
 
ILZA APARECIDA DOS SANTOS RUIZ 

 
 
 
 
 
 

ADIÇÂO DE EPDM OU ANIDRIDO MALÉICO 
 

NA BLENDA LDPE/PA6 E SUAS PROPRIEDADES FINAIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2008 

Tese  apresentada    à    Escola 

Politécnica da  Universidade  de 

São  Paulo  para  obtenção    do 

Título de Doutor em Engenharia 



 
ILZA APARECIDA DOS SANTOS RUIZ 

 
 
 
 
 
 

 ADIÇÂO DE EPDM OU ANIDRIDO MALÉICO 
 

NA BLENDA LDPE/PA6 E SUAS PROPRIEDADES FINAIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2008 

Tese   apresentada    à   Escola 

Politécnica  da  Universidade de 

São Paulo    para   obtenção  do 

Título de Doutor em Engenharia 

 

 
 
 
Área de concentração: 

Engenharia   Metalúrgica   e   de 

Materiais 

 

 

Orientador 

Prof. Dr. Hélio Wiebeck 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho ao meu marido José Sinotti Ruiz 

 e aos meus pais, pelo apoio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As pequenas oportunidades 

são, freqüentemente, o início de 

grandes empreendimentos. 

                          (Demóstenes) 



i 
 

 
AGRADECIMENTOS 

 
A Deus, por sempre ter guiado meus caminhos. 

 

Ao meu orientador Professor Doutor Hélio Wiebeck, que me deu a oportunidade 

de realizar este trabalho e se dispôs a me orientar, obrigada pela confiança, 

compreensão e amizade, o meu muito obrigado. 

 

A meu esposo José Sinotti Ruiz, pela ajuda e paciência. 

 

 A meus pais, Aparecida e Juvêncio, minha avó Catarina pelo amor.  
 
Ao Professor Doutor Francisco Rolando Valenzuela Diaz, do Departamento de 

Engenharia de Metalúrgica e de Materiais da EPUSP, pela constante e paciente 

assistência técnica. 

 
Em especial, ao Doutor Guillermo Ruperto Martín Cortés, pela dedicação e 

paciência. 

 

Ao amigo Angel Visentim Ortiz da Unipac Embalagens pelo apoio, fornecimento do 

filme multicamada, análises, suporte técnico. 

 

Ao amigo Fábio Esper, pela grande ajuda, conselhos e doação de materiais. 

 

À amiga Isabella Marini Vargas pela amizade.  

 
 
Aos professores e funcionários do Departamento de Engenharia Química da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo, pelo apoio.



ii 

Ao Prof. Dr. Leonardo Gondim de Andrade e Silva, do CTR do IPEN/CNEN-SP pela 

oportunidade para o desenvolvimento desse trabalho. 

  

Aos professores e funcionários do Departamento de Engenharia de Metalurgia e de 

Materiais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, pelo apoio. 

 

A Maria Lúcia Adamo Attar, Fátima Sueli Roldan, pela dedicação e carinho. 

 

Ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, (CQMA) pelo auxílio 

experimental.    

 
Ao Vinicius do Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura (PMT-EPUSP), 

pelas micrografias. 

 

Ao amigo José Fernando Maffili Matos, pelo carinho. 

 

À amiga Carolina Afonso Pinto pela amizade. 

 

E a todos que, direta ou indiretamente, me ajudaram e torceram por mim.



iii 

RESUMO 
 

Em virtude do crescente volume da utilização de embalagens multicamadas  na 

preservação de alimentos, torna-se necessário o estudo visando a reciclagem 

desses materiais através de seu reaproveitamento como matéria-prima e a 

transformação em novos produtos ou materiais. Dentre os vários tipos de 

reciclagem utilizados atualmente, a formação de blendas poliméricas com material 

descartado apresenta-se como uma alternativa viável, pois se trata de uma 

atividade moderna que une o desenvolvimento tecnológico e a preservação 

ambiental.  O presente trabalho faz um estudo sobre a reciclagem de resíduos de 

embalagens multicamadas pós-consumo no setor alimentício para a formação de 

uma blenda. O filme multicamada composto por poliamida 6 e polietileno de baixa 

densidade foi previamente moído para obtenção de flocos e a ele foi adicionado 

primeiramente o aditivo etileno-propileno-dieno monômero  e em seguida foi feito 

uma nova mistura composta apenas de anidrido maléico com  filme multicamada 

na forma de flocos, no  intuito de melhorar as propriedades mecânicas das 

blendas formadas pelo processo da extrusão. Para a verificação dos resultados 

obtidos foram realizados testes de tração, alongamento e permeabilidade ao gás 

oxigênio no filme de poliamida 6 e polietileno, e ensaios mecânicos, análises 

térmicas e microscopia eletrônica de varredura nas blendas obtidas. Também se 

estudou o efeito da radiação (100 kGy) sobre as propriedades das blendas 

utilizando-se  um acelerador de elétrons. 
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ABSTRACT 

 
 
In virtue of the increasing volume of the multilayers packings use in the food 

preservation, the study for the recycling of these materials through its reverse 

speed-exploitation as raw material and the transformation in new products or 

materials becomes necessary. Amongst some types of recycling used currently, 

the polymers blendes formation with discarded material is presented as a viable 

alternative, therefore if it deals with a modern activity that joins the technological 

development and the ambient preservation. The present research, therefore makes 

a study on the recycling of residues from multilayers packings after-consumes in 

the nourishing sector for the blend formation. The multilayer film composed by 

polyamide 6 and polyethylene of low density was previously worn out for flake 

attainment and it was added first the Ethylene-Propylene-Diene-Monomer (EPDM) 

additive and after that a new composed maleic anhydride mixture was made only 

with multilayer film in the flake form, in intention to improve the mechanical 

properties of blendes formed for the process of the drawing. For verification of the 

results assays had been carried through traction tests, rupture lengthening tests 

and permeability to the gas oxygen in the film of polyamide 6 and mechanical 

properties of blendes formed for the process of the drawing. For verification of the 

results assays had been carried through traction tests, rupture lengthening tests 

and permeability to the gas oxygen in the film of polyamide 6 and mechanical 

polyethylene, and assays, thermal analyses and scanning electronic microscopy in  

the blendes.  It was also studied  radiation dose  (100 kGy) on the blends 

properties using an electron beam accelerator.  
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1 
                            

1. INTRODUÇÃO 

 
 

1.1.  Introdução  
 
 
Os novos hábitos e atitudes de consumo em nossa sociedade fizeram com que as 

indústrias de embalagens se tornassem um dos setores mais importantes da 

atualidade, pois praticamente todos os produtos por nós consumidos são 

embalados; assim, esse setor passa a ser também um dos mais participativos da 

economia mundial. 

As embalagens apresentam hoje uma grande variedade de formas, modelos e 

materiais, e fazem parte de nossa vida diária de diversas maneiras. Há mais de 10 

mil itens diferentes envolvendo uma ampla gama de materiais, processos e 

tecnologias. As embalagens, de forma geral, não são mais vistas apenas como 

recipientes para os produtos, necessárias tão-somente para transporte e 

armazenamento. Elas contribuem de maneira efetiva para a diminuição das 

perdas dos produtos e ajudam a preservar a qualidade da vida moderna. Trata-se 

de um instrumento que nos indica o grau de civilização de uma sociedade, seu 

desenvolvimento, a evolução de sua economia e o padrão de vida do seu povo.   

A utilização das embalagens ocorre em um período muito curto e com um 

consumo cada vez maior, o que contribui significativamente para o aumento da 

poluição ambiental (LOPES, 2000).  

O descarte dessas embalagens após seu consumo ocorre sempre de forma 

desordenada e a disposição desses resíduos no meio ambiente é feita na maioria 

das vezes, de forma incorreta. O processo de reciclagem torna-se, assim cada vez 

mais importante e necessário para amenizar o impacto ambiental gerado por 

todas essas atitudes.   
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Em virtude de chegarem ao final de sua vida útil praticamente sem modificações 

substanciais em suas características físico-químicas, as embalagens se tornam 

materiais muito interessantes para o processo de reciclagem, (GÜNTHER; 

WIEBECK, 1997). 

Nos últimos tempos, a questão da reciclagem também tem aparecido como 

justificativa de vários estudos envolvendo blendas poliméricas dos termoplásticos 

mais comercializados. 

Como a reciclagem mecânica provoca a quebra das cadeias poliméricas, 

prejudicando assim as propriedades dos polímeros, as blendas poliméricas 

apresentam-se como uma alternativa bastante interessante devido à preservação 

da qualidade dos materiais envolvidos (ROSSINI, 2005).  

As blendas normalmente são utilizadas para gerar materiais incomuns estendendo 

a performance de polímeros existentes com mais agilidade, versatilidade e por um 

custo menor que o associado ao desenvolvimento de novos materiais, 

(STRAPASSON, 2004). 

Neste trabalho teve-se, portanto, o intuito de aproveitar os materiais constituintes 

do filme multicamada PA6 e PEBD utilizado pela indústria alimentícia para 

obtenção de uma blenda polimérica. 

Prepararou-se uma mostra sem a adição de aditivo para comparações e três 

amostras contendo diferentes quantidades de etileno-propileno-dieno pelo 

processo de extrusão e uma amostra contendo apenas o filme multicamada e 

anidrido maléico. Em seguida essas amostras foram submetidas ao processo de 

injeção e prensagem para a obtenção dos corpos de prova; tendo-se assim nove 

tipos de amostras diferentes. 

Não foi possível encontrar na literatura nenhum artigo ou trabalho que 

mencionasse a formação de blendas poliméricas com filme multicamadas 

PEBD/PA6 tendo como aditivos o elastômero etileno-propileno-dieno e anidrido 

maléico sem estar enxertado a um dos constituintes, portanto não foi possível 

obter dados para  comparação. 
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1.2.  Objetivo 
 

 

 

Este trabalho tem por objetivo verificar as mudanças de propriedades que podem 

ocorrer devido a  adição de diferentes porcentuais do elastômero EPDM na blenda 

formada por poliamida 6 e polietileno de baixa densidade proveniente da 

reciclagem de filme multicamada utilizado no setor alimentício, além de  verificar a 

influência do anidrido maléico separadamente do EPDM na mesma blenda, e 

avaliar a influência da adição desses compostos que podem agir como aditivos, ou 

como um agente de coesão. Verificar o efeito da radiação (100 kGy) sobre as 

propriedades das blendas.  Também verificar a possibilidade de utilização desse 

resíduo em peças que não necessitem de altíssimo desempenho, motivo pelo qual 

não se utilizaram agentes de compatibilização que viessem a encarecer o produto 

de modo a evitar a sua comercialização.   
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo será iniciado com uma breve descrição sobre embalagens 

abordando sua importância, definição, funções e aplicações. A seguir, temos uma 

pequena exposição sobre filmes multicamadas e sua produção.     

No item seguinte são descritos a poliamida 6 e o polietileno de baixa densidade, 

materiais que constituem o filme a  ser utilizado no presente trabalho. Nesse item 

serão vistas suas características, propriedade e utilizações. 

O próximo item apresenta -se também de forma sucinta, a reciclagem de materiais 

poliméricos, sua importância e os principais tipos de reciclagem.  

O assunto tratado no penúltimo item deste capítulo é sobre blendas poliméricas, 

cujo desenvolvimento tem se mostrado um meio eficiente para a obtenção de 

novos materiais. São descritos de maneira resumida os tipos de blendas 

(miscíveis e imiscíveis) e suas principais características, compatibilização de 

blendas, informações sobre agentes compatibilizantes, breve descrição sobre 

processamento mais utilizado para obtenção de blendas, algumas de suas 

utilizações e estudos realizados. O capítulo termina com a descrição resumida 

sobre a radiação ionizante, também utilizada neste trabalho.    

 

2.1. EMBALAGENS 
 

2.1.1. Introdução 
 

Em algum momento de sua produção a maioria dos produtos recebe uma 

determinada embalagem, seja na fabricação, nas fases intermediárias, nos 

transportes ou na sua forma final. Por causa das mudanças de hábitos e atitudes 

em nossa sociedade, as  indústrias  de embalagens tornaram-se um  dos  setores 
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mais importantes da atualidade, pois praticamente todos os produtos que 

consumimos são embalados. A produção de embalagens torna-se assim um 

sistema complexo com a utilização de vários materiais com diferentes formas e 

funções e com isso esse setor passa a ser um dos mais participativos da 

economia mundial. As embalagens hoje apresentam uma grande variedade de 

formas, modelos, materiais e fazem parte de nossa vida diária de diversas 

maneiras. Existem mais de 10 mil itens diferentes envolvendo uma ampla gama de 

materiais, processos e tecnologias.  As embalagens, de forma geral, já não são 

mais vistas apenas como recipientes para os produtos, necessárias tão somente 

para transporte e armazenamento, elas contribuem de maneira efetiva para a 

diminuição das perdas dos produtos e ajudam a preservar a qualidade de vida 

moderna. Trata-se de um vendedor oculto junto ao comprador, que se deixa 

impressionar muitas vezes, mais pelo encanto do acondicionamento do produto do 

que por este em si. Muitos produtos, mesmo de preços elevados, são comprados 

pela sofisticação de suas embalagens.  A embalagem é um instrumento que nos 

indica o grau de civilização de uma sociedade, seu desenvolvimento e a evolução 

de sua economia, bem como o padrão de vida do seu povo, pois contribui tanto 

para a diminuição das perdas de produtos primários, quanto para a preservação e 

distribuição de produtos industrializados, sendo essencial para a manutenção do 

padrão de vida do homem moderno (EVANGELISTA, 2003).  

As embalagens podem ser encontradas nas formas mais variadas, como garrafas, 

frascos, sacolas, e em especial os filmes, por suas propriedades e barreira a 

gases, vapores de água, aroma, luz e por terem grande flexibilidade. As 

embalagens têm papel especialmente relevante, para indústria de alimentos, pois 

reduzem o desperdício ao impedir a degradação.    

É tão grande a sua influência na vida moderna que hoje já não é mais possível 

considerar a idéia de um produto sem a sua embalagem em razão dos benefícios 

que nos proporciona, o que a torna um diferencial na hora da venda do produto.  
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No Brasil a grande maioria das decisões de compra é tomada no ponto de venda, 

tornando as embalagens como um apelo  de  compra  que  atrai  a  atenção  do  

consumidor sendo um sistema que leva bens e produtos para o consumidor final. 

Aprimoramento na convivência de uso, aparência, possibilidade de 

reaproveitamento, volume, peso, portabilidade e características de novos 

materiais são itens que promovem a modificação da embalagem de forma a 

adequá-la ao processamento moderno. 

A relação do mercado consumidor com as embalagens muda na velocidade e na 

proporção da necessidade, expectativa e valores dos consumidores, o que faz 

com que o setor produtivo de embalagens esteja em constante melhoria.  Por 

conter diferentes substâncias, o material de que é feita a embalagem varia 

conforme a necessidade de proteção do produto. Para uma combinação 

adequada de propriedades físico-químicas e tecnológicas de processamento é 

possível se trabalhar em filmes multicamadas, desde que sejam produzidos 

através de blendas com diferentes polímeros formando multicamadas internas em 

sua estrutura (PETRIS et al., 1998).   Outro fator importante a ser considerado é a 

vida útil, as características do produto e a verificação do sistema de distribuição e 

estocagem. 

Logo após a sua utilização, a embalagem continua mantendo um importante papel 

para a sociedade, e também para indústria de reciclagem, pois sua reutilização no 

ciclo produtivo a transforma novamente em matéria-prima, permitindo assim a 

confecção de um produto diferente do original (ROMANO, 1996). 

A sua utilização ocorre em um período muito curto com um consumo cada vez 

maior, o que contribui significativamente para o aumento da poluição ambiental 

(LOPES, 2000).  
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2.1.2. Histórico 
 
Desde os tempos mais remotos o homem tem usado as embalagens para 

proteger e armazenar os alimentos, facilitando seu transporte e prolongando-lhes  

o tempo de duração. Sua utilização tornou-se, assim, de vital importância para a 

sobrevivência  humana.   A origem  das  embalagens provavelmente data de  mais  

de 10 mil anos. Inicialmente, utilizava-se apenas embalagem natural, como as 

feitas de argila, fibras, sacos de couro, folhas de plantas etc. Neste sentido o barro 

reinou soberano por milhares de anos (LIMA, 2003). 

No primeiro século depois de Cristo, o vidro começou a ser amplamente 

empregado para guardar alimentos em razão de sua impermeabilidade e 

transparência. O papel é considerado a primeira matéria-prima para embalagens; 

no século XIX, com a fabricação industrial do papel, ele deixou de destinar-se 

somente à escrita e passou a ser utilizado de maneira artesanal, e posteriormente 

estas embalagens foram produzidas por máquinas. As técnicas de trabalho com 

metais e com o vidro só se viabilizaram bem mais tarde.  

Ainda nesse século ocorreu a desenvolvimento industrial com o surgimento de  

um grande número de produtos de consumo. Com o crescimento econômico, as 

embalagens primitivas foram sendo substituídas por outras de tamanhos e formas 

mais funcionais, feitas de materiais mais resistentes; para atender ao aumento 

crescente do consumo, as embalagens foram ainda mais necessárias na 

alimentação dos grandes contingentes. As máquinas mudaram o conceito de 

tempo e escala de produção, permitindo confeccionar um número maior de 

embalagens (ROMANO, 1996). 

A produção de embalagens plásticas passou a crescer a partir dos anos 1960; dos 

nos 1970 até os dias atuais, a embalagem ganhou grande destaque graças aos 

supermercados cada vez maiores. A indústria brasileira de embalagens começou 

a acompanhar a tendência mundial produzindo embalagens com características 

especiais, como o uso em fornos de microondas, tampas removíveis, 

manualmente e a proteção contra luz e calor. 
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Da produção total de plásticos produzidos no Brasil, 31% serão utilizados em 

embalagens e 60% desse total está voltado para o setor alimentício 

(BORSCHIVER; MENDES; ANTUNES, 2002). 

Atualmente as indústrias produtoras de embalagem possuem um amplo mercado 

de trabalho, pois esse produto permite unir as evoluções descobertas pela 

engenharia, criações de marketing e design para satisfazer os desejos da 

sociedade, gerados pela cultura do consumo. A nanotecnologia, assunto do 

momento, irá causar grande impacto nas embalagens do futuro reduzindo custos, 

melhorando a performance dos materiais na resistência e proteção dos produtos e 

proporcionando a criação de novas formas e utilizações. As relações entre produto 

e a embalagem ocorrem de maneira tão estrita que ambos já não podem ser 

considerados separadamente.  

O desenvolvimento do setor de embalagens aponta para o surgimento das 

embalagens ativas que aquecem, esfriam ou interagem com o produto, e das 

embalagens inteligentes que desempenham funções programadas tais como 

mostrar o descongelamento ou perda de vácuo e indicar a temperatura ideal de 

consumo. A embalagem tem hoje um papel não apenas de conter os produtos, 

mas principalmente de atender às necessidades e anseios da sociedade,  anseios  

estes que fazem com que a evolução nesse setor seja cada vez maior.  

No passado a relação do fabricante de embalagens com o varejo era praticamente 

nenhuma, hoje as influências são reconhecidas facilmente, pois proporcionam 

benefícios que justificam sua existência com elos da cadeia que podem 

determinar o sucesso ou o fracasso de um produto. 

