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Introdução 

O poliestireno tem sido um polímero empregado 

amplamente na produção de resinas 

funcionalizadas. A resina desejada pode ser 

preparada a partir da modificação química de um 

polímero pré-formado, entretanto, a rota escolhida 

neste trabalho se baseia na modificação de um 

monômero para posterior polimerização. A resina 

clorada tem grande utilidade por ser o cloro um bom 

grupo de saída. 

A preparação da resina de estireno, α-cloro-

etilestireno e divinilbenzeno (DVB) compreende 

duas etapas. 

A primeira consiste na hidrocloração do DVB
1
: 

 

 

 

 

 

A segunda etapa consiste na polimerização em 

suspensão
2
 de estireno, α-cloro-etilestireno e DVB 

(na proporção de 2% em massa). 

 

Resultados e Discussão 

Hidrocloração do DVB 

Conforme a análise por CG-EM, (Figura 1), o DVB 

é uma mistura de vários hidrocarbonetos aromáticos 

insaturados (picos 1, 5 e 6) e saturados (picos 2, 3 e 

4), cuja hidrocloração resultou numa mistura de 

produtos clorados. 

 
Figura 1. CG-EM do DVB 

  

O produto da hidrocloração mostrado no 

cromatograma da Figura 2 é formado por 12,5% 

mol/mol de α–cloro-etilestireno (picos 8 e 9), 28% de 

α-α’-diclorodietil-benzenos (picos 10 e 11), e 0% de 

DVB residual. A espectrometria no infravermelho 

(FTIR) revelou absorções de C-Cl em 661 cm
-1

 e 

1240 cm
-1

. 

 
Figura 2. CG-EM dos produtos da hidrocloração de 
DVB. 
 
Resina Clorada 

A análise elementar de cloro na resina pela 
liberação de Cl2 com K2Cr2O7/H2SO4 e detecção 
com o reagente de Villier resultou teste positivo. 

O espectro de FTIR mostrou o desaparecimento 

das absorções de dupla ligação em 1630cm
-1

, 

990cm
-1

 e 911cm
-1

. As absorções relativas a C-Cl 

não foram detectadas. O rendimento em massa de 

resina foi de 70% e o teor calculado para α-cloro-

etilestireno foi da ordem de 1,5 mmoles de cloro/g 

de resina 

Conclusões 

A hidrocloração de DVB foi bem sucedida, 

resultando em resinas sem resíduos de DVB. 

Estuda-se a preparação de resinas cloradas com 

maiores teores de cloro e sua aplicação na 

preparação de outras resinas funcionalizadas. 
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