
 

 

Professor Dimi – Tarefa 27 
 
Leia o texto a seguir: 
Polímeros 
 

Os polímeros são macromoléculas constituídas por unidades menores, os monômeros. Os monômeros 
ligam-se entre si através de ligações covalentes. O termo polímero deriva do grego, poli "muitas" 
e meros "partes". Os meros são as unidades que se repetem em um polímero. O monômero é a molécula 
constituída por um único mero e o polímero é constituído por vários meros. 

A polimerização é o nome dado à reação de formação dos polímeros. O grau de polimerização refere-se ao 
número de meros em uma cadeia polimérica.  

A história da humanidade é relacionada com o uso de polímeros naturais, como couro, lã, algodão e 
madeira. Atualmente, muitos utensílios utilizados no cotidiano são produzidos a partir de polímeros sintéticos. 
 
Tipos de Polímeros 
 
Classificação quanto ao número de monômeros: 

Homopolímero é o polímero derivado de apenas um tipo de monômero. 
Copolímero é polímero derivado de dois ou mais tipos de monômeros. 

 
Classificação quanto à natureza: 

Polímeros Naturais 
Os polímeros naturais ou biopolímeros são os que ocorrem na natureza. São exemplos de polímeros 
naturais, a borracha, os polissacarídeos (amido, celulose e glicogênio) e as proteínas. 
Polímeros Sintéticos 
Os polímeros sintéticos ou artificiais são produzidos em laboratório, em geral, de produtos derivados 
de petróleo. São exemplos de polímeros sintéticos: polimetacrilato de metila (acrílico), poliestireno, 
policloreto de vinila (PVC), polietileno e polipropileno. 
A partir dos polímeros sintéticos é possível a fabricação de sacolas plásticas, canos hidráulicos, materiais de 
construção civil, colas, isopor, tintas, chicletes, pneus, embalagens plásticas, teflon e silicone. 

 
Materiais de PVC 

 
Classificação quanto ao método de obtenção: 

Polímeros de Adição 
São os polímeros obtidos pela adição sucessiva de monômeros. Como exemplos temos os polissacarídeos, 
formados por monômeros de monossacarídeos e as proteínas, formadas por monômeros de aminoácidos. 
Polímeros de Condensação 
São os polímeros obtidos pela adição de dois monômeros diferentes com eliminação de uma molécula 
água, álcool ou ácido, durante a polimerização. 

 
Responda: 
 
01. O que são polímeros? 
 
02. O que são monômeros? 
 
03. O que são reações de polimerização? 
 
04. O que são copolímeros? 
 
05. O que são polímeros naturais? Dê 3 exemplos. 
 
06. O que são polímeros sintéticos? Dê 3 exemplos. 
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07. Explique de forma detalhada, o que são polímeros de adição? Dê 3 exemplos. 
 
08. Explique de forma detalhada, o que são polímeros de condensação? Dê 3 exemplos. 
 
09. Pesquise uma reação de polimerização por adição e copie essa reação. 

 
10. Pesquise uma reação de polimerização por condensação e copie essa reação. 
 
 