 

2.1.3. Definição 
 

Vivemos em uma sociedade capitalista e consumista em que a embalagem tem 

afetado radicalmente os hábitos de consumo das pessoas. Neste contexto a 

sobrevivência das empresas está ligada diretamente à satisfação dos clientes.  
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Como a embalagem é considerada o principal elemento diferenciador junto ao 

consumidor, a definição para ela é dada com base em vários fatores. 

De maneira geral, a embalagem pode ser definida como objeto produzido por 

qualquer material a ser utilizado no confinamento, proteção, movimentação, 

manuseio, contenção de um produto em condições ideais para efetiva distribuição, 

apresentação do produto tanto matérias-primas como produtos transformados, 

sendo responsável para que o mesmo possa ser conduzido ao consumidor final 

incluindo todos os artigos descartáveis utilizados para os mesmos fins Pode ser 

definida ainda como um instrumento de interação, pois, ao atrair a atenção do 

consumidor, a embalagem promove a venda, descrevendo as características do 

produto, além de se tornar um fator de preservação e da qualidade do produto no 

momento em que permite que sejam observados danos em função de sua 

utilização. Ao procurar um produto, o consumidor não raro dispõe de pouco tempo 

para  ver, escolher e decidir pela compra, portanto é importante que  a embalagem 

contenha  informações que possam ajudá-lo nesta tarefa.  Como grande parte das 

vendas ocorre em função da embalagem aumentando em conseqüência a 

margem de lucros, neste sentido à embalagem pode também ser definida com um 

artigo que atrai a atenção do consumidor (WIEBECK, 2006). 

O consumidor enxerga na embalagem não apenas um meio para a conservação 

do alimento ou produto, mas também um símbolo do mundo moderno pela sua 

praticidade, facilidade de manuseio e conforto, satisfazendo sua necessidade de 

consumo inerente à vida moderna (BUCCI, 2003). 

Ao se definir a embalagem como produto competitivo, ela ganha grande 

importância no cenário consumidor, pois carrega consigo a própria imagem da 

empresa considerada como um “rosto, ou um vestuário” relacionando a venda do 

produto com aquilo que a embalagem permite mostrar e, por conseguinte, todos 

identificam o conteúdo através da embalagem. Isto oferece  satisfação ao cliente e 

traz ao consumidor um produto em conformidade com as sua exigências e 

necessidades (LOPES et al., 2005).    
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Quando a embalagem possui um bom desenho, elaborada com técnicas de 

produção e marketing, ela apresenta um efeito positivo sobre o produto. Para 

melhorar as características dos materiais de embalagem, são realizados estudos 

técnicos que auxiliam na definição de diversos parâmetros como a resistência 

mecânica, a produto químico e a fatores que garantam a proteção do produto 

durante seu transporte. A definição de um melhor design, com formato mais 

adequado permite a produção de embalagens com maior resistência e menor 

massa; neste sentido, a experiência dos diversos fornecedores junto a áreas de 

projeto permite obter resultados satisfatórios.  

No setor de logística a embalagem é definida como algo que permite levar o 

produto no tempo certo e nas condições recomendadas, com papel fundamental 

de oferecer eficiência na prestação de serviço sempre com o menor custo. Uma 

definição bastante interessante atribuída às embalagens é a de ser a facilitadora 

da vida moderna, pois contribui diretamente para proporcionar conforto saúde e 

bem-estar às populações (BUCCI, 2003). 

 

 

2.1.4. Funções 
 

Em virtude das alterações ocorridas no nosso estilo de vida, a estrutura 

econômica tornou-se cada vez mais complexa; dentro desta complexidade, as 

funções da embalagem são cada vez mais aparentes. Uma dessas funções é 

preservar ao máximo a qualidade do produto, criando condições que minimizem 

alterações químicas, bioquímicas e microbiológicas. O ritmo de vida acelerado faz 

com que cresça consideravelmente o consumo de alimentos pré-preparados e 

conservados. 

 As funções das embalagens podem ser divididas em duas categorias: 
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2.1.4.1. Função estrutural 
 

Proteção do produto: a função fundamental da embalagem é a de proteger o 

produto, função esta já estabelecida desde o início das civilizações. 

Contenção e conservação dos produtos: a embalagem deve manter e conservar a 

qualidade e a segurança do produto de forma a aumentar sua vida útil; deve 

armazenar o produto de modo adequado desde a produção até o momento do uso 

pelo consumidor final para evitar danos mecânicos, e deve agrupar produtos em 

unidades adequadas para o mercado.  

No entanto, não se pode pensar que esta função deve ser exercida com o mínimo 

de contato entre a embalagem e o produto, pois este fato está superado graças às 

inúmeras tecnologias que vêm sendo desenvolvidas nos últimos anos, as quais 

têm por princípio justamente uma interação embalagem/produto para preservar a 

qualidade e a segurança do alimento (ANTUNES, 2005). 

Função de transportar o produto: de forma adequada fazendo a distribuição, o 

manuseio e protegendo o produto contra choques; vibrações e compressões; além 

de proteger da deterioração ao  controlar fatores como umidade, oxigênio, luz e 

microorganismos presentes na atmosfera. No transporte a aplicação de um filme 

termoencolhível secundário apresenta vantagens tais como custo mais baixo, 

menor peso, maior proteção contra umidade, fácil identificação do conteúdo 

devido a melhor visualização do produto (TEYSSONNEYRE, 2006).  

As funções de transporte e conservação são de vital importância para a existência 

e a viabilidade dos produtos, pois são responsáveis diretos pelo melhor 

desempenho físico das embalagens.  Sem as embalagens seria quase impossível 

a distribuição em todo o mercado consumidor. 
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2.1.4.2. Função visual 
 
Informação: a embalagem possui informações importantes sobre o produto, tanto 

para o consumidor como para os diferentes elementos da cadeia de distribuição e  

venda. Nas embalagens primárias, a função de informação ocorre diretamente 

para   os   consumidores  finais;  trazendo  dados  sobre  a  marca  e  o  produto  e  

mostrando ao consumidor a quantidade de produto que está a sua disposição; é a 

janela pela qual a empresa se apresentará ao mercado consumidor. 

Vendas: as vendas, em geral, ocorrem de maneira muito rápida, pois o 

consumidor possui pouco tempo para decidir sobre o produto a ser comprado; 

uma importante função da embalagem é a de ajudar nesse processo, pois ela é 

capaz de trazer a identificação do produto com grande eficiência e técnicas 

aprimoradas. Em muitos casos, a embalagem se encarrega de ser o único veículo 

de marketing do produto. Ela tem a mágica função de atrair o comprador. Além 

disso, deve fazer com que a compra seja renovada, impulsionando o consumidor 

a tornar-se fiel à sua marca, e com isso a distribuição e a comercialização se 

processam de maneira muito dinâmica (ANTUNES, 2005).                                                                

Conveniência ou serviço: a embalagem deve ser adequada a sua utilização, com 

fácil abertura e fechamento, utilização em forno de microondas, cozimento nas 

próprias embalagens e adaptar-se a diferentes ocasiões. A embalagem serve de 

suporte para os requisitos legais, pois fornece dados como  nome, tipo de produto, 

quantidade, data de fabricação e consumo, informações nutricionais, instrução de 

armazenamento e uso. 

A proposta da inovação da embalagem surge predominantemente do cliente, e é 

feita através de amostra, molde ou desenho, cabendo ao transformador a função 

de executar o pedido com pouco espaço para inovar em relação ao produto. Os 

setores de embalagens e peças técnicas abrem espaço para o surgimento de 

empresas produtoras de filmes, chapas, bobinas técnicas e acessórios tais  como 

válvulas spray, alças, lacres, entre outros (PADILHA; BOMTEMPO, 1999). 
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Diferentes funções adicionais podem ser atribuídas às embalagens devido a sua 

evolução e à utilização de materiais cada vez mais elaborados e resistentes que 

foram sendo introduzidos para atender às exigências e às necessidades dos 

mercados consumidores.  Podemos citar as embalagens com características 

conhecidas como embalagens ativas, pois além de atuarem como uma barreira a  

agentes externos, apresentam alguma outra função desejável, tal como corrigir 

deficiências presentes na embalagem convencional. Para essas aplicações se faz  

necessária a utilização de vários polímeros na produção de uma mesma 

embalagem, pois quando  se utiliza apenas um tipo de polímero torna-se muito 

difícil obter todas as propriedades requeridas, uma vez que um polímero com boas 

propriedades de barreira ao oxigênio pode apresentar baixas propriedades de 

barreira à água, enquanto  outro polímero pode apresentar comportamento oposto 

(BELTRAME et al., 1999). 

 

 

2.1.5. Classificação das embalagens 
 

A utilização dos sistemas de classificação é um meio eficiente de organizar e 

desenvolver todo o processo produtivo e pode ser feita de acordo com aspectos 

tecnológicos e de mercado. A utilização da embalagem adequada ao produto, 

somada à classificação, valoriza o produto e permite operações logísticas mais 

rápidas. 

As embalagens podem ser divididas em classes de acordo com o papel exercido 

no sistema. 

 

2.1.5.1. Embalagem primária 
 
É aquela que está em contato com o produto, tem por finalidade identificar o 

produto, informando suas características; demonstrar o modo de usá-lo; conferir-

lhe uma aparência atraente, sendo responsável por sua conservação e também  
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por sua venda. A embalagem primária possui os mais variados tamanhos e 

formatos e pode ser constituída, de vários tipos de materiais. 

 

2.1.5.2. Embalagem secundária 
 

 

Qualquer embalagem concebida que permite agrupar um determinado número de 

unidades de um produto, que serão vendidas como tal ao utilizador ou consumidor  

final, ou para serem utilizadas apenas como meio de aprovisionamento no ponto 

de venda. Trata-se das embalagens rígidas ou flexíveis que condicionam 

embalagens primárias, e não entram em contato direto com os produtos, podendo 

ser retiradas do produto sem afetar as características destes. Em muitos casos 

são responsáveis pela informação a respeito do produto (WIEBECK; HARADA, 

2005). 

 

2.1.5.3. Embalagem terciária 
 
 
Concebida com o objetivo de facilitar a movimentação e o transporte de uma série 

de unidades de venda ou embalagens grupadas, a fim de evitar danos físicos-

mecânicos no decorrer das operações de movimentação e transporte; não estão 

incluídos os contendores para transporte ferroviário, rodoviário, marítimo ou aéreo 

(WIEBECK; HARADA, 2005). 

 

2.1.6. O mercado de embalagens 
 
Em 2005, foram produzidas mais de 900 milhões de embalagens plásticas para a 

indústria alimentícia brasileira, totalizando uma receita de US$ 2,7 bilhões. O setor 

de embalagem movimentou 6.684 toneladas em 2005, contra 6.504 toneladas em 

2004, representando um crescimento de 2,76%. O consumo de matérias de 

embalagens nos anos de 2004 e 2005 pode ser visto na Figura 1 (WALLIS, 2006).    
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Figura 1 - Consumo de matérias de embalagens nos anos de 2004 e 2005 
baseado em (WALLIS, 2006).   
 

 

Em 2005, todos os tipos de plásticos para embalagem apresentaram desempenho 

positivo, registrando um crescimento total de 7,% em tonelagem. Os maiores 

índices de crescimento em volume foram impulsionados pelo PEAD (9%); PVC e 

PP (8,1%); PEBD e PS (6%); PET (5,4%). O material que apresentou a maior 

participação no mercado de embalagens plásticas em peso nos últimos anos foi o 

PEBD mostrado na Tabela 1 (WALLIS, 2006).   
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Tabela 1- Mercado de embalagens plásticas por peso (mil toneladas) 
(WALLIS, 2006) 
 

Mil toneladas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

PEBD 263 271 303 323 331 341 

PEAD 243 236 243 265 276 287 

PVC 34 35 37 40 41 42 

PP 266 271 283 306 311 324 

PET 367 385 406 428 432 443 

PC 2 2 3 4 4 4 

TOTAL 1165 1199 1265 1365 1395 1442 

 

Na atualidade, entre todas as embalagens,  a de plástico  é a que reveste o maior 

número de produtos alimentícios. Os materiais flexíveis, empregados para a 

fabricação de embalagens de alimentos, são constituídos de plásticos, de 

celulose, de alumínio e de papel, ou de produtos de combinação destes, os 

denominados laminados, o que pode ser notado na (Figura 2) onde é mostrado o 

mercado de embalagem por uso final (WALLIS, 2006).   
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Figura 2 - Mercado de embalagem por uso final (WALLIS, 2006) 
   

Na indústria alimentícia os filmes utilizados nas embalagens devem evitar a 

contaminação e riscos à saúde humana, por isso são submetidos ao processo de 

pasteurização e esterilização, visando à eliminação de organismos patogênicos, 

sendo que durante esses processos algumas vitaminas e nutrientes podem ser 

destruídos; a destruição de microorganismos é mais dependente da temperatura 

do que a destruição das vitaminas e proteínas (OPHIR et al., 2004).                                                
 

 

2.1.7. Embalagens flexíveis 
 

Embalagens plásticas flexíveis são aquelas feitas de filmes plásticos finos cujos 

formatos dependem da forma física do produto acondicionado em seu interior e 

cuja espessura é inferior a 250 μm. Os materiais flexíveis se destacam pela  



 18 

relação otimizada de massa de embalagem/quantidade de produto condicionado e 

pela flexibilidade que oferecem ao dimensionamento de suas propriedades.  

Possuem a capacidade de embalar e selar os produtos hermeticamente por 

processos de envase especiais. Um grande número de embalagens flexíveis é 

constituído de filmes multicamadas, principalmente na área alimentar 

(SARANTOPOULOS et al., 2002). 

Os materiais mais empregados para a fabricação de embalagens flexíveis são: 

PP, PEBD, PE, PVC, PS, PA, EVA e EVOH. 

A fabricação de filmes para a produção de embalagens flexíveis requer uma 

excelente qualidade da matéria-prima, pois os filmes apresentam uma alta relação 

entre superfícies e volume e necessitam apresentar um alto grau de pureza em 

aplicações técnicas. 

As embalagens plásticas flexíveis podem ser monocamadas que são constituídas 

de um só tipo de material ou multicamadas, constituídas por dois ou mais tipos de 

materiais para aproveitar as características de cada um (MOURA, 2006). 

O objetivo maior das multicamadas é a integração de propriedades de diferentes 

materiais termoplásticos em uma única embalagem.  A composição das camadas 

varia de acordo com o tipo de produto a ser embalado, necessidade de barreira e 

custo do material. Quando se deseja máxima eficiência do filme, como barreira ao 

oxigênio, o principal polímero utilizado é a poliamida. Outros materiais 

normalmente utilizados são EVOH, PVDC e PET (WIEBECK; HARADA, 2005). 

Um produto muito interessante é o filme de polipropileno orientado biaxialmente, 

(com dois eixos). Em função da orientação das cadeias de polipropileno, a película 

resultante deste processo possui propriedades de barreira, rigidez e resistência 

mecânicas muito superiores às de um filme de polipropileno não orientado com 

espessura equivalente (MIGUEL et al., 2003).   

As embalagens utilizadas nas indústrias alimentícias devem possuir boas 

propriedades de barreira para que o produto tenha uma vida útil longa, no entanto 

quando se utiliza apenas um tipo de polímero torna-se difícil atingir todas as  
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propriedades necessárias. Uma combinação bastante utilizada para a fabricação 

de filmes é aquela entre polipropileno e  a  poliamida 6  para melhorar a aderência  

nas interfaces e reforçar o material, é comum a adição de um terceiro componente 

como o anidrido maléico enxertado com polipropileno (BELTRAME et al., 1999).   

 

2.1.7.1.  Processo de produção de embalagens flexíveis 
 

Com a Segunda Guerra Mundial, torna-se cada vez maior a utilização dos mais 

variados tipos de embalagens. O plástico aparece como material versátil que pode 

ser utilizado nos mais variados processos de produção, com o crescimento 

notável a partir dos anos 1960.  Na década de 70 as indústrias brasileiras 

acompanham essa tendência e a utilização do plástico na produção de 

embalagens cresce consideravelmente.    

A utilização do plástico no processo produtivo de embalagens flexíveis possibilita 

a produção de artigos mais leves, mais baratos e de fácil produção. As resinas, 

como o polietileno e o poliéster, permitem a produção de produtos com uma 

infinidade de formatos, tamanho maior e melhor transparência, por meio do que se 

pode ver o produto contido bem como sua qualidade (ANTUNES, 2005). 

As matérias-primas para a confecção de embalagens plásticas como nafta ou gás 

natural, para a obtenção de produtos como eteno, propeno, xileno, benzeno, 

tolueno, butadieno e isopreno, são fornecidas pelos pólos petroquímicos, 

constituindo-se a primeira etapa. 

Na segunda etapa, essa matéria-prima é utilizada para a produção de resinas que 

entram nos processos finais destinados aos mais variados setores com 

especificações definidas, utilizando processos contínuos com pequenos graus de 

flexibilização da produção e níveis operacionais mais elevados.  

No processo de produção as diferenças entre as embalagens caracterizam-se não 

apenas pelos métodos de fabricação, mas também por suas utilizações. Vários 

são os processos de produção das embalagens que com o decorrer do tempo  
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tornaram-se cada vez mais adaptada às mais diversas formas de uso. Para que 

isso ocorra, o desenvolvimento constante de novas tecnologias torna-se cada vez  

mais presente. O segmento da indústria que fabrica embalagens flexíveis utiliza, 

entre outros, os seguintes processos: 

 

2.1.7.1. Extrusão 
 

A produção das embalagens flexíveis é feita através do processo de extrusão, que 

consiste na transformação de matéria-prima (resina) em grãos e pó poliméricos 

em filmes. Denomina-se extrusão a passagem forçada de um metal ou polímero 

através de orifícios, visando conseguir uma forma alongada ou filamentosa. É um 

processo realizado a partir da fusão e homogeneização do material com uma certa 

vazão, pressão e temperatura constante. As funções da extrusora consistem em 

transportar material sólido, plastificar, homogeneizar e transportar material 

plastificado, e por fim, bombeá-lo por uma matriz (MOURA 2006). 

O processo inicia com a separação e preparação da matéria-prima, passando pelo 

funil da extrusora que dá acesso ao canhão. O canhão possui um parafuso ou 

rosca, também chamado de fuso, que tem por objetivo movimentar o material para 

o interior do canhão em temperaturas que variam de 100ºC a 250ºC. Esta 

temperatura é suficiente para derreter os grãos do material e transforma-los numa 

massa homogênea. Antes de passar pela matriz, a massa do polímero passa por 

uma tela, que faz a retenção de possíveis impurezas contidas na matéria-prima.  A 

moldagem de peças extrusadas é um processo contínuo e consiste em fazer 

passar uma massa polimérica moldável por meio de uma matriz com o perfil 

desejado e posteriormente através do resfriamento em água, quando a peça 

extrusada vai se solidificando de modo progressivo (LOPES; ZANELLA, 2005). 

A máquina extrusora de polímero é composta de diversas partes, que variam em 

sofisticação, número de elementos, dimensões e outros detalhes de projeto, 

conforme o tipo de processo de extrusão, grau de qualidade do produto final e 

produtividade exigidos. Um dos maiores problemas do processo de extrusão de  
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filmes plásticos planos é o controle da espessura, que geralmente é feito através 

da  regulagem  da  velocidade do rolo de tração.  O  motor funciona quase sempre  

em velocidade constante, enviando uma certa quantidade de massa para a matriz; 

essa massa é puxada pelo rolo de tração, onde quanto maior a velocidade, menor 

é a espessura do filme. Os tipos de extrusoras mais comuns são as  de rosca (ou 

parafuso) simples (Figura 3)  e  as de rosca dupla. 

 

 

 
 

Figura 3 - Esquema de uma extrusora rosca simples 
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2.1.7.2. Coestrusão 
 

 
 
A coextrusão desenvolveu-se inicialmente em pequenos nichos de mercados, tais 

como filmes com barreira ao oxigênio, utilizando resinas de poliamidas revestidas 

com polietileno para se obter características de termo-selagem (CRIPPA, 2006).  

Cada material é plastificado num extrusora específica. Cada extrusora 

homogeneíza e plastifica o seu material em condições ótimas individuais de 

trabalho e o introduz em um único cabeçote que receberá também todos os outros 

materiais. O processo de coextrusão aumenta enormemente a capacidade dos 

filmes plásticos usados em embalagens, pois possibilita a combinação das 

propriedades de vários polímeros em uma mesma extrusora, viabilizando a 

obtenção de estruturas multicamadas com diferentes propriedades funcionais 

associadas a cada camada (VALDES et al., 1998). 

A coextrusão de três camadas consiste em que entre duas camadas de um 

material de suporte ou estrutura haja uma finíssima camada de um segundo 

material com excelentes propriedades de barreira (EVOH, PVDC). Nesse caso, o 

material de suporte, que representa cerca de 80% em peso da peça, promove o 

custo da matéria-prima, enquanto o material de barreira, que é bem mais caro, 

impede a permeação de CO2 e O2 e aromatizante, entre outros (WIEBECK; 

HARADA, 2005). 

Os problemas da coextrusão surgem quando os diferentes materiais, com 

variados pontos de fusão e temperatura de trabalho se encontram num único 

cabeçote que deverá homogeneizar a temperatura. È necessário, portanto, que os 

materiais escolhidos tenham boa estabilidade térmica e temperaturas de fusão 

próximas. A temperatura do conjunto cabeçote-matriz deverá ser a do material de 

maior temperatura de trabalho. De qualquer maneira, o cabeçote é construído de 

forma que os materiais mais sensíveis à temperatura tenham um menor tempo de 

residência na ferramenta (WIEBECK; HARADA, 2005). 
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Para melhorar o desempenho da embalagem no momento do envase do produto, 

utiliza-se  a  incorporação  de  materiais  elásticos  e de aditivos aos polímeros que  

compõem a estrutura multicamada, substituição do material da camada externa do 

filme, modificações no processamento e o estudo da influência das condições do 

processamento e do ambiente de estocagem sobre as propriedades do filme.  

A seguir no item 2.2, será descrito o polietileno, em especial o polietileno de baixa 

densidade, material que constitui o filme multicamada separado para a realização 

deste trabalho.   

 

 

2.2. POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 
 

 

2.2.1. Introdução 
 

Os materiais poliméricos obtidos a partir dos hidrocarbonetos não-saturados, ditos 

poliolefinas, são de extrema importância industrial.  As poliolefinas estão entre os 

polímeros mais importantes em termos de produção. São polímeros que têm como 

monômero uma olefina ou alceno simples. Suas cadeias alifáticas conferem 

superfícies hidrofóbicas e inertes. A família das poliolefinas apresenta amplas 

variedades de estruturas, propriedades e aplicações. As poliolefinas dominam 

grande parte do mercado de polímeros devido à sua versatilidade e ao baixo 

custo, aliados à boa processabilidade. Cada membro individual desta família gera 

uma imensa quantidade de polímeros com diferentes estruturas e propriedades, 

destacando-se entre estes a família dos polietilenos (QUENTAL, 2000). 

Os polietilenos representam o maior volume de polímeros termoplásticos em uso 

na atualidade. Termoplásticos são materiais processados por aquecimento e 

resfriamento, por meio do que este ciclo pode ser repetido várias vezes sem que 

haja perda considerável das propriedades. Alguns são flexíveis, enquanto outros  
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são rígidos; alguns têm pequena resistência a impactos, e outros  são virtualmente 

inquebráveis. Dentre os plásticos, os polietilenos são os que têm a estrutura mais  

conhecida e a mais simples, caracterizam-se pela extrema regularidade e 

flexibilidade de sua cadeia molecular (ALBUQUERQUE, 1990).    

A estrutura básica do polietileno é o etileno,  constituído  por uma estrutura que 

consiste simplesmente de longas cadeias de carbono e hidrogênio, sendo um dos 

monômeros de menor peso molecular (28,05), com moléculas pequenas, planas e 

simétricas. È um gás que ferve a –140ºC, em pressão atmosférica, e pode ser 

preparado de vários modos. No laboratório o etileno pode ser preparado por 

desidratação do álcool etílico, industrialmente pelo craqueamento de gases 

naturais como o propano, além de também poder ser obtido pelo craqueamento 

térmico de frações leves de óleos de refinarias de petróleo (MILES; BRISTON, 

1975).     

O fato de sua dupla ligação ser eletronicamente compensada a faz perfeitamente 

apolar. Por isto, o etileno é pouco reativo.   Com a descoberta de que o etileno em 

presença de oxigênio poderia ser polimerizado, criaram-se as bases para uma 

ampla classe de polietilenos (SARANTOPOULOS et al., 2002). 

O polietileno é um sólido formado por quantidades relativas de fase cristalina 

rígida (responsável pela resistência) e da fração amorfa elástica (responsável pela 

elasticidade, maciez e flexibilidade) (MERGEN, 2003).   

O grau de ramificações e o comprimento dessas cadeias laterais exercem 

influência considerável sobre as características do material, uma vez que podem 

se tornar obstáculo à formação de cristais. Quanto menor o grau de ramificações 

das cadeias poliméricas, maior a cristalinidade e, conseqüentemente, maior a 

densidade. O comprimento, a quantidade e o grau de ramificações dependem do 

processo de polimerização.   Variações controladas nestes parâmetros estruturais 

resultam numa grande família de produtos com largas diferenças nas 

propriedades físicas (MOURAD, 1993). 

Durante o resfriamento do polímero, o polietileno tende a se cristalizar. Entretanto, 

esta cristalização não é completa, havendo formação de cristais imperfeitos, os  
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cristalitos, rodeados pelo restante do material que se solidificou no estado amorfo. 

As propriedades ideais do polietileno para cada aplicação específica dependem do  

balanço adequado destas características. Para tanto é necessário controlar a 

estrutura molecular do polietileno (SARANTOPOULOS et al., 2002). 

O termo polietileno está freqüentemente acompanhado por expressões como: 

polietileno de baixa densidade (PEBD), polietileno de baixa densidade linear 

(PELBD), polietileno de alta densidade (PEAD) e outros (GUITIÁN, 1995).  

O polietileno de baixa densidade possui boa tenacidade e flexibilidade num amplo 

intervalo de temperatura.  Entretanto, sua massa específica diminui rapidamente 

acima da temperatura ambiente, ocasionando grandes mudanças dimensionais, 

dificultando alguns processos de fabricação ou conformação (SILVA, 2001).    

O polietileno linear de baixa densidade (PELBD) é um copolímero de etileno e 

pequenas quantidades de buteno-1 (ou hexeno-1 ou octeno-1). No caso do 

buteno-1, dos quatro átomos de carbono da molécula de buteno, dois formam 

parte da cadeia principal do copolímero e os outros dois formam cadeias laterais 

curtas (etilas), que impedem que as moléculas do copolímero fiquem muito 

próximas umas das outras, resultando, por este motivo, um polietileno de baixa 

densidade (GUITIÁN, 1995).  

Com cadeias lineares de baixo grau de ramificações curtas, o polietileno de baixa 

densidade linear cristaliza-se em lamelas mais ordenadas e mais espessas do que 

o polietileno de baixa densidade apresenta melhores propriedades mecânicas e 

maior temperatura de fusão, sendo um polímero com elevada capacidade de 

selagem a quente (COUTINHO; MELLO; SANTA MARIA, 2003).  

O polietileno linear de baixa densidade foi um termoplástico desenvolvido para 

melhorar o desempenho no processo de transformação de filmes, propiciando 

uma maior produtividade nos equipamentos finais utilizados em líquidos e sólidos, 

tendo em vista sua maior resistência O polietileno de alta densidade é um 

termoplástico não polar e altamente cristalino. A aparência natural desse polímero 

é leitosa com algumas transparências em finas espessuras, tem excelente 

resistência química e boas propriedades (CABRAL, 2001). 
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O polietileno de alta densidade foi produzido pela primeira com os catalisadores 

organometálicos,  através   do  processo  de  polimerização  na  fase  líquida  com  

temperaturas mais baixas e pressões próxima da pressão atmosférica  

(SARANTOPOULOS et al., 2002 ).    

A maior parte do PEAD é usada em objetos moldados, tais como: utensílios 

domésticos, caixas de transporte, engradados, brinquedos, capacetes, garrafas, 

frascos, bisnagas, bombonas, baldes, etc. O restante é utilizado em objetos 

extrudados, tais como: folhas resistentes opalescentes (sacos, sacolas, 

embalagens), fios, cabos, malhas, redes, tubos rígidos, isolamento de fios e cabos 

elétricos etc. (GUITIÁN, 1995). 

O PEAD e o PEBD têm muitas aplicações em comum, mas, em geral, o PEAD é 

mais duro e resistente e o PEBD é mais flexível e transparente. Exemplo da 

relação dureza/ flexibilidade: com PEAD se fabricam tampas com rosca (rígidas) e 

com PEBD, tampas sem rosca (flexíveis). Na Tabela 2 encontra-se algumas 

características dos dois tipos de PE (GUITIÁN, 1995) e Tabela 3 características 

somente polietileno de baixa densidade (NAKAMURA et al, 2005). 

 

 

 

Tabela 2- Características dos dois tipos de polietilenos (GUITIÁN, 1995) 
        

POLIETILENOS 

 PEBD PEAD 

Polimerização Radicais livres Coordenação 
Pressão Alta 1.000-3.000 atm Baixa 1-30 atm 

Temperatura Alta 100-300ºC Baixa 50-100ºC 
Cadeia Ramificada Linear 

Densidade Baixa 0,91-0,94 Alta 0,94-0,97 
Grau Cristalinidade Baixa 50-70% Alta até 95% 

Temperatura de 
fusão 

Baixo 110-125ºC Alto  130-135ºC 
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Tabela 3- Características do polietileno de baixa densidade (NAKAMURA et 
al, 2005). 

 
Tensão de Ruptura  11,36 MPa 

Resistência a Tração  24 MPa 
Módulo de Elasticidade  102- 240 MPa 

 
 

Tanto o polietileno de baixa densidade como o polietileno de alta densidade é 

resistente ao impacto. A resistência química dos dois é muito boa, sendo que o de 

alta densidade é mais resistente que o de baixa densidade (COSTA, 1982). 

 
2.2.2. Histórico 
 

O polietileno foi desenvolvido comercialmente em 1940, mas em 1933 R. O. 

Gilson e seus colaboradores da ICI (Imperial Chemical Industries), na Inglaterra, 

desenvolviam um programa de pesquisa sobre os efeitos de altas pressões, que 

ainda não haviam sido utilizadas, em reações químicas. Uma das experiências 

consistia em submeter etileno e benzaldeído a 1.400 atmosferas e 170ºC. 

Terminada a operação acharam sobre as paredes do reator um sólido branco que 

foi identificado como polietileno. A primeira aplicação deste polímero foi nas 

indústrias elétricas, na fabricação de cabos submarinos e radares  

aproximadamente, a cada vinte anos, uma inovação importante no campo das 

olefinas veio ocorrendo desde então ocorrido, como o surgimento do polietileno de 

baixa densidade, polietileno de alta densidade e o de baixa densidade linear. Após 

a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento do polietileno de baixa densidade 

orientou-se para a fabricação de filmes para extrusão, frascos, brinquedos entre 

outros. Atualmente é o plástico mais vendido no mundo. Isso ocorre, sobretudo 

pela grande versatilidade deste material (GUITIÁN, 1995).   
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Nos anos 90 o consumo aparente desse polímero apresentou o pior crescimento 

entre as resinas; entre 1990 e 1999 o crescimento acumulado foi de apenas 13%. 

Os fabricantes do polietileno de baixa densidade pouco investiam para aumentar a 

capacidade produtiva desse polímero, dando prioridade para as plantas de 

polietileno de alta densidade e as de polietileno linear de baixa densidade 

(ANTUNES, 2005). 

A maior parte do polietileno de baixa densidade consumido é direcionada para o 

setor de embalagens (72%), o que equivalia a 393 mil toneladas em 1999. Esse 

termoplástico, ao mesmo tempo em que desfrutam o fortalecimento da demanda 

pela abertura de novos mercados como congelados de aves e peixes, também 

pode participar em determinados segmentos mais recentes como as caixinhas 

tetra Park (ANTUNES, 2005). 

 

 

2.2.3. Produção do polietileno de baixa densidade 
 

Quando as cadeias constituintes do polietileno não tiverem ramificações, tem-se o 

polietileno de alta densidade ou linear; e quando nas cadeias alguns dos átomos 

de carbono, em vez de terem associados átomos de hidrogênio, tiverem 

associados grandes cadeias de carbono, tem-se o polietileno de baixa densidade 

ou ramificado (ROSSINI, 2006). 

O polietileno de baixa densidade é obtido em condições de alta pressão e altas 

temperaturas na presença de catalisadores (oxigênio e peróxido) por um processo 

de polimerização por radicais livres.    A polimerização do etileno é extremamente 

rápida e altamente exotérmica, assim uma das principais dificuldades do processo 

é a remoção do excesso de calor do meio reacional. A polimerização do etileno 

pode ser vista na seguinte reação (MANO; MENDES, 1999). 

 

                           n (CH2  =   CH2)                   (CH2          CH2)n   

                                 Etileno                                  Polietileno 
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A polimerização do polietileno nessas condições produz um polímero ramificado 

de longas moléculas com cadeia principal de diferentes tamanhos e ramificações 

de comprimentos variados. Estas ramificações reduzem o ponto de fusão de 

pequenos hidrocarbonetos que fazem com que o polietileno de baixa densidade 

tenha um “toque” macio, suave.  O grau de ramificações e o comprimento destas 

cadeias laterais exercem influência considerável sobre as características do 

material, uma vez que é obstáculo à formação de cristais. Quanto menor o grau de 

ramificações das cadeias poliméricas, maior a cristalinidade e, conseqüentemente, 

maior densidade. Por causa do seu comprimento, as moléculas do polímero se 

enrolam e se entrelaçam umas com as outras, o que impede a cristalização, 

havendo, portanto, áreas desordenadas entre os cristalitos; as áreas onde as 

cadeias estão arranjadas em forma paralela são cristalinas enquanto que as áreas 

desordenadas são amorfas (MILES; BRISTON, 1975). 

Nestas condições, o produto obtido possui alto peso molecular que, associado à 

sua densidade, garante as características físicas necessárias à aplicação final  do 

produto. A forma de apresentação desta matéria-prima é um sólido granular de 

coloração esbranquiçada e translúcida. A estrutura do polietileno de baixa 

densidade pode ser vista na (Figura 4) (SARANTOPOULOS et al., 2002). 

 

Figura 4 - Estrutura do polietileno de baixa densidade (SARANTOPOULOS et 
al., 2002) 
 

 

2.2.4.  Características 
 
As propriedades físicas do polietileno dependem de três variáveis importantes: 

massa molar, distribuição de massa molar ou ramificações de cadeias longas, e as  
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ramificações de cadeias curtas. As ramificações de cadeias curtas têm um efeito 

predominante no grau de cristalinidade e, portanto, na densidade do polietileno 

(BOLSONI, 2001). 

O grau de ramificações do polietileno de baixa densidade pode variar muito, desde 

5 ramificações por 1.000 átomos de carbono, até um máximo de 20 a 40 

ramificações por 1.000 átomos (BOLSONI, 2001). 

A (Figura 5) mostra uma representação da estrutura do polietileno de baixa 

densidade, em que se pode observar a presença das ramificações ligadas à 

cadeia principal (COUTINHO; MELLO; SANTA MARIA, 2003). 

 
Figura 5 Representação esquemática da estrutura do PEBD (COUTINHO; 
MELLO; SANTA MARIA, 2003). 
 

Por ser um polímero da família das poliolefinas e de natureza termoplástica, o 

polietileno de baixa densidade apresenta, na sua estrutura molecular, regiões 

amorfas e cristalinas. Nas regiões amorfas, as macromoléculas que compõem o 

polímero estão arrumadas sem orientação definida, ao passo que, nas regiões 

cristalinas, as moléculas estão ordenadas com uma determinada orientação. Esta 

característica é de extrema importância para a definição de suas propriedades 

físico-químicas. Uma característica importante desse polímero é a sua faixa de 

densidade, que pode estar entre os valores de 0,910 a 0,930 g/m3, propiciando, 

através desta característica, uma possibilidade variada de tipos do polietileno para 

atender às diversas necessidades técnico-comerciais do produto (WIEBECK; 

HARADA  2003)  
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O polietileno se cristaliza ao passar do estado fundido para o estado sólido, as 

cadeias moleculares longas organizam-se em cristalitos muito pequenos. Esta 

organização é tanto mais acentuada quanto mais curtas forem as cadeias e 

quanto menor for o grau de ramificações. As lamelas, juntamente com partes 

amorfas, podem formar superestruturas, os chamados esferulidos. A parte 

cristalina apresenta densidade maior do que a amorfa, por isso pode-se 

determinar o grau de cristalinidade de uma peça de polietileno a partir de sua 

densidade (ROSA, 1991). 

Em geral, os polietilenos são resistentes à maioria dos produtos químicos, com 

exceção  dos  ácidos  fortes,  halogênios  livres  e certas cetonas. Em temperatura  

ambiente, o polietileno é insolúvel em todos os solventes. Em temperatura 

elevada, a solubilidade do polietileno em hidrocarbonetos e hidrocarbonetos 

clorados aumenta rapidamente (MILES; BRISTON, 1975). 

A resistência do polietileno de baixa densidade a óleos e graxas é pobre, mas se 

nota uma melhoria com o aumento do peso molecular e densidade. Apesar de ser 

altamente resistente à água e a algumas soluções aquosas inclusive a altas 

temperaturas, o polietileno de baixa densidade é atacado lentamente por agentes 

oxidantes, alem disso, solventes alifáticos, aromáticos e clorados causam 

inchamento em temperatura ambiente (COUTINHO; MELLO; SANTA MARIA, 

2003).   

Outra característica do polietileno é o seu índice de fluidez e que significa a 

capacidade que o material possui para fluir através de um orifício pré-calibrado, 

quando for submetido a uma determinada pressão, numa temperatura definida. 

Esta característica identifica a maior ou menor facilidade que o polímero tem para 

ser processado numa extrusora e está intimamente associada à viscosidade do 

termoplástico fundido. Quanto maior for este índice, maior também será a 

capacidade de fluidificação do material, tornando o processamento mais fácil. 

E razão da natureza parafínica da molécula de polietileno, ele é extremamente 

resistente à água, sendo desprezível a absorção em temperatura ambiente. A 

esse respeito, há pouca diferença entre os dois tipos de polietileno (o de alta  
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densidade e o de baixa densidade). A permeabilidade ao vapor d’água é baixa, 

mas nesse caso o material de alta densidade é uma barreira melhor do que o de 

baixa densidade, em cerca de sete vezes. Esta propriedade é afetada diretamente 

pela cristalinidade, e isso se deve quase exclusivamente a uma questão de 

estrutura, embora ela possa ser modificada pelas condições de extrusão. Quanto 

mais elevada à cristalinidade, menor a permeabilidade, embora a relação não seja 

linear (MILES; BRISTON, 1975). 

Um importante fenômeno que deve ser levado em conta quando se estuda a 

resistência química do polietileno, em condições de esforço, é o que recebe o 

nome de resistência à fratura sob esforço. Poliaxialmente, em contato com certos 

líquidos ou vapores polares, pode ocorrer uma fratura ou fragilização (MILES; 

BRISTON, 1975). 

 
2.2.5.  Utilização 

Em virtude das combinações de baixa densidade, flexibilidade sem a utilização de 

plastificantes, resistência ao desgaste, à umidade e aos agentes químicos, como 

também a pouca tendência a propagação de cortes e rasgos o polietileno é uma 

das resinas mais utilizadas nos últimos anos para a produção de películas ou 

filmes (BOLSONI, 2001). 

O polietileno de baixa densidade pode ser processado por extrusão, moldagem 

por sopro e moldagem por injeção; assim sendo, é aplicado como folhas flexíveis 

para a indústria e no setor agrícola, filmes destinados a embalagens de alimentos 

líquidos e sólidos, filmes laminados e plastificados, embalagens para produtos 

farmacêuticos e hospitalares, brinquedos e  utilidades  domésticas,  revestimento 

e isolamento de fios e cabos elétricos, tubos e mangueiras flexíveis, folhas de alta 

transparência, folhas termocontráteis e revestimento de papelão. Na fabricação de 

filmes extrusados, encontra-se o polietileno de baixa densidade linear, pois na 

forma de filme ele possui boas propriedades óticas e boa resistência mecânica,  
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por isso é comum a utilização de blendas compostas desses dois materiais. Com 

uma  quantidade maior de polietileno de baixa densidade linear nessas blendas é 

possível melhorias na opacidade e aumento do brilho. O valor da cristalinidade 

“aparente” do filme de polietileno de baixa densidade linear é  um pouco maior do 

que o das blendas (GUERRINI et al., 2004).  O polietileno de baixa densidade 

linear possui propriedades inertes.  Por isso pode ser utilizado fisiologicamente 

direto com alimentos etc. O restante se usa em: frascos, ampolas de soro 

(COUTINHO; MELLO; SANTA MARIA, 2003).   

Um cuidado especial deve ser tomado com relação à utilização final de uma 

embalagem plástica fabricada com polietileno de baixa densidade devido a sua 

característica intrínseca de fusão. Esta temperatura fica entre 105ºC e 120ºC, 

aproximadamente, não aceitando, portanto, armazenamento de produtos 

superaquecidos, onde possa ocorrer a deformação parcial ou mesmo completa do 

filme de embalagem. É freqüentemente usado em recipientes para ácidos, 

inclusive ácido fluorídrico (WALDMAN, 1996). 

Sua maleabilidade, que o torna útil na confecção de embalagens para roupas e 

alimentos e como material para garrafas flexíveis, acaba por restringir seu uso 

para embalagens rígidas. As embalagens flexíveis feitas de filmes de polietileno 

de baixa densidade são difíceis de abrir pelo fato de se alongarem muito sem que 

haja a ruptura. São aceitáveis para embalar alimento e medicamentos, contanto 

que nenhum aditivo e agentes desmoldantes sejam usados no processo de 

fabricação. O polietileno de baixa densidade tem como desvantagens, baixa 

resistência à tração e a dificuldade  de se colar e comprimir por apresentar  uma 

baixa dureza superficial. Uma das maiores desvantagens para a utilização do 

polietileno de baixa densidade está relacionada com o tempo necessário para que 

ocorra a degradação do mesmo (VOGELSANGER et al., 2003).  
Uma utilização bastante interessante do polietileno é quando esse polímero é 

submetido a radiações ionizantes, pois ocorre a formação de ligações cruzadas 

entre as cadeias, paralelamente à cisão entre os átomos. A reticulação provoca  
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um aumento do peso molecular, que geralmente ocasiona a melhoria das 

propriedades mecânicas (MARTINS; SUAREZ; MANO, 1999). 

Misturas de polietileno com poliamida 6 podem conduzir a obtenção de blendas 

poliméricas com propriedades típicas dos dois polímeros, desde que as misturas 

sejam adequadamente compatibilizadas. A utilização de agentes compatibilizantes 

precursores compostos por polietileno enxertado com anidrido maléico neste tipo 

de blenda apresentou bons resultados de compatibilização (JIANG; FILIPPI; 

MAGAGNINI, 2003). 

No Brasil, este polímero tem sido produzido pela Petroquímica Triunfos, Politeno 

Indústria e Comércio, OPP Polietilenos e Polietilenos União (BECKER; FORTE, 

2002). 

 

2.3.  POLIAMIDA 6 
 
2.3.1. Introdução 
 
O termo nylon é uma marca registrada também considerada como genérico das 

poliamidas alifáticas e tem sido aceito como uma  forma análoga em publicações 

comerciais e científicas para as poliamidas sintéticas. As poliamidas são 

polímeros caracterizados pelo grupo amida (-CONH-) que constitui a parte 

principal da cadeia do polímero. Quimicamente a poliamida pode ser caracterizada 

pela sua formação; temos as poliamidas baseadas na diamina e ácido dibásico e 

as poliamidas baseadas no aminoácido e lactamas (MARGOLES, 1985). O grupo 

amida presente nas poliamidas realiza ponte de hidrogênio, provocando fortes 

interações. As relações entre o número de grupos amida e o número de grupos 

alifáticos marcam as diferenças estruturais e as características particulares desse 

polímero (FRANCO GARCÍA, 1994).    

As poliamidas são diferenciadas por números que indicam a quantidade de 

átomos de carbono nas unidades monoméricas originais (6; 6,6; 6,9; 6,10; 6,12; 

11 e 12). Polímeros derivados de aminoácidos ou lactamas são designados por  
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um simples número, enquanto os preparados pela reação de diaminas e ácidos 

dibásicos são designados por dois números, em que o primeiro se refere ao 

número de carbonos na diamina, e o segundo ao número de carbonos do ácido 

dicarboxílico (WIEBECK; HARADA, 2005). 

As mais comuns são a 6 e a 6,6 e por essa razão as mais estudadas. Podem ser 

obtidas com sensíveis diferenças estruturais e de propriedades físicas e químicas 

através da variação de seu processo  de polimerização  ou  através  de tratamento  

termomecânico. Devido a sua massa molar alta, faz parte dos polímeros 

denominados “altos polímeros” (EVORA, 2001). 

Mais recentemente chegaram ao mercado as superpoliamidas e poliftalamidas 

(PPAs), alternativas aos metais e termofixos que permitem ampla gama de 

aplicações em diversos segmentos (FERRO, 2006). 

Atualmente, a poliamida tem estreita relação com uma família de polímeros 

denominados poliamídicos, e sua produção se dá a partir de quatro elementos 

básicos, extraídos respectivamente: do petróleo (ou gás natural), do benzeno, do 

ar ou  da água (carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio). Tais elementos são 

combinados por processos químicos especiais, dando origem a compostos 

conhecidos como ácido adípico, hexametileno diamina, caprolactana e outros 

compostos, que por sua vez, sofrem reações químicas, de forma a constituírem as 

macromoléculas que formam a poliamida. A demanda mundial das poliamidas 

atingiu o montante de 5,9 milhões de toneladas em 2003, sendo que a maior parte 

da produção deveu-se à poliamida 6, que alcançou 3,6 milhões de toneladas, 

tendo crescido 2,1% ao ano entre 1990 e 2000; a maior parte da oferta de 

poliamida 6 destina-se à produção de fibras (cerca de 2,5 milhões de toneladas) 

(BARBOSA et al., 2004).  
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2.3.2. Histórico 
 
Com o aumento da população mundial, o homem começou a se preocupar com a 

escassez dos recursos naturais utilizados na fabricação de têxteis e derivados. 

Começou, então, a tentar produzir (a partir de celulose vegetal) em laboratório as 

fibras que só eram encontradas na natureza. A criação das fibras artificiais só foi 

possível graças ao estudo e à observação dos polímeros (longas moléculas 

alinhadas no sentido do comprimento) que compõem as fibras naturais. A celulose 

por exemplo, (matéria-prima do algodão), é um polímero composto de milhares de 

moléculas de açúcar. Depois de criar as fibras químicas artificiais, o homem 

observou  que  os polímeros de  hidrocarbonetos  extraídos do petróleo eram mais  

fáceis de manipular, e com custo bem mais baixo que os polímeros extraídos das 

fibras naturais (celulose). 

Com o domínio na manipulação de materiais plásticos, produzidos a partir de 

petróleo entre 1934 e 1939, o pesquisador norte-americano Wallace H. Carothers 

e seu grupo de pesquisa na DuPont sintetizaram várias poliamidas, dentre elas a 

poliamida 6. Consideradas os primeiros termoplásticos de engenharia, as 

poliamidas começaram  a ser usadas como fibras sintéticas e depois passaram 

para a manufatura de materiais plásticos. (CHANDA; ROY, 1998).      

No início, Carothers estudou as reações de condensação de glicóis e ácidos 

dibásicos, obtendo grande número de poliéster de peso molecular entre 2.500 e 

5.000. Também estudou polímeros de ω-aminoácidos, obtendo poliamidas com 

um grau de polimerização perto de 30. Estes materiais eram duros, insolúveis e 

cerosos. Analisando o equilíbrio envolvido na polimerização em etapas, Carothers 

e J.W.Hill introduziram um equipamento para remover a água liberada no 

processo de condensação, descolando a reação na direção de maior peso 

molecular. Desta maneira eles puderam sintetizar materiais com peso molecular 

de até 25.000. Estes produtos tinham propriedades bem diferentes daqueles 

primeiros estudados e por isso foram chamados “super polímeros” (WIEBECK; 

HARADA, 2003).  
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A produção comercial para aplicação de fibras têxteis foi iniciada pela DuPont em 

1940, enquanto o plástico para moldagem, apesar de ser produzido em 1941, 

tornou-se popular em 1950. Juntos, as PA 6,6 e PA 6 são responsáveis pela maior 

parte da produção das poliamidas que incluem a poliamida 6.10, poliamida 11, 

poliamida 12 e outros. A produção das poliamidas utilizadas para aplicações em 

peças plásticas é da ordem de 12% da produção total (WIEBECK; HARADA, 

2005).  

Apesar de ter sido a primeira fibra têxtil sintética a ser produzida, a poliamida 

continua, até hoje, entre as mais importantes fibras sintéticas. As poliamidas PA 

6,6 e PA 6 e os seus tipos reforçados com fibras de vidro, e em menor escala as 

demais poliamidas,  são  consideradas os principais termoplásticos de engenharia,  

sendo responsáveis, nos Estados Unidos, por 30% do consumo total dos 

termoplásticos (WIEBECK; HARADA, 2005).  

As poliamidas são os primeiros plásticos a competir com outros materiais 

tradicionais que pareciam insubstituíveis por sua resistência mecânica, como os 

metais, devido às suas excelentes características comerciais insubstituíveis na 

construção de máquinas e componentes industriais (FRANCO GARCÍA, 1994).    

 
2.3.3. Produção da poliamida 6 
A produção mundial da matéria-prima para a poliamida 6, a caprolactama, atingiu 

4 milhões de toneladas em 2003. A previsão é de que a oferta alcance 4,8 milhões 

de toneladas em 2010. A (Figura 6) ilustra a obtenção da caprolactama. 

(BARBOSA et al., 2004).    

 
Figura 6 - Obtenção da caprolactama (BARBOSA, 2004) 
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O monômero caprolactama, molécula única que possui 6 átomos de carbono 

linear e nas extremidades grupos de carboxilo - (COOH) e de amina (-NH2),  

reage em processo contínuo adicionando-se pelos extremos, alongando o 

tamanho da macromolécula. 
n(H2N-CH2-(CH2)4-COOH)  (n-1)H2N-CH2-(CH2)4-CONH-(CH2)4-COOH  +  (n-1)H20 
 

CAPROLACTAMA  -  POLIAMIDA 6 
 
 

São sintetizados por policondensação, o que requer completa remoção de 

subprodutos  de  reação  de baixa  massa  molecular,  especialmente  a água, que  

pode agir no sentido oposto à reação impedindo o aumento de massa molecular e 

com isso gerando um material final com propriedades pobres (NOVAES, 2005).  

O polímero produzido em forma contínua sai do reator, sendo necessário eliminar 

as partes que não reagiram (aproximadamente 10%) e que são extraídas por 

lavagem com água desmineralizada a 95ºC. Veja-se (Figura 7) (FALCETTA, 

2008). 

A água de lavagem com os não reagidos (monômeros e produtos parcialmente 

polimerizados e solúveis em água) são enviados a uma unidade de recuperação 

de lactama, para posterior realimentação do processo de polimerização. 

O polímero lavado é conduzido aos secadores contínuos em meio de nitrogênio 

aquecido e seco, que garantam eliminar o excedente de umidade. 
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Figura 7 - Polimerização de caprolactama - poliamida 6 (FALCETTA, 2008) 

 

 
 
2.3.4. Características 
 
 
A poliamida 6 preparada a partir da caprolactama  é uma das poliamidas mais 

importantes no mercado. A polimerização da caprolactama ocorre somente com a 

presença de  água,  em   temperatura acima de 200ºC. Este polímero contém uma  

ligação amida-carbonila, característica com muitas variações da cadeia de 

carbono entre elas. 

São sintetizados por policondensação, o que requer completa remoção de 

subprodutos de reação de baixa massa molecular, especialmente a água, que 

pode agir no sentido oposto à reação impedindo o aumento de massa molecular e 

com isso gerando um material final com propriedades pobres (NOVAES, 2005).  
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A estrutura cristalina das poliamidas depende da concentração dos grupos amida 

e da simetria molecular. Para a poliamida 6, as unidades repetitivas  são 

pequenas, maior é o número de grupos amida, o que permite às cadeias 

poliméricas se disporem numa conformação ziguezague planar composta, com 

ligações por pontes de hidrogênio entre si, ocasionando um arranjo altamente 

ordenado tridimensionalmente, o que gera um polímero com alto grau de 

cristalinidade. A alta atração intermolecular gera polímeros com alto ponto de 

fusão, 220ºC. De qualquer modo, acima do ponto de fusão, a viscosidade é baixa 

devido à flexibilidade dos polímeros a tais temperaturas (ASCIUTTI, 1997). 

Muitas propriedades das poliamidas são características de sua capacidade de 

formar ligações de hidrogênio entre os grupos amida tanto intramoleculares 

quanto intermoleculares. As poliamidas contêm presentes em suas estruturas dois 

átomos carregados sendo o oxigênio da carbonila e o nitrogênio da amida, que 

conferem características polares. Estes grupos funcionais exibem uma forte 

atração um ao outro e tendem a alinhar-se por ligações intermoleculares fortes 

chamadas pontes de hidrogênio (WIEBECK; HARADA, 2005).  

As características desse material (estabilidade térmica e mecânica) são devidas 

às ligações por pontes de hidrogênio entre as cadeias dos polímeros, 

responsáveis pelo alto nível de regularidade das cadeias, por isso a maioria das 

poliamidas são consideradas cristalinas. As pontes de hidrogênio estabilizam 

conformações regulares e induzem à cristalização. Além disso, atuam também 

forças de van der-Walls entre as cadeias de grupo metileno. Assim, poliamidas de 

estrutura cristalina regular, como muitas proteínas e muitos tipos de poliamidas 

aromáticas podem ser orientadas para produzir fibras bastante resistentes 

(MERGEN, 2003). 

As poliamidas apresentam uma temperatura de transição vítrea elevada, entre 

25ºC e 55ºC. A temperatura de transição vítrea (Tg) é aquela em que ocorre uma 

mudança nas propriedades do polímero. Abaixo dessa temperatura o polímero é 

rígido e duro como um vidro. Acima dessa temperatura ele torna-se macio e  
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elástico como uma borracha. Em temperaturas bem acima da (Tg), o polímero 

pode fundir e se  tornar um líquido viscoso.  

Uma das características das poliamidas está na sua temperatura de fusão. Em 

temperaturas abaixo do seu ponto de fusão, o material ainda está sólido; na 

temperatura acima deste ponto, ele se torna fluído. Aliado a esta característica, a 

alta temperatura de fusão das poliamidas permite que elas sejam utilizadas em 

temperaturas de trabalho relativamente altas (WIEBECK; HARADA, 2005).  

As poliamidas têm boa resistência química a óleos vegetais, animais, minerais e à 

gordura, sais em soluções neutras ou alcalinas, cetonas, ésteres, álcoois, ácidos 

orgânicos. Possuem uma resistência limitada à solução diluída de ácidos 

inorgânicos e a alguns hidrocarbonetos clorados. De modo geral,  apresentam boa 

combinação entre tenacidade, rigidez, com baixo coeficiente de atrito e alta 

resistência térmica e química (WIEBECK; HARADA, 2005 ).  

As poliamidas são atacadas por ácidos minerais de média-alta concentração de 

acordo com o tipo de poliamida.Elementos como o ácido acético, ácido fórmico 

concentrado, fenóis e cresóis dissolvem a poliamida. Solventes polares como 

álcoois e hidrocarbonetos parcialmente halogenados tendem a ser absorvidos e 

plastificam a poliamida 6, causando o mesmo efeito que a água (ASCIUTTI, 1997). 

Esse polímero se descolore no ar e em temperatura acima de 130ºC e é 

degradado por hidrólise; em altas temperaturas sua resistência é apenas regular, 

a menos que esteja especialmente estabilizado ou pigmentado com o negro de 

fumo (WIEBECK; HARADA 2005).  

Outro aspecto  interessante da poliamida é o de ser muito permeável aos vapores 

de água e absorver umidade, portanto o material deve se secado por aquecimento 

antes do uso. A quantidade de umidade absorvida é uma função da umidade 

relativa da atmosfera (MILES; BRISTON, 1975). Também ocasiona uma redução 

na resistência à tração e no módulo de elasticidade, na rigidez e nas propriedades 

de barreira a gases (MOURA, 2006).  
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As propriedades elétricas também são afetadas pela umidade relativa do 

ambiente. Em baixos teores de umidade, as poliamidas 6 têm propriedades 

elétricas razoáveis, mas vão se deteriorando gradualmente à medida que a 

umidade aumenta (MILES; BRISTON, 1975). 

Quando se mistura poliamida com elastômeros verifica-se que esse componente 

aumenta a resistência imediatamente após a injeção e moldagem a baixa 

temperatura, esse aumento é observado apenas quando partículas do elastômero 

são quimicamente vinculadas através da interfase do polímero (TOMOVA; 

KRESSLER; RADUSCH, 2000).  

Possui boa barreira ao oxigênio em compostos orgânicos, mas tem um custo 

relativamente alto (VALDES et al., 1998).   

A poliamida 6 apresenta vantagens de menor dificuldade de processamento, 

devido ao seu ponto de fusão e ao fato de apresentar menor encolhimento pós-

moldagem. Outra característica é a sua excelente resistência à abrasão e 

autolubricidade, principalmente em moldados com alto grau de cristalinidade, o 

que induz alta dureza superficial (ASCIUTTI, 1997). 

 A influência do grau de cristalinidade das poliamidas é marcante nas 

propriedades físicas do material Tabela 4 (WIEBECK; HARADA, 2005). No 

entanto, o efeito da cristalinidade dificilmente pode ser discutido 

independentemente da absorção de água pelas poliamidas, em virtude da 

natureza higroscópica das ligações de hidrogênio que se transformam em 

hidroxilas. A presença de água funciona como plastificante no polímero, 

separando  as  cadeias  moleculares  e diminuindo a cristalinidade e a temperatura  

de transição vítrea (Tg) do polímero de um valor da ordem de 50ºC para 0ºC. 

Conseqüentemente, se reduzem, por um lado, a rigidez e a resistência à fluência 

das poliamidas, e, por outro lado, aumentam-se a resistência ao impacto e a 

tenacidade delas. A absorção de água interfere na cinética de cristalização das 

poliamidas. Como a (Tg) da PA 6,6 rigorosamente seca é da ordem de 50ºC, e  
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com absorção normal de umidade este valor é reduzido para, aproximadamente, 

abaixo da temperatura ambiente. Isto influi na cinética de cristalização pós-

moldagem, que prossegue muito lentamente, resultando em efeitos de 

encolhimento pós-moldagem que irão estabilizar somente num período não inferior 

a dois anos. No caso da PA 6 este efeito negativo é menos marcante (WIEBECK; 

HARADA, 2005). 

Tabela 4 – Influência do grau de cristalinidade nas poliamidas (WIEBECK; 
HARADA, 2005). 

Influência do grau de cristalinidade nas poliamidas 

Propriedade que aumentam Propriedades que diminuem  

Densidade 

Modulo de elasticidade 

Resistência  à tração  

Dureza e resistência à abrasão 

Resistência química 

Propriedades elétricas  

 

Resistência ao impacto 

Tenacidade 

 

Permeabilidade 

 

A interação entre o grau de cristalinidade e o teor de umidade do polímero é um 

fator crítico, pois apresenta efeitos opostos nas propriedades físicas, químicas e 

mecânicas das poliamidas.  

As poliamidas podem ser modificadas com aditivos, cargas, reforço etc. Com o 

objetivo de melhorar algumas propriedades para determinados tipos de aplicação.  

Alguns aditivos são colocados em concentrações o baixas para melhorar a 

estabilidade ao calor, aumentando a nucleação e diminuindo o coeficiente de 

atrito, tendo pouca influência nas propriedades básicas da resina. Agentes 

modificadores podem ser classificados em reforços, cargas, minerais, pigmentos, 

estabilizantes, lubrificantes e modificadores de impactos.  

As poliamidas são suscetíveis à oxidação superficial em temperaturas elevadas, o 

que leva a perda de propriedades mecânicas. Tempos longos de exposição em  
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temperaturas ao redor dos 80ºC são prejudiciais. Para evitar esta degradação, 

usam-se sais de cobre juntamente com haletos, que tornam o material apto a 

trabalhar ao redor dos 105ºC (NOVAES, 2005).  

Um resumo das características da poliamida 6 pode ser vista na Tabela 5   

(EVORA, 2001). 

 
Tabela 5 – Características da poliamida 6 (EVORA, 2001) 

 

Propriedades Valores 

Massa molar 130000 g/mol 

Densidade  1.13 g/cm3 

Absorção de água 1,2% 

Temperatura de fusão (Tm) 220ºC 

Temperatura de transição vítrea (Tg) 50ºC 

 Grau de Cristalinidade  até 60% 

Resistência à tração (MPa) 83 

  

 
 
 
2.3.5.  Utilização 
 
Entre os termoplásticos de engenharia, a poliamida 6 exibe numerosas vantagens 

e poucas deficiências quando comparada a outros materiais poliméricos de 

mesmo custo.  As  poliamidas  são  consideradas  um dos polímeros técnicos mais  

versáteis e com maiores possibilidades de aplicações. Empregam-se em setores 

muito variados, pois  seu uso está mais voltado para os têxteis e vasilhames uma 

vez que a variedade de monômeros, aditivos, reforços e modificantes disponíveis 

permitem adaptá-los aos requisitos específicos de cada aplicação. As primeiras 

utilizações das poliamidas foram na forma de fibras; sua gama de aplicações se 

expandiu consideravelmente desde então, e hoje são encontradas  na forma de 

filmes, fibras, estrusados, injetados, moldados  e  outros,  numa  ampla  série  de  
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aplicações.  Por sua excelente resistência mecânica elas são utilizadas na 

fabricação de dispositivos de segurança como cintos para veículos (WIEBECK; 

HARADA, 2005 ).  

Muito valorizadas pela resistência a temperaturas elevadas, essas resinas 

semicristalinas foram as primeiras da família dos termoplásticos a serem usadas 

em aplicações na indústria e, graças à versatilidade de compor inúmeras 

formulações com excelentes balanços de propriedades, continuam a conquistar 

grande parte do mercado.  Facilidade de processamento, resistência ao desgaste 

e à abrasão, redução de custo e peso são algumas das vantagens que as 

poliamidas oferecem nas aplicações (ASCIUTTI, 1997). 

Versatilidade, boa aparência e facilidade de processamento constituem outros 

atrativos. Entre as resinas termoplásticas, a poliamida aceita maior número de 

modificações e combinações entre polímeros, permitindo compor extensa 

variedade de formulações. 

Outra utilização das poliamidas sintéticas é como recobrimento de peças 

metálicas no sentido de proteger contra o ataque de agentes químicos ou 

ambientais, como por exemplo, em peças de barcos para proteção contra ataque 

salino. As poliamidas proporcionam uma infinidade de aplicações na criação têxtil 

e oferecem toda a qualidade de conforto, estética, durabilidade e funcionalidade 

antes exclusiva dos materiais naturais (FRANCO GARCÍA, 1994). 

A produção brasileira de filamentos de poliamida 6 e 6,6 totalizou 67,5 mil 

toneladas em 2003, sendo que 70% desse montante destina-se a filamentos 

têxteis (47 mil toneladas).  A  produção  de  filamentos industriais totalizou 20,4 mil  

toneladas. A capacidade instalada desse segmento, que se situa em torno de 100 

mil toneladas, vem apresentando uma taxa de utilização em níveis reduzidos, 

ficando em 68% em 2003, como pode ser visto nas Tabelas 6 e 7 (BARBOSA et 

al., 2004).  
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Tabela 6 - Indicadores de Filamentos de Poliamida – 2003 (BARBOSA et al, 
2004). 

 
 

Em toneladas/ano 
 

PRODUTO 

 

CAPACIDADE 

INSTALADA 

 

PRODUÇÃO 

 

VENDAS 
DOMÉSTICAS  

 

EXPORTAÇÃO 
 

TOTAL 

 

IMPORTAÇÃO 

 

CONSUMO 
APARENTE 

Poliamida  99.240 67.460 57.523 13.885 71.408 21.560 75.135 

Filamento 
Têxtil 

70.440 47.047 41.148 7.549 48.697 14.036 53.534 

Filamento 
Industrial 

28.800 20.413 16.375 6.336 22.711 7.524 21.601 

 
 
Tabela 7 - Evolução dos indicadores de filamentos de poliamidas-1998/2003 
(BARBOSA et al., 2004).  

 

  

Em toneladas/ano 
 

ANO 

 

CAPACIDADE 
INSTALADA 

 

PRODUÇÃO 

 

EXPORTAÇÃO 

 

IMPORTAÇÃO 

 

CONSUMO 

APARENTE 

1998 101.180 72.294 5.001 20.645 87.938 

1999 103.127 80.817 7.742 17.131 90.206 

2000 100.200 80.470 9.261 28.092 99.301 

2001 100.200 67.583 7.391 22.718 82.910 

2002 100.200 65.820 10.288 17.608 73.140 

2003 99.240 67.460 13.885 21.560 75.135 
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Podem ser utilizadas na confecção de fios com as mais diferentes propriedades 

tais como: ação bacteriostática, proteção aos raios UV-A e UV-B, fácil 

manutenção, excelente durabilidade, secagem fácil etc. 

Na indústria automobilística são utilizadas as poliamidas reforçadas com fibras de 

vidro, na confecção de maçanetas, puxadores e componentes de fechaduras das 

portas dos veículos. Aplicações no compartimento do motor englobam recipientes 

para água, óleo lubrificante, carcaças de filtros de gasolina, ventoinhas do 

radiador, caixas de água do radiador, sistema de aquecimento e resfriamento do 

carro e outros (ALBUQUERQUE, 1990). 

Na indústria elétrica, os tipos de PA 6 e PA 6,6 reforçados com fibra de vidro e 

aditivo antichama são empregados para confecção das carcaças de ferramentas 

elétricas manuais, coberturas de interruptores, plugues, conectores etc. Na 

engenharia mecânica leve e de precisão são empregadas na fabricação de 

engrenagens, rolamentos, mancais e buchas de vedação e impacto (WIEBECK; 

HARADA, 2005). Tubos e mangueiras de poliamida são utilizados em sistema de 

fluidos em virtude de não serem afetados por hidrocarbonetos e outros meios de 

arrefecimento. Mangueiras feitas de poliamida trançada e reforçada podem ser 

mais leves e menores do que as de borracha previstas para a mesma pressão de 

serviço. As poliamidas fundidas são utilizadas principalmente em equipamentos 

industriais para componentes mecânicos, tais como: grandes cilindros, 

engrenagens, roldanas e partes com escorregamento com guias e congêneres 

(ALBUQUERQUE, 1990). Na indústria alimentícia a utilização das poliamidas 

ocorre na forma de embalagem como filmes, pois atende às necessidades de 

qualidade, fácil manuseio, durabilidade e principalmente mantém a qualidade dos 

produtos através de barreira aos gases e agentes externos (MERGEN, 2003). A 

poliamida 6 é muito utilizada em blendas poliméricas, pois apresenta 

características tais como: elevada tenacidade acima da sua temperatura de 

transição vítrea, boa resistência química em meios orgânicos e baixas 

viscosidades  
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no estado fundido. Blendas de poliamida com ABS são bastante atrativas, 

principalmente devido à redução na absorção de umidade. (BASSANI; PESSAN; 

JUNIOR, 2002).  

Poliamidas podem também ser moldadas sob outras formas, além de fios, 

possibilitando a confecção de objetos como parafusos, engrenagens e pulseiras 

de relógio.  Podem ainda ser utilizadas para a realização de suturas em 

ferimentos, uma vez que é um material inerte ao organismo e não apresenta 

reação inflamatória com outros fios de sutura. Versatilidade, boa  aparência e 

facilidade de processamento constituem outros atrativos. Entre as resinas 

termoplásticas, a poliamida aceita maior número de modificações e combinações 

entre polímeros, o que permite compor extensa variedade de formulações. Suas 

limitações se encontram em suas propriedades mecânicas, em particular a sua 

sensibilidade a triaxialidade de tensões e fragilidade ao entalhe e limitações nas 

propriedades mecânicas, baixa temperatura de deflexão, alta absorção de água e 

instabilidade dimensional têm frustrado os seus uso como componentes 

estruturais (WIEBECK, 2006) 

.Poliamidas são freqüentemente misturadas com poliolefinas para melhorar as 

propriedades desse material. A adição de polipropileno reduz a absorção de água 

e reduz os custos materiais. Isso pode ser conseguido sem alterar drasticamente a 

propriedade mecânica se houver interações físicas ou químicas suficientes entre 

os componentes, no entanto blendas entre poliamidas e polipropileno exigem um 

agente compatibilizante capaz de promover a dispersão interfacial (DURVAL et al., 

1994) realizaram um estudo utilizando como agente compatibilizante o anidrido 

maléico e obtiveram bons resultados com relação à redução do tamanho médio 

das partículas do polipropileno na mistura entre a poliamida.  Misturas feitas com 

polipropileno, poliamida 6 e poliocteno enxertado com anidrido maléico foram 

preparadas por (ZENG et al., 2002), para se obter um composto que apresenta-se 

as características do polipropileno (boa resistência à umidade e baixo custo) com 

as características da poliamida 6 (alta resistência mecânica, boa capacidade de  
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transformação) o resultado dessa mistura apresentou melhoria na dureza do 

material.  

Poliamida 6 misturada com polietileno de baixa densidade tiveram como agente 

compatibilizante o copolímero de etileno-ácido acrílico; observou-se que a adição 

desse agente compatibilizante melhorou consideravelmente a tração e ao 

alongamento na ruptura da blenda (SCAFFARO et al., 2003). 

Devido ao fato de as poliamidas 6 não apresentarem comportamento ou 

propriedades necessárias para determinadas funções, compostos como argila e 

outros minerais são finamente dispersos dentro da matriz polimérica. Estudos 

recentes com os nanocompósitos poliméricos demonstraram a melhoria nas 

propriedades mecânicas nos polímeros (BARBOSA; ARAÚJO; MELO, 2006). 

A adição de argilas como a montmorilonita afeta a morfologia cristalina da 

poliamida 6, conferindo algumas propriedades  a esse composto, como o aumento 

da rigidez (FORNES; PAUL, 2003).  O talco é um argilomineral também 

adicionado à poliamida para a redução de preço, diminuição de absorção de água, 

aumento de rigidez, aumento da temperatura de trabalho e melhora na 

estabilidade dimensional (WIEBECK et al., 1999).  

A reciclagem da poliamida 6 já é bastante difundida, mas a aplicação deste 

polímero reciclado é limitada. 

Sucessivas reciclagens promovem alterações nas propriedades  de  diferentes  

materiais  poliméricos.  Sabe-se  que,  em  geral, ocorrem quebras  de  estruturas,  

diminuição   de massa  molar,  aumento   do  índice  de fluidez e diminuição da   

resistência  mecânica.   O ideal é que a poliamida 6 reciclada seja utilizada como 

matéria-prima de novos produtos com características adequadas de qualidade, 

tornando-os competitivos frente à matéria-prima proveniente da indústria 

petroquímica (ÉVORA et al., 2002).           
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2.4. Reciclagem 
 

2.4.1.  Introdução 

Um dos maiores desafios da humanidade é a preservação e o controle da 

poluição ambiental. Dentre as diversas formas de poluição, uma das mais 

preocupantes é a representada pelos resíduos sólidos urbanos, em especial os 

resíduos plásticos, pois sua degradação espontânea demanda muito tempo, além 

de serem os mais expressivos em volume encontrados nos lixões, e quando 

queimados, podem produzir gases tóxicos ou corrosivos. Atualmente são 

consideradas as matérias-primas mais utilizadas no mundo modernas, 

movimentando uma cadeia produtiva que abrange centrais petroquímicas, 

empresas produtoras de resinas termoplásticas e transformadoras de plásticos 

(KLIPPER, 2005). 

Vivemos na era do descartável, em uma sociedade consumista em que a maioria 

da população considera inesgotáveis os recursos naturais e não leva em conta o 

espaço público como parte de seu meio ambiente, tornando grave a questão do 

descarte de resíduos sólidos (TAVARES; FREIRE, 2003). 

No entanto, esta última década foi particularmente importante no que se refere à 

conscientização das pessoas sobre os danos que o uso indiscriminado dos 

recursos pode causar ao meio ambiente. Nos dias atuais a sociedade vem 

considerando a preservação do meio ambiente como uma das questões 

fundamentais em relação à utilização de embalagens plásticas. Meio ambiente e 

qualidade de vida tornaram-se questões de extrema importância no sentido de se 

desenvolver novas pesquisas com a intenção de se evitar um desequilíbrio 

ambiental e manter a qualidade de vida da população. Essa conscientização levou 

o consumidor a assumir uma atitude mais crítica em relação às suas opções de 

consumo. Características de produtos, que até há pouco tempo não eram 

consideradas essenciais no processo de escolha, passaram a representar um 

peso   na  percepção  das  pessoas  em  seus  atos  de  compra.  Surge  um  novo  
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elemento a nortear a decisão de comprador, que são os produtos com 

características de preservação ambiental, pois passaram a ser vistos de forma 

bastante favorável. A informação ambiental poderia contribuir para a mudança de 

conduta e comportamento das pessoas, como subsídio para nossa ação no 

mundo e para diminuir a incerteza diante do meio ambiente (TAVARES; FREIRE, 

2003). 

A noção de desenvolvimento exige a proteção dos recursos naturais e a 

manutenção da qualidade de vida da população. O comportamento da sociedade 

atual, de usar e descartar vem sofrendo mudanças nos países desenvolvidos 

devido à degradação do seu ambiente (HIWATASHI, 2002). Visando reduzir o 

descarte dos polímeros reciclados é conveniente que estes sejam utilizados em 

aplicações de longa vida útil, como pavimentação, madeira plástica, construção 

civil, plasticultura, indústria automobilística e eletroeletrônica etc. (SPINACE; 

PAOLI, 2005).  Em paralelo à preocupação ecológica existe todo o aspecto 

financeiro, pois em futuro breve, a falta de preocupação com o aspecto ambiental 

pode trazer prejuízos vultosos para as empresas. A contribuição do plástico para a 

viabilidade econômica da reciclagem de lixo em geral é potencialmente muito 

elevada, sobretudo em função da economia de matéria-prima que proporciona. 

Entretanto, apresenta uma relação preço-volume desfavorável, razão pela qual 

não é considerada tão atrativo pelos coletores (CALDERONI, 1999).  

A indústria brasileira de reciclagem de plásticos é equiparável, em termos de 

produção, à de países desenvolvidos. Porém, além da matéria-prima e mão-de-

obra específica, o país lida com problemas por se um país de grandes dimensões 

continentais e com uma sociedade que não se preocupa com o meio ambiente 

(ZANIN; MANCINI, 2004).  

Apesar da conscientização ecológica, o material plástico reciclado ainda encontra 

muita resistência em sua aceitação pelo mercado. Os preconceitos quanto à  

utilização do plástico reciclado precisam deixar de existir, mesmo porque ele já é 

freqüentemente   utilizado   sem   se   perceber   sua   origem    (PIVA;  WIEBECK;  
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BAHIENSE, 1999). A abertura e a ampliação do mercado do plástico reciclado por 

intermédio de novas tecnologias e novos produtos contendo material reciclado 

também são um dos meios propostos para aumentar os índices de reciclagem dos 

plásticos. A introdução do plástico reciclado no mercado consumidor é um aspecto 

chave para que metas de redução de resíduos sejam atingidas, pois contribuem 

diretamente para a redução no consumo geral de plástico (SANTOS; AGNELLI; 

MANRICH, 2004).  

Os plásticos se degradam muito lentamente no meio ambiente. São bastantes 

resistentes a radiações, calor, ar e  água, causando também poluição visual. Eles 

representam cerca de 6% a 7% em peso e 16% em volume nos resíduos sólidos 

urbanos (WELLS, 1994). Os plásticos manufaturados  não raro chegam ao final da 

vida útil da sua aplicação original praticamente sem modificações substanciais nas 

suas características físico-químicas. Boa parte dos plásticos de fácil identificação 

e separação, oriundos de programas de coleta seletiva, pode ser reciclados 

mecanicamente com benefícios ambientais. 

A reciclagem é um processo de transformação de materiais previamente 

separados para posterior utilização. Desta forma, os resíduos são recuperados 

através de uma série de operações que permitem que os materiais já processados 

sejam aproveitados como matéria-prima no processo gerador ou em outros 

processos (VALT, 2004). 

No processo de reciclagem ocorre a diminuição do volume de lixo coletado, que é 

removido para aterros sanitários, proporcionando melhoras sensíveis no processo 

de decomposição da matéria orgânica, pois o plástico impermeabiliza as camadas 

em decomposição, prejudicando a circulação de gases e líquidos (CALDERONI, 

1999). A maioria dos cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos 

produzidos por ano é disposta indevidamente. Tornando o setor produtivo 

responsável por seus resíduos. A criação de taxas para embalagens não 

recicláveis é um dos  meios de promover maiores índices de reciclagem. No Brasil 

a reutilização não é incentivada (as embalagens retornáveis, por exemplo, são 

cada vez mais raras), há um precário sistema de devolução de resíduos perigosos  
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(como pilhas e baterias, cujo conteúdo prejudica o solo e os lençóis freáticos) 

(ZANIN; MANCINI, 2004).  

O material recuperado nas recicladoras especializadas segue para o varejo de 

resinas, sendo reaproveitado em aplicações menos nobres em relação às 

originais, como autopeças de segunda linha para o mercado de reposição, 

produtos elétricos e da construção civil, entre outros. No beneficiamento 

terceirizado, retornam à produção das fábricas de origem, em linhas diferenciadas 

ou nos produtos cuja mistura de resina virgem com reciclado é viável em 

proporções pré-determinadas. O grande problema associado à aplicação pós-

consumo de materiais plásticos é o empobrecimento das propriedades físicas em 

relação ao material virgem. Existe uma preocupação crescente com as alterações 

que as sucessivas reciclagens promovem nas propriedades dos diferentes 

materiais submetidos a este processo. Sabe-se que, em geral, ocorrem quebras 

de estruturas, diminuição de massa molecular, aumento do índice de fluidez e a 

diminuição da resistência mecânica. Tais alterações dependem muito do tipo de 

resina plástica reciclada, das operações envolvidas, da duração do processo, bem 

como da temperatura e da tensão de cisalhamento aplicado (WIEBECK et al., 

1997).  

Desgastes relacionados à fadiga, ao envelhecimento causado por intemperismo, 

aos processos de lavagem e secagem e, finalmente, ao reprocessamento fazem 

com que essas mudanças sejam intensificadas. Durante o processamento os 

materiais podem sofrer diferentes tipos de degradação, clivagem de ligações 

termicamente induzidas, decomposição oxidativa, cisão químico-mecânica, 

hidrólise e cisão catalítica da cadeia polimérica. A sensibilidade à degradação 

térmica depende do tipo de polímero e sua extensão varia conforme as condições 

usadas. As limitações apresentadas por esses materiais como baixa resistência 

ao impacto e a deformação, estão sendo superadas ao longo do tempo com o uso  

de novas resinas, tecnologia e equipamentos no processamento dessas 

embalagens (LOPES, 2000). 
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Se, por um lado, foi o desenvolvimento econômico e tecnológico que ocasionou o 

aumento dos resíduos domiciliares, por outro, é este desenvolvimento que tem 

viabilizado os programas de reaproveitamento e reciclagem dos resíduos. 

Grandes empresas nacionais e multinacionais no Brasil vêm colaborando para o 

desenvolvimento de programas de reciclagem. Por serem os maiores geradores 

indiretos dos resíduos domiciliares e por terem capacidade tecnológica e 

financeira para desenvolver ou comprar tecnologia em reciclagem e, 

principalmente, por vislumbrarem o potencial lucrativo (HIWATASHI, 2002).  

A cadeia produtiva de reciclagem de resíduos e, em especial, a dos plásticos 

envolve ciclos e interações relativamente complexas especialmente por integrar 

atividades de naturezas distintas e envolver cidadãos, catadores, sucateiros, 

indústria de transformação entre outros (ZANIN; MANCINI, 2004).  

Os processos existentes de tratar o lixo, com base em um modelo uniforme de 

desenvolvimento, que diz que a natureza é fonte inesgotável de recursos materiais 

e energéticos e que sua capacidade é infinita, está sendo substituída por um 

modelo com base em ciclos de vida e integração da gestão de resíduos 

(DEMAJOROVIC, 1995).  

Fazer a recuperação na própria fábrica, vender o material para recicladoras ou 

terceirizar o beneficiamento. As duas últimas opções têm sido as mais 

empregadas para os plásticos especiais, cuja recuperação, muitas vezes, vai além 

da simples moagem. Grande parte das resinas de engenharia necessita de 

secagem e exclusão do pó gerado no processo, além da correção das 

características técnicas relativas ao impacto e outras propriedades perdidas com o 

reprocessamento. A separação inicial também deve ser rigorosa para evitar a 

contaminação. Os resíduos plásticos, se não forem convenientemente separados, 

podem comprometer as propriedades finais do produto reciclado em razão das 

variações físicas e químicas que apresentam entre si. As mais comuns são a 

presença de filmes plásticos e dos plásticos rígidos que abrangem o restante dos 

produtos poliméricos (WIEBECK; PIVA, 1999).  
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Para termos um processo de reciclagem sustentável, que não contribua mais 

ainda com a degradação do ambiente, não basta apenas conhecer os possíveis 

processos, métodos e as tecnologias associadas à questão. A solução é bem 

mais complexa e necessita de uma análise sistêmica, devendo ser realizada 

ampla discussão dos aspectos fundamentais de conformação do quadro atual              

para se chegar a uma proposta de modelo de gestão de resíduos (KLIPPER, 

2005). 

A reciclagem no Brasil esbarra no suprimento incerto de matérias-primas, na 

ociosidade e na falta de logística. Por outro lado, apesar do sistema precário de 

coleta e disposição dos resíduos sólidos, a necessidade de aumentar a renda 

familiar, associada à viabilidade econômica e à questão ambiental, favorece as 

atividades de reciclagem. A reciclagem de resíduos pós-consumo só existe no 

Brasil em razão, principalmente, da figura dos catadores, os quais, impulsionados 

pela crise do desemprego e da falta de alternativas de trabalho e renda, buscam 

nessa atividade sua sobrevivência e alimentam os negócios da reciclagem 

realizando boa parte do processo: coletam, classificam, separam e preparam os 

materiais recicláveis para a comercialização (ZANIN; MANCINI, 2004).  

Percebe-se que não existe uma definição única e clara na sociedade para o ato de 

reciclar e que a reciclagem não pode ser encarada como a única solução de todos 

os problemas dos resíduos sólidos urbanos, mas sim uma importante forma 

racional de minimização de resíduos, pois o material usado volta para o ciclo de 

produção; o que soluciona, por exemplo, o problema de superlotação nos aterros. 

Reduzir na origem é altamente preferível, pois se o resíduo não é gerado, não é 

gerado também um problema de controle de resíduos. Exemplos de redução na 

origem são a redução de rejeitos em um processo industrial, a redução de 

embalagens e o desenvolvimento de produtos mais duráveis (ROLIM, 2000). 

Como não há nenhuma legislação específica para os materiais reciclados, eles 

são tratados impondo os mesmos limites de pureza e controle especificados para   

um material virgem, ou seja, não devem afetar a saúde dos consumidores 

(SANTOS; AGNELLI; MANRICH, 2004).   
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Para garantir o sucesso da reciclagem de polímeros são necessárias quatro 

condições básicas: 1) contínuo fornecimento de material bruto para uma 

organização adequada de coleta, separação e esquema de pré-tratamento, 2) 

tecnologia de conversão adequada, 3) mercado para o produto reciclado e 4) 

viabilidade econômica (WAN; GALEMBECK, 2002).  

A viabilidade comercial da reciclagem depende do desempenho e da relação custo 

benefício do produto final (ROSA; GUEDES, 2003). 

 

2.4.2. Reciclagem mecânica 

 

O processo conhecido como reciclagem mecânica consiste na combinação de um 

ou mais processos operacionais para a recuperação dos resíduos plásticos 

transformando-os em grânulos, que serão transformados novamente em outros 

produtos para a fabricação de novos polímeros. As etapas prévias à reciclagem 

mecânica dos plásticos pós-consumo são: a coleta, a separação por tipo de 

plásticos e a retirada de rótulos, tampas e outras impurezas, como grampo de 

metal e partes componentes de outros materiais. As etapas da reciclagem 

mecânica são: separação, moagem, lavagem, secagem, aglutinação e granulação 

(VALT, 2004). 

Nas unidades recicladoras os materiais selecionados são desestruturados 

mecanicamente na forma de partículas, que são submetidas  então a um processo 

de extrusão seguido de resfriamento brusco e, depois de moídas e secadas, 

originam o material reciclado que é vendido para a indústria para a fabricação de 

novos produtos ou materiais (FORLIN; FARIA, 2002).  

Como qualquer outro processo industrial, a reciclagem mecânica deve ser 

economicamente viável, requerendo, entre outros fatores, garantia de 

fornecimento contínuo de material reciclável, tecnologia apropriada para os  

diferentes produtos e valores de comercialização para novos produtos que 

compensem o investimento aplicado no processo (FORLIN; FARIA, 2002).  
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Essa reciclagem possibilita a obtenção de produtos compostos por um único tipo 

de plástico ou produtos a partir de misturas de diferentes plásticos em 

determinadas proporções. 

A reciclagem mecânica de resíduos plásticos se baseia nos seguintes requisitos: 

• uma fonte adequada de material refugado; 

• o fornecimento de matéria-prima confiável, em quantidade e qualidade; 

• uma tecnologia adequada para a separação dos tipos de plásticos e 

transformação dos resíduos em produtos reciclados; 

• a existência de mercado para absorção do novo material produzido, que é 

designado como material reciclado. 

A reciclagem mecânica é comumente dificultada pela heterogeneidade da 

composição dos refugos e pela presença de diferentes plásticos que, na maior 

parte das vezes, são incompatíveis. Muitos plásticos pós-consumo são compostos 

de diversas partes, cada qual com um polímero diferente. Alguns são laminados 

sobre papel ou metal, exigindo tecnologia especial para realizar a sua reciclagem. 

A incompatibilidade dos plásticos que se encontram em maior proporção no lixo 

urbano, como polietileno, polipropileno, poliestireno, poli(cloreto de vinila) e poli 

(tereftalato de etileno), resulta, quando misturados, na obtenção de materiais 

reciclados com baixo desempenho mecânico (MANO; PACHECO; BONELLI, 

2005). 

Borrachas com elastômeros, em particular, merecem atenção especial por sua 

resistência à degradação natural, devido às estruturas em ligações cruzadas, e  à 

presença de estabilizadores e outros aditivos (ADHIKARI; MAITI, 2000).   

A degradação mecânica durante o processamento resulta do cisalhamento a que 

o polímero é submetido. Quando uma tensão é aplicada durante o cisalhamento, 

esta se concentra na parte central da cadeia e a quebra ocorre preferencialmente 

neste ponto. A massa molar do polímero tem relação direta com a degradação, e  

a taxa de degradação, aumenta em função do aumento da massa molar (LOPES, 

2000).  
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Tecnologias têm sido desenvolvidas para o fracionamento dos resíduos por tipo de 

plásticos, baseando-se fundamentalmente nas diferenças em uma de suas 

propriedades físicas, como tensão superficial, solubilidade, magnetismo ou 

densidade, que é a mais comum (MANO; PACHECO; BONELLI, 2005). 

A primeira pesquisa oficial da Plastivida sobre a questão da reciclagem no Brasil, 

desenvolvida com metodologia do IBGE, apontou índice de reciclagem mecânica 

de plásticos pós-consumo de 16,5% (RETO, 2005). 

A reciclagem mecânica é dividida em dois tipos: a reciclagem primária e a 

reciclagem secundária. 

 

2.4.3. Reciclagem primária 
 

Conhecida como pré-consumo, é a recuperação dos resíduos efetuados na 

própria indústria. Consiste na conversão de resíduos plásticos por processos 

produtivos em bens de consumo com características de desempenho equivalentes 

às daqueles produtos fabricados com base em resinas virgens. Esses resíduos 

são constituídos por artefatos defeituosos, aparas provenientes dos moldes ou 

dos setores de corte etc. Nesse caso, a matéria-prima quase sempre vem limpa e 

identificada; esse processo envolve geralmente triagem, moagem, lavagem e 

secagem, podendo ainda sofrer processo de extrusão ou injeção de moldes. Se a 

reciclagem primária for realizada em filmes plásticos, poderá haver um processo 

de aglutinação (pós-secagem) visando dar mais peso aos flocos para facilitar seu 

reprocessamento (ZANIN; MANCINI, 2004).  

No Brasil, o maior mercado é o de reciclagem primária, que consiste na 

regeneração de um único tipo de resina separadamente. Este tipo de reciclagem 

absorve 5% do plástico consumido no país e é geralmente associado à produção 

industrial (STRAPASSON, 2004). 
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2.4.4. Reciclagem secundária 
 

Um mercado crescente é o da chamada reciclagem secundária, conhecida como 

pós-consumo; Trata-se conversão de resíduos plásticos de produtos descartados 

no lixo. Os materiais que se inserem nesta classe provêm de lixões, usinas de 

compostagem, sistema de coletas seletivas, associações de catadores e, 

eventualmente, de resíduos industriais. No caso de resíduos plásticos urbanos, a 

aquisição do material pode ser feita através de cooperativas de catadores, 

depósitos de sucata, programa de coleta seletiva, usinas de triagem. Nas cidades 

onde os programas de coleta seletiva são ineficientes, a grande maioria do 

material passível de reciclagem é segregado pelos catadores isolados, tanto nos 

lixões quanto nos recipientes de lixo da coleta domiciliar (MANO; PACHECO; 

BONELLI, 2005). 

Um dos processos da reciclagem mecânica consiste na separação em uma 

esteira dos diferentes tipos de plásticos de acordo com a identificação ou com o 

aspecto visual. Nesta etapa são separados também rótulos de matérias diferentes, 

tampas de garrafa e produtos embalagens metalizadas, entre outros (ROSSINI, 

2005).  

A identificação dos plásticos tem um papel muito importante nesta etapa, pois 

possibilita a separação, evitando assim combinações de plásticos incompatíveis 

para algumas aplicações. 

Quando a matéria-prima é de resíduos sólidos urbanos, o processo também se 

baseia em triagem, moagem, lavagem, secagem e reprocessamento, incluindo 

aglutinação, no caso de filmes. A matéria-prima da reciclagem industrial, por 

definição, é um material reciclado com propriedades finais à resina virgem, 

(ZANIN; MANCINI, 2004).  

Triagem: é uma etapa importante na reciclagem dos resíduos plásticos urbanos. 

Em geral, os resíduos descartados são separados manualmente, na fonte, em 

dois tipos  básicos  para  viabilizar as próximas etapas da reciclagem: embalagens  
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rígidas (frascos, baldes, bacias, recipientes domésticos) e embalagens flexíveis 

(sacos, bolsas plásticas e envoltórios) (MANO; PACHECO; BONELLI, 2005). 

Moagem os resíduos a serem reciclados passam para a etapa de redução de 

tamanho, em que normalmente empregam-se moinhos. O material moído, 

comumente chamado de floco deve ter tamanho e formato adequados para as 

etapas subseqüentes do processo. Um tamanho de floco razoável dentro da 

indústria de reciclagem de plásticos varia em torno de 1 cm. Esse tamanho 

impede a manutenção das dobras provenientes do sistema de prensagem dos 

fardos, que podem ser concentrados de impurezas  (ZANIN; MANCINI, 2004).  

Lavagem: os fragmentos triturados são transferidos para um tanque com água, 

onde ocorre uma pré-lavagem. Em seguida são colocados em uma lavadora, 

equipamento que dispõe de um eixo com diversas pás, que giram em alta rotação 

e retiram contaminantes como areia, papéis, outros plásticos, terra e matéria 

orgânica. Durante a etapa de lavagem, pode ser feita uma segregação parcial por 

tipo de plásticos, de acordo com diferenças de densidade, a fim de obter uma 

fração de resíduos plásticos de composição mais homogênea (MANO; PACHECO; 

BONELLI, 2005). 

Secagem: é uma etapa fundamental na reciclagem de plásticos de forma a 

eliminar a água que aderiu à superfície do polímero, quer durante a lavagem, quer 

na estocagem.  Tem a função de retirar qualquer quantidade de água que 

eventualmente se difundiu para o volume do polímero. Essa umidade, se não 

retirada principalmente no uso de altas temperaturas, como as empregadas na 

transformação ou até mesmo na secagem pode promover degradação hidrolítica 

(quebra das cadeias por meio da ação de moléculas de água) (ZANIN; MANCINI, 

2004).  

Reprocessamento: etapa durante a qual os fragmentos de resíduos são 

homogeneizados em uma extrusora, que é um equipamento de transformação 

convencional de plásticos. Aditivos como lubrificantes, estabilizadores, 

antioxidantes, cargas reforçadas etc. podem ser acrescentados aos fragmentos de 

resíduos,   para   compensar   a   perda    de   algumas   propriedades   durante   a  
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degradação, ou para corrigir a incompatibilização entre os componentes da 

mistura (MANO; PACHECO; BONELLI, 2005). 

No processamento de polímeros, misturados ou não, nova tecnologia já está 

disponível para possibilitar o uso simultâneo de diferentes resíduos plásticos, sem 

que haja incompatibilidade entre eles e a conseqüente perda da resistência e da 

qualidade. A chamada madeira plástica feita com a blenda de vários plásticos 

reciclados é um exemplo (STRAPASSON, 2004). 

 

2.4.5. Reciclagem química ou terciária 
 
A menos comum, pois necessita de equipamentos mais sofisticados e consome 

mais energia do que a reciclagem mecânica. Os materiais são decompostos até a 

obtenção de compostos iniciais (exemplo polietileno é convertido em etileno). 

Esse tipo de reciclagem reprocessa plásticos transformando-os em produtos 

químicos básicos tais como monômeros ou misturas de hidrocarbonetos que 

servem como matéria-prima em refinarias ou centro petroquímicos para a 

obtenção de produtos nobres de elevada qualidade. O objetivo é a recuperação 

dos compostos químicos individuais para reutilizá-los como produtos químicos ou 

para a produção de novos plásticos. 

Promove despolimerização dos materiais plásticos para a obtenção de gases e 

óleos a serem utilizados como matéria-prima na fabricação de outros polímeros 

com as mesmas propriedades das resinas originais. 

A reciclagem química promove despolimerização dos materiais plásticos para a 

obtenção de gases e óleos. A reciclagem química permite a utilização de misturas 

de tipos de plásticos mas tem custo muito elevado, o que explica a redução do 

número de plantas em operação no mundo. 

A reciclagem química reprocessa plásticos transformandos-os em petroquímicos 

básicos, tais como monômeros ou misturas de hidrocarbonetos que servem como 

matéria-prima em refinarias ou centrais petroquímicas, para a obtenção de 

produtos de elevada qualidade. O objetivo da reciclagem química é a recuperação  
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dos componentes químicos individuais para serem reutilizados como produtos 

químicos ou para  a produção de novos plásticos (ROSSINI, 2005).  

Essa reciclagem permite tratar misturas de plásticos reduzindo custos de pré-

tratamento. 

É a aplicação de processos químicos para recuperar as resinas que compõem o 

lixo plástico, fazendo-as voltar ao estágio inicial (STRAPASSON, 2004). 

Um dos principais processos de reciclagem química consiste na quebra das 

cadeias mediante o tratamento com hidrogênio e calor, gerando produtos capazes 

de serem processados em refinarias. O plástico também pode ser quebrado 

parcial ou totalmente em monômeros na presença de água e glicol ou metanol. 

Outra alternativa de reciclagem química é o aquecimento dos plásticos com O2 

puro, o que gera um gás de síntese contendo monóxido de carbono e H2 que pode 

ser usado como matéria-prima em outros processos. Também pode ser reduzido 

através da quebra das moléculas pela ação de calor na ausência do oxigênio, 

gerando frações de hidrocarbonetos (VALT, 2004).    

Quando o processo utilizado para reciclar o plástico tem por base a 

despolimerização, no nível químico é promovida a decomposição química 

controlada do material, tendo por produtos: oligômeros, que são cadeias com 

várias unidades monoméricas unidas, mas em número menor que os polímeros, 

monômeros e substâncias de baixa massa molar, que posteriormente poderão ser 

submetidos a novos processos de polimerização, processamento, industrial e 

utilização (ZANIN; MANCINI, 2004).  

 Entre vários processos de reciclagem química destacam-se: 

Gaseificação: os plásticos são aquecidos com ar ou oxigênio, gerando-se gás de 

síntese contendo monóxido de carbono e hidrogênio. Feita normalmente com 

líquido da pirólise, com temperatura da ordem de 900 ºC e com a adição  

controlada de oxigênio. O objetivo é transformar o líquido, composto basicamente 

de hidrocarbonetos de tamanhos diversos, em um gás sintético à base de 

monóxido de carbono e hidrogênio,  utilizado  em  processos químicos e com valor  
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agregado maior que o produto da pirólise. É um processo em que é inserido 

oxigênio insuficiente para que ocorra a combustão completa, ocorrendo 

simultaneamente a pirólise e a combustão no interior do leito. Neste processo, que 

ocorre na presença de oxigênio e vapor de água em temperaturas entre 1200 ºC e 

1500 º C, são recuperados CO e H2  e pequena quantidade de CH4,  CO2,  H2O e 

alguns gases inertes (SPINACE; PAOLI, 2005).  

Hidrogenação: as cadeias são quebradas mediante o tratamento com hidrogênio e 

calor, gerando produtos capazes de serem processados em refinarias. Também 

utiliza o resíduo plástico liquefeito para realizar um craqueamento com hidrogênio, 

visando obter um produto igualmente líquido, tal como a gasolina e o óleo diesel, 

de valor agregado muito maior dentre todos os produtos possíveis de termólise 

(ZANIN; MANCINI, 2004).  

Pirólise: é a quebra das moléculas pela ação do calor, na ausência de oxigênio. 

Este processo gera frações de hidrocarbonetos capazes de serem processados 

em refinarias. Feita normalmente em fornos a  vácuo ou e na atmosfera inerte, 

com temperaturas  de 400ºC a 800º C. O   calor degrada o plástico, 

transformando-o em um produto predominantemente líquido, que compete com a 

nafta pela possibilidade de grandes quantidades relativas de etileno e propileno. 

Na pirólise a alta temperatura, ocorre à decomposição térmica na ausência de ar 

ou deficiência de oxigênio, obtendo-se óleos e gases que, posteriormente, serão 

purificados por métodos petroquímicos padrões. Em poucos casos é possível 

recuperar os monômeros como produto principal. A pirólise é uma reação 

endotérmica, portanto é necessária a adição de calor, que pode ser fornecido 

diretamente (oxigênio do ar) ou indiretamente (troca de calor). Os polímeros com 

altos teores de impurezas podem ser reciclados por pirólise. No entanto, obtém-se 

uma grande variedade de produtos de decomposição que são de difícil separação 

e, além disso, possuem um valor comercial menor que os produtos obtidos por 

hidrólise. A pirólise a baixa temperatura é a degradação térmica na ausência ou 

deficiência de oxigênio. Neste caso ocorre principalmente a despolimerização e  
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formação de pequenas quantidades de compostos aromáticos e gases leves 

(SPINACI; PAOLI, 2005). 

Solvólise: a base da despolimerização é a utilização de solvente. Calor é 

normalmente empregado, porém em níveis no máximo um pouco acima da 

temperatura de fusão do polímero que se deseja despolimerizar. A solvólise é 

viável em polímeros advindos da polimerização em etapas ou de condensação, 

pois estes são sensíveis à clivagem da cadeia principal a partir do uso de 

solventes adequados.    

Quimólise: consiste na quebra parcial ou total dos plásticos em monômeros na 

presença de glicol/metanol e água (ROSSINI, 2005).  

Hidrolise: conduz à recuperação dos monômeros de partida através de uma 

reação com excesso de água à alta temperatura na presença de um catalisador 

(SPINACI; PAOLI, 2005). Como exemplos podem citar a hidrólise de poli 

(tereftalato de etileno) como maneira de despolimerizar o poliéster em reação com 

solução de hidróxido de sódio (MANCINI, 2002).  

Alcoólise: ou especificamente na metanólise: o material é tratado com excesso de 

metanol (SPINACE; PAOLI, 2005).  

Glicólise:  ocorre quando o polímero é tratado com excesso de glicol, através de 

uma reação de transesterificação (SPINACE; PAOLI, 2005). 

 

2.4.6. Reciclagem energética ou quaternária 
 

É um processo que está sendo muito discutido atualmente e se baseia no uso dos 

resíduos plásticos, através da queima, para gerar energia; os produtos finais, 

nesse caso, não serão transformados em um novo artefato plástico e sim em 

energia e emissões gasosas, comumente dióxido de carbono se houver 

combustão completa (PIVA; WIEBECK, 1999).   

Alvo de muitas polêmicas, a reciclagem energética é associada a simples 

incineração dos resíduos que, realizada sem tecnologia adequada, gera emissões 

prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, além de não aproveitar o conteúdo  
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energético dos resíduos.  As cadeias são quebradas mediante o tratamento com 

hidrogênio e calor,   gerando    produtos    capazes    de   serem   processados em  

refinarias. O calor pode ser recuperado em caldeiras utilizando o vapor para a 

geração de energia elétrica ou aquecimento. A queima de plásticos em processo 

de reciclagem energética reduz o uso de combustíveis e a recuperação energética 

do plástico como combustível é uma alternativa de fácil e rápida implementação, 

especialmente se considerada a disponibilidade de tecnologia limpa para a queima 

de descarte sólido. Há possibilidade de co-processamento com outros 

combustíveis, como, por exemplo, para a queima em fornos de cimento.  

A reciclagem distingue-se da incineração por utilizar os resíduos plásticos como 

combustível na geração de energia elétrica. Já a simples incineração não 

reaproveita a energia dos materiais. A energia contida em um quilo de plástico é 

equivalente à energia contida em um quilo de óleo combustível. A recuperação 

energética dos plásticos como combustível é uma alternativa de fácil e rápida 

implementação quando considerada a disponibilidade de tecnologia limpa para a 

queima do descarte sólido e a possibilidade de co-processamento com outros 

combustíveis, por exemplo, para a queima de cimento (ROSSINI, 2005).   

Nesse processo é necessária a utilização de equipamentos e estruturas 

adequadas, assim como o constante controle e monitoramento das emissões 

gasosas, dos resíduos sólidos e das frações decompostas na degradação térmica.  

A reciclagem energética prevê a combustão ou pirólise dos materiais plásticos 

utilizados como embalagens com a recuperação da energia liberada.  

O processo de transformação energética representa uma redução significativa do 

volume de materiais de embalagem pós-consumo lançados sem destinação 

racional no meio ambiente ou aterros sanitários para os quais não existe processo 

de reciclagem apropriado. Também permite uma redução considerável da 

utilização de outras fontes de matérias-primas não renováveis, tradicionalmente 

utilizadas para a obtenção de energia, como é o caso do óleo combustível extraído 

do refino do petróleo ou queima da madeira (FORLIN; FARIA, 2002). 
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Neste processo busca-se a combustão completa do plástico a ser incinerado, em 

unidades semelhantes às usinas termoelétricas, que são normalmente 

abastecidas com carvão, óleo ou gás natural. A combustão é feita com excesso de  

oxigênio, de forma a levar o equilíbrio da reação para o lado dos produtos 

desejados: dióxido de carbono, água (vapor) e energia. Esse tipo de processo é 

utilizado para materiais com elevado valor energético, como papel e plástico; esse 

processo aproveita o conteúdo energético, dos materiais no lugar de combustíveis 

fósseis. Porém é necessário que o incinerador seja projetado para a recuperação 

de energia e tenha controle adequado dos níveis de emissão atmosférica e a 

disposição final adequada das cinzas. Neste tipo de reciclagem todos os plásticos 

podem estar misturados, não havendo necessidade de uma separação prévia. 

Além disso, a capacidade calorífica de plásticos derivados do petróleo é 

relativamente alta (ZANIN; MANCINI, 2004).  

A energia gerada normalmente alimenta o próprio sistema e ainda pode sobrar 

para ser armazenada, distribuída e vendida. Eventualmente, o dióxido de carbono 

pode ser separado, armazenado e comercializado, mas os custos do processo e 

do próprio gás não tornam o procedimento usual (ZANIN; MANCINI, 2004).  

Pode ocorrer a formação de gases tóxicos, volatilização de metais pesados, ou 

ainda cinzas contendo elementos tóxicos, portanto esta prática poderá ser feita 

somente sob controle rigoroso. 

Além da economia e recuperação de energia conseguida, ocorre ainda uma 

redução de 70% a 90% da massa do material restando apenas resíduos 

esterilizados. A reciclagem energética é realizada em diversos paises da Europa, 

nos Estados Unidos e no Japão, pois utiliza equipamentos da mais alta tecnologia, 

cujos controles de emissão de poluentes são altamente rigorosos sem colocar em  

risco a saúde das pessoas ou o meio ambiente. 

As vantagens desse tipo de reciclagem são reduzir o volume de materiais de 

embalagens pós-consumo lançados sem destinação no meio ambiente e reduzir a 

utilização de outras fontes de matéria-prima não renováveis tradicionalmente  
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utilizadas para a obtenção de energia, como é o caso do óleo combustível ou a 

queima de madeira. 

Quanto as desvantagens, a principal é o custo elevado das instalações do sistema 

de controle de emissão e  operacional.  A  exigência  de  mão-de-obra  qualificada  

como forma de garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos, o 

requerimento de equipamentos e instalações apropriadas para o processo, o 

controle e monitoramento das emissões gasosas, dos resíduos sólidos e das 

frações decompostas na degradação térmica, de modo a representar um retorno 

ou ganho energético positivo e uma redução de impacto ambiental que justifique 

economicamente os processos utilizados são também fatores críticos dessa 

reciclagem (FORLIN; FARIA, 2002). 

 

2.4.7. Contaminantes 
 

A reciclagem energética de embalagens pós-consumo caracteriza-se por um 

elevado nível de contaminação (orgânica e inorgânica), heterogeneidade de 

materiais, baixo valor relativo de reciclagem e alto impacto sanitário ambiental. A 

presença de materiais estranhos como aço, alumínio, vidro, papel, cartão, tintas, 

vernizes, entre outros, utilizados nos processos de laminação e conservação de 

materiais plásticos com a finalidade de otimizar ou aumentar a eficiência do 

sistema de embalagem, constitui-se igualmente em contaminantes na reciclagem 

de embalagens plásticas, bem como o resíduo de alimentos remanescente na 

embalagem pós-consumo ou sujidade adquirida após seu descarte (FORLIN; 

FARIA 2002).  

Os resíduos provenientes dos processos de produção industrial caracterizam-se 

por uma maior uniformidade de materiais ou de frações descartáveis, 

conseqüência da aplicação de procedimentos implementados na linha de 

produção, laminação, conservação, resinas, aparas de acabamento. As 

impurezas, misturas de diferentes plásticos em um mesmo produto, rótulos, entre 

outros fatores, limitam a reciclabilidade do plástico, fato este refletido pelos preços  
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da sucata plástica, a qual alcança geralmente apenas cerca de 10% do preço da 

resina virgem (CALDERONI, 1999).  

A incompatibilidade de natureza química de determinadas resinas que compõem 

os  diferente  materiais  plásticos  representa  um sério problema na reciclagem de  

embalagens plásticas. A não-contaminação por resíduos de alimentos, a natureza 

homogênea das frações, o volume concentrado em nível industrial tornam este 

resíduo com maior valor agregado de reciclagem sob o ponto de vista empresarial 

em relação aos plásticos componentes de embalagens de alimentos descartados 

pós-consumo (FORLIN; FARIA 2002).  

 

 

 

2.4.8. Reciclagem de embalagens plásticas 
 

O crescente volume de resíduos provenientes da utilização de embalagens 

plásticas e seus impactos ambientais gerados pelo descarte, na maioria das vezes 

de maneira inadequada, tornam-se uma preocupação crescente para a sociedade 

mundial, pois representa um desafio sob o ponto de vista da sua reciclagem 

racional, bem como das implicações ambientais inerentes ao seu descarte não 

racional pós-consumo (FORLIN; FARIA, 2002).  

A reciclagem de embalagens plásticas pode ser entendida como a implementação 

de processos e técnicas para otimizar a utilização de energia, matérias-primas, 

produtos materiais empregados na fabricação de embalagens, preservando-lhes 

com segurança a função intrínseca quando se destinam à preservação de 

alimentos, ou sua funcionalidade como novas matérias-primas ou produtos, 

amparados em conceitos econômicos sociais e sanitários e impactos ambientais 

adequados (FORLIN; FARIA, 2002).  

Em razão de as  embalagens chegarem ao final da sua vida útil praticamente sem 

modificações substanciais em suas características físico-químicas, elas se tornam 

materiais muito interessantes para o processo de reciclagem.  
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A utilização das embalagens ocorre em um período muito curto, com um consumo 

cada vez maior; e, depois de chegar à casa do consumidor e cumprir sua missão 

no manuseio e consumo do produto, a embalagem pode continuar contribuindo 

para    a    sociedade,    pois    sua    reciclagem    traz de volta ao ciclo produtivo a 

 matéria-prima utilizada em sua confecção. Isto contribui significativamente para o 

aumento da poluição ambiental (LOPES, 2000).  

Um mercado consolidado para produtos reciclados oferece a oportunidade de se 

obter grande ganho econômico, tanto para a sociedade quanto para cada um dos 

segmentos envolvidos, sobretudo para a indústria (PIVA; WIEBECK, 1999). 

As indústrias de artefatos plásticos, como mercado consumidor de plásticos 

reciclados na forma de grânulos, utilizam esse material para a produção de 

baldes, garrafas, conduítes, acessórios para automóveis, entre outros. A coleta 

seletiva do lixo é de grande importância, pois garante a oferta de material 

reciclável de melhor qualidade ao evitar que o material se contamine ao ser 

misturado com os outros resíduos. As poliolefinas constituem a categoria de 

plásticos dominante no setor de reciclagem para aplicação em alimentos. A 

reciclagem produz ganhos maiores por ser mais econômica, pois não utiliza 

matéria-prima virgem, emprega menos energia e recursos hídricos, reduzindo 

assim os custos. O fortalecimento e o aumento do volume dos materiais plásticos 

utilizados em embalagens na nossa sociedade nos obrigam a criar mecanismos 

para efetuar sua reciclagem de maneira racional de forma a integrar os processos 

de transformação das matérias-primas com a fabricação de embalagens e sua 

utilização (FORLIN; FARIA, 2002).  

Embalagens plásticas alimentícias são usados em 80% dos alimentos pré-

preparados e conservados em embalagens. Por outro lado, são elas que sobram 

do consumo após o uso dos produtos, sendo descartadas e gerando enormes 

quantidades de resíduos, ou seja, o lixo para o meio ambiente. A presença de 

grande quantidade de embalagens com rótulos em linha de reciclagem cria a 

necessidade de se instalar um processo de remoção dos rótulos, bem como um 

sistema de adesão destes, às embalagens,  o qual pode envolver o uso de  colas  
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que exijam, por exemplo, soluções alcalinas para serem retiradas (CALDERONI, 

1999). 

Nos países desenvolvidos o mercado de reciclagem de embalagens plásticas 

apresenta  cada  vez  mais  um  crescimento  na  rentabilidade.  O  Brasil  também   

oferece  aspectos atraentes para empresas desse setor com reflexos sociais e 

econômicos relacionados à melhoria da qualidade de vida, gerando renda, 

economia de recursos naturais e a diminuição de problemas ambientais. Os 

hábitos de consumo da sociedade moderna, a definição de regulamentações 

específica, a  criação de centros de pesquisa,  o desenvolvimento de tecnologias 

adequadas constituem pauta de ações específicas de setores governamentais e 

empresariais na reciclagem de embalagens. Tornar viável economicamente a 

reciclagem de embalagens plásticas está diretamente relacionado com a 

execução de rotas definidas que facilitem esse processo. Os órgãos de pesquisa 

possuem um grande desafio, que é o de conciliar a função intrínseca do sistema 

de embalagens com os problemas ambientais que crescem em virtude do  

descarte pós-consumo desses materiais. Tecnicamente, o retorno desses 

resíduos é viável apenas ao processo de extrusão sopro e termoformagem 

(FORLIN; FARIA, 2002).  

Uma iniciativa implementada no Brasil é a instalação de equipamentos para a 

recepção de materiais recicláveis em grandes supermercados, em que  o depósito 

das embalagens equivale a cupons de compra no mesmo supermercado.  

As embalagens, quando descartadas na natureza, geram poluição visual, 

permanecendo intactas por centenas de anos. No entanto, reduzir o impacto 

ambiental causado pela embalagem é um desafio a ser atingido principalmente no 

Brasil, onde existe grande deficiência em nível de coleta de lixo, reciclagem 

incineração, bem como o próprio desperdício de material no momento do projeto 

da embalagem. 

Os sucessos na reciclagem de materiais de embalagem descartados pós-

consumo ou retornáveis está relacionado com fatores culturais, políticos e 

socioeconômicos da população. Paralelamente a esse fator deve existir a criação  
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de empresas recicladoras, coleta seletiva, integração com empresas recicladoras, 

disponibilidade contínua de materiais recicláveis, desenvolvimento, tecnologia e 

equipamento, redução ou isenção fiscal para o comércio de reciclados (FORLIN; 

FARIA, 2002).  

Um grande problema na reciclagem de resíduos plásticos em forma de filmes é o 

tratamento do efluente de lavagem, o qual contém uma carga poluidora 

normalmente superior aos efluentes da lavagem de plásticos rígidos de resíduos 

urbanos e de filmes industriais (ZANIN; MANCINI, 2004).  

No Brasil, de acordo com a Resolução nº 105 da ANVISA (Agência Nacional da 

Vigilância Sanitária), é proibido o uso de plástico reciclado para o contato com 

alimentos, exceto no caso de materiais reprocessados no mesmo processo de 

transformação (ANVISA, 1999).   

A necessidade de regulamentações específicas para a aplicação do plástico 

reciclado em contato com alimentos provém da probabilidade de absorção de 

produtos químicos tóxicos, durante a reutilização das embalagens (SANTOS; 

AGNELLI; MANRICH, 2004). 

 

2.4.9. Considerações finais 
 
A crescente produção de resíduos está intimamente ligada ao desenvolvimento da 

nossa sociedade e ao conseqüente aumento do consumo de bens materiais. Os 

resíduos que antes eram vistos exclusivamente como um subproduto da atividade 

produtiva e uma fonte de poluição ambiental são hoje cada vez mais encarados 

como recursos naturais secundários cujo potencial econômico vem aproveitar um 

desenvolvimento econômico mais sustentado. No entanto, o equilíbrio entre as 

dimensões econômicas, sociais e ambientais inerentes à persecução de políticas 

de desenvolvimento sustentado precisa de estudo técnico fundamentado na 

realidade nacional. Os materiais plásticos vêm substituindo cada vez mais os 

tradicionais, como exemplo podemos citar a porcentagem de materiais plásticos 

nos automóveis e na construção civil que gradativamente substituem a madeira.  
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As crescentes aplicações dos materiais plásticos no setor de embalagens de 

rápido descarte têm proporcionado um grande aumento destes materiais nos 

resíduos sólidos urbanos, domésticos e industriais (RIBEIRO, 2002). 

No Brasil uma alternativa para a reciclagem é a chamada solução integrada, que 

passa pelo uso racional e associado da seguinte opção: redução na fonte, 

reutilização, reciclagem, incineração com recuperação da energia e aterro 

sanitário. Muitas dessas alternativas já estão sendo utilizadas para as 

embalagens, mas nem sempre são efetivas, pois não dependem exclusivamente 

de consumo e sim da sociedade com um todo.  

As principais dificuldades inerentes ao mercado do plástico reciclado são as 

ausências de comprometimento entre a demanda e o fornecimento das matérias-

primas, o baixo custo das resinas virgens e a alta contaminação do resíduo. Esses 

fatores quase sempre são responsáveis pela menor competitividade e qualidade 

final do plástico reciclado (SANTOS; AGNELLI; MANRICH, 2004). 

Não são todos os resíduos que despertam a atenção das empresas recicladoras.  

As empresas voltam-se para aqueles materiais que garantem a lucratividade do 

negócio. Utilizando-se, assim, dos mesmos métodos que fundamentam e dão 

direção a qualquer outra atividade industrial inserida no mercado capitalista. 

Visando reduzir o descarte dos polímeros reciclados é conveniente que estes 

sejam utilizados em aplicações de longa vida útil, como pavimentação, madeira 

plástica, construção civil, plasticultura, industria automobilística. A abertura e a 

ampliação do mercado de plásticos reciclados por meio de novas tecnologias e 

novos produtos contendo material reciclado também é um dos propostos para 

aumentar o índice de reciclagem dos plásticos (SANTOS; AGNELLI; MANRICH, 

2004). 

Os polímeros sintéticos e os naturais modificados, muito utilizados em 

embalagens diversas, têm sido considerados um dos grandes vilões da poluição 

ambiental, principalmente quando se refere aos danos causados pelos resíduos 

urbanos (MUSTAFA, 1993).   
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O papel plástico pode ser competitivo em termos de custo, além de também 

apresentar vantagens com relação à utilização de tecnologias relativamente 

limpas para sua fabricação, quando comparado ao papel celulósico (MANRICH, 

2000).  

Não utilizar embalagens não é a solução para a redução do resíduo sólido urbano,  

essa opção simplista acarreta em um aumento expressivo do desperdício e do 

volume de resíduos, especialmente os orgânicos. O resíduo da embalagem pós-

consumo deve ser melhor aproveitado pelo seu valor intrínseco, sendo solução 

efetiva o gerenciamento integrado do resíduo sólido urbano (GARCIA; COLTRO, 

2004).    

Todos os processos de reciclagem descritos não resolveriam o problema da 

disposição final de resíduos na cidade, mas poderiam contribuir para a 

minimização reduzindo a quantidade de resíduos a ser disposto (MUSTAFA, 

1993).  

 

 

2.5. Blendas poliméricas  
 
2.5.1. Introdução  

 

Blenda polimérica é o nome dado à mistura de dois ou mais polímeros. Esta 

mistura pode ser mecânica ou por dissolução em solvente comum, sendo que, 

durante o processo de mistura dos componentes de uma blenda polimérica, pode 

haver reação química entre eles, desde que esta reação não seja a polimerização 

(ALVAREZ ALMEIDA, 1999). 

A mistura de polímeros na forma de blendas é um método simples, rápido e 

econômico para a obtenção de novos materiais poliméricos. Além dessas 

vantagens em relação à síntese de novos polímeros, esse método possibilita a 

adequação das propriedades para uma determinada aplicação apenas com a 

mudança da composição da mistura.  O desenvolvimento de blendas poliméricas  
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tem se mostrado um meio eficiente para a obtenção de novos materiais (LOPES, 

2000). Com a descoberta da natureza macromolecular de algumas espécies de 

polímeros    no   início   do  século    passado,   o   desenvolvimento  de   materiais  

poliméricos apresentou uma crescente expansão ocorrendo um aumento na 

produção e no estudo de novos materiais poliméricos de grande importância do 

ponto de vista comercial, o que pode ser observado no nosso dia-a-dia através da 

composição de inúmeros utilitários que nos cercam. Os produtos de polimerização 

foram desenvolvidos e uma grande quantidade de novos polímeros surgiu. 

Em algumas situações, em vez de desenvolver uma rota sintética para a obtenção 

de um novo polímero, as pesquisas e o desenvolvimento foram direcionados para 

o estudo de misturas físicas de dois ou mais polímeros. A blendagem de 

polímeros tornou-se uma forma eficiente e de baixo custo para a obtenção de 

produtos com propriedades desejáveis  (BARRA, 2003). 

O número de diferentes materiais que podem ser obtidos com as blendas 

poliméricas é enorme; a simples variação de composição dos constituintes da 

blenda, possibilita produzir grande número de materiais com propriedades 

atrativas, além do que essas blendas também podem apresentar características 

que nenhum dos componentes possuem separadamente. 

O desenvolvimento de uma blenda não é uma tarefa trivial. Ao contrário, envolve 

vários ramos importantes das ciências. Alguns dos tópicos envolvidos são inter-

relacionados como apresentado Na (Figura 8) (MUNIZ, 1993).  

 

 

 

 

                                                                                     

 

 
 
Figura 8 - Inter-relação dos tópicos no desenvolvimento de uma blenda  
(MUNIZ, 1993)  
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Dificilmente um único polímero reúne as propriedades necessárias para 

determinadas aplicações, por isso, o desenvolvimento de blendas poliméricas 

representa um grande atrativo comercial. Suas propriedades físicas e químicas 

podem ser alteradas para uma vasta gama de aplicações, proporcionando 

desempenho desejável para o produto final. O desenvolvimento de uma blenda 

polimérica é muitas vezes uma excelente alternativa para o setor de seleção de 

materiais poliméricos (ITO et al., 2004).  

Um dos requisitos para o sucesso de uma blenda na aplicação final é a qualidade 

e a homogeneidade da mistura polimérica. Várias tentativas têm sido feitas para 

se obter uma blenda com maior grau de homogeneidade, já que a quase nula 

contribuição entrópica das misturas acentua a tendência à imiscibilidade 

(OREFICE; VASCONCELOS; MORAES, 2004).  

No campo dos biomateriais também são utilizadas as blendas poliméricas 

formadas pela combinação de biopolímeros, melhorando as propriedades 

mecânicas e biológicas através da interação entre as estruturas químicas 

diferentes (TONHI; PLEPIS, 2002).   

O interesse em misturas poliméricas estende-se também à comunidade 

acadêmica, pois a compreensão do fenômeno da miscibilidade e a separação de 

fases das blendas seriam de vital importância para o entendimento dos processos 

dinâmicos e termodinâmicos nos polímeros. 

Quando se trata de misturas de polímeros, a massa pode se apresentar como um 

sistema homogêneo unifásico, ou como um sistema heterogêneo multifásico, e as 

propriedades da blenda dependem da composição do sistema. As blendas podem 

ser classificadas como blendas miscíveis ou blendas imiscíveis (UTRACKI, 1990).  

Misturas poliméricas podem ocorrer não somente entre polímeros, mas também  

entre polímeros e alguns metais (LOPES; FELISBERTI, 2004) estudaram um 

composto constituído por politereftalato de etila, polietileno de baixa densidade e 

alumínio, proveniente da reciclagem de embalagens TetraPak pós-consumo; neste 

estudo foi verificada a condutividade térmica do composto formado. Nos metais a  
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transferência de  calor ocorre por meio  das ondas  produzidas pela vibração 

energética  dos átomos.  Em  materiais não metálicos, tais  como os polímeros, o  

calor é produzido pela energia vibracional dos átomos. A condutividade térmica é 

importante para estabelecer parâmetros no processo de fusão e de resfriamento 

durante a obtenção das blendas, bem como para aplicação específica desses 

materiais. Outro fator importante é que através da condutividade térmica também 

é possível avaliar a morfologia das blendas formadas (LOPES; FELISBERTI, 

2006). A presença de alumínio no composto reciclado confere maior estabilidade 

ao polietileno, agindo provavelmente como barreira de difusão do oxigênio e  

como aditivo contra a degradação térmica da poliolefina, o que é interessante para 

uma melhoria especialmente no polímero reciclado, que está sujeito a várias 

transformações no ambiente (FELISBERTI; DESIDERA, 2005).        

  

 

 

2.5.2. Histórico 
 
A primeira mistura considerada como uma blenda era constituída por guta percha 

e borracha natural e foi obtida em 1846 por Thomas Hancock. Essa mistura 

possuía boas propriedades físicas, mas não despertou interesse comercial. Em 

1942 surge uma blenda termoplástica comercial de  PVC (policloreto de vinila) 

com NBR (borracha de acrilonitrila-butadieno); essa blenda possuía baixo custo de 

desenvolvimento, além de combinar em um único material diversas propriedades 

físicas, esse fato trazia às blendas poliméricas uma relação custos benefício 

favorável com grande importância comercial (UTRACKI 1990). 

O desenvolvimento de novos polímeros nas décadas passadas proporcionou um 

crescimento econômico e tecnológico. Com as blendas poliméricas não foi 

diferente, pois sua produção mostrou inúmeras vantagens. Os recursos 

necessários para o desenvolvimento de uma blenda são menores do que os 

necessários para o desenvolvimento de um novo polímero com propriedades  
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iguais às das blendas; outro fator importante é o tempo de desenvolvimento das 

blendas poliméricas, que é sempre menor. 

Comercialmente hoje, as blendas poliméricas atingem 10% da produção total de 

polímeros, apresentando um crescimento na produção que varia entre 10% e 15% 

ao ano, sendo que muitas blendas poliméricas estão sendo utilizadas como 

plásticos de engenharia nas inúmeras aplicações na indústria. 

 

2.5.3. Miscibilidade das blendas 
 

Ao se desenvolver uma blenda polimérica um dos fatores de vital importância é o 

que diz respeito a miscibilidade dessa blenda, pois o que ocorre é uma 

predominância das blendas poliméricas imiscíveis, conseqüência da 

termodinâmica das misturas de polímeros. A miscibilidade é um conceito 

termodinâmico, empregado para quantificar o grau de mistura entre os 

componentes de uma blenda polimérica. Desta forma, quando há uma atração 

entre as macromoléculas dos componentes de uma blenda polimérica, ela é 

miscível. Por outro lado, caso a blenda seja imiscível, a repulsão entre os seus 

componentes leva à formação de um material multifásico, no qual cada fase é 

composta exclusivamente, por um dos polímeros da mistura. Além disso, numa 

blenda imiscível também não há adesão interfacial, o que impede a transmissão 

de esforços e, conseqüentemente, impossibilita combinações de diversas 

propriedades físicas (ALVAREZ ALMEIDA, 1999). 

Para se determinar a miscibilidade de polímeros com alta massa molar, o fator 

determinante está relacionado com o termo entálpico ΔH mist, que é 

essencialmente independente da massa molar e é uma medida da variação de 

energia associada às interações específicas entre as moléculas. O termo ΔS mist 

reflete a variação de energia que está associada às mudanças no arranjo 

molecular, movimento translacional das moléculas. Quanto maior a massa molar, 

menor o número de arranjos possíveis nos segmentos de moléculas, unidas por 

ligações covalentes. Ao considerar um sistema polimérico mais simples, formado  
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pela mistura de polímeros não polares, observa-se que as moléculas destes 

polímeros são geralmente mais atraídas por elas mesmas do que pelas moléculas  

de outros polímeros; a   ΔH mist é positiva, portanto T ΔS mist deve ser maior que 

a ΔH mist  para ΔG mist ser negativa. Em polímeros de alta massa molar a ΔS 

mist é geralmente baixa, portanto sua contribuição não é suficiente para superar a 

contribuição entálpica positiva e a ΔG mist é, então, positiva. A miscibilidade em 

polímeros é mais favorável em misturas com polímeros de baixa massa molar. 

Uma blenda miscível não implica, necessariamente, que ela também seja 

monofásica e estável ante a segregação de fases (VALERA, 2000). 

Uma das mais atraentes combinações entre polímeros é aquela que se realiza 

entre um polímero amorfo e um polímero cristalino devido às características 

individuais de cada polímero que se complementam (RETOLAZA; EQUIAZÁBAL; 

NAZÁBAL, 2004).   

 

2.5.4. Blendas miscíveis 
 

Uma blenda polimérica é considerada miscível quando as interações entre os 

monômeros, que são as unidades repetitivas que formam os polímeros, podem 

ocorrer em nível molecular, não havendo, portanto, a separação de fases. Na 

miscibilidade entre polímeros o que ocorre é uma solução com a presença de 

soluto e de solvente em que  o polímero de menor concentração é chamado de 

solvente (VALERA, 2000). 

Nas misturas poliméricas miscíveis a energia livres de Gibbs Helmholtz  ΔGm nas 

macromoléculas deve ser negativa. Esta condição é expressa, 

termodinamicamente através da seguinte equação (UTRACKI 1995). 

.  
ΔG mist     =     ΔH mist  -   T  .  ΔS mist < 0   

Onde  
ΔS mist  =  variação da entropia da mistura 
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ΔG mist =   variação da energia livre de Gibbs da mistura 
ΔH mist =    variação da entalpia da mistura ou calor da mistura   
T = temperatura  
A mistura de macromoléculas envolve a variação de entropia pequena ΔS < 0 

assim a energia da mistura  ΔG é governada pela entalpia da mistura  ΔH. Quando 

dois polímeros se misturam espontaneamente formando uma única fase,   ΔG 

assume valores negativos, então a miscibilidade só será espontânea se ΔH < 0 e 

se o modulo  ΔH > T ΔS  (WIEBECK; HARADA, 2005).  

As interações polímero-polímero mais comuns são as ligações de hidrogênio, as 

iônicas, as dipolares, as que envolvem elétrons π e as que resultam em 

complexos de transferência de cargas. Entretanto, poucos são os pares 

poliméricos para os quais tais interações podem ocorrer. 

 
 
 
2.5.5. Blendas imiscíveis 
 

Blendas imiscíveis mostram múltiplas fases, cada fase de uma blenda 

completamente imiscível contém um componente essencialmente puro, enquanto 

as fases de uma blenda parcialmente  miscível podem conter um pouco de cada 

material na blenda. 

Um grande número de blendas é imiscível porque as macromoléculas dos seus 

componentes não se misturam por existir a repulsão mútua devido à força de Van 

der Waals, que faz com que esta repulsão entre os seus componentes seja fator 

responsável pela falta de adesão interfacial. Blendas imiscíveis apresentam alta 

tensão interfacial e fraca adesão entre matriz e a fase dispersa; estudos têm sido 

direcionados para avaliar a forma, tamanho e distribuição dos domínios da fase 

dispersa, relacionando-os com as propriedades macroscópicas do material  

resultante. Neste tipo de blenda a repulsão entre seus componentes leva à 

formação de um material multifásico, em que cada fase é composta  
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exclusivamente por um dos polímeros da mistura. Além disso, na blenda imiscível 

também   não   há   adesão  interfacial,   o que impede a transmissão do esforço e,  

 conseqüentemente, impossibilita a combinação de diversas propriedades físicas 

(ALVAREZ ALMEIDA, 1999).  

As propriedades físicas de uma blenda imiscível são determinadas pela sua 

morfologia gerada durante o processo de mistura mecânica. E esta, por sua vez, é 

influenciada pelas propriedades dos componentes das blendas. Por exemplo, pela 

reologia pela composição e pelas condições de processamento da mistura. A 

extrusão de blendas imiscíveis a altas tensões de cisalhamento favorece uma boa 

dispersão. Neste caso, grandes domínios são fragmentados em pequenas 

gotículas no estado fundido e a morfologia é mantida se o resfriamento é rápido 

(CORONE JUNIOR, 1995). 

Poliamidas e poliolefinas são  exemplos de blendas imiscíveis devido à presença 

de grupos polares da poliamida e não polares da poliolefina. Essa mistura é de 

grande importância na aplicação de embalagens para alimentos, devido à boa 

barreira ao gás oxigênio conferida pela poliamida e excelente barreira à umidade 

conferida pela poliolefina. Para superar a incompatibilidade desse sistema, 

poliolefinas foram funcionalizadas com grupos capazes de interagir com o grupo 

terminal da poliamida. Um desses elementos é o anidrido maléico, pois ele fornece 

um nível muito mais elevado de interações em virtude da dupla ligação covalente 

que pode ser feita com a cadeia polimérica. No trabalho de (VALENZA; VISCO; 

ACIERNO, 2002) copolímeros de etileno ácido acrílico com diferentes quantidades 

de copolímero foram misturados com dois tipos diferentes de poliamida (diferentes 

grupos terminais); como resultado  verificou-se um aumento  na homogeneidade 

do sistema,  na compatibilização e nas propriedades mecânicas,   embora o 

sistema tenha permanecido heterogêneo.   
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2.5.6. Morfologia 
 
A morfologia final de blendas poliméricas é uma conseqüência de interações 

complexas entre os componentes ao longo de toda a extrusora, desde a sua 

alimentação até a saída da matriz da extrusora. Estas interações estão 

relacionadas com diferentes tipos de variáveis, entre elas, características 

reológicas e físicas dos componentes (razão de viscosidade, razão de 

elasticidade, tensão interfacial, temperatura de transição vítrea, temperatura de 

fusão etc.); composição das blendas, compatibilização (tipo, concentração, peso 

molecular dos grupos funcionais, intensidade da mistura). Influenciam também o 

tipo de extrusora, a  configuração das roscas, e as  condições de processamento. 

Esta morfologia, entretanto, ainda pode vir a sofrer pequenas transformações que, 

por sua vez, influenciarão as propriedades físicas do material em estudo. A 

morfologia é o conceito que descreve a forma em que as diferentes fases de um 

copolímero ou de uma blenda poliméricas se encontram na sua microestrutura 

(BASSANI et al., 2005). 

As blendas imiscíveis podem apresentar vários tipos de morfologia. As mais 

freqüentes são as morfologias de uma fase dispersa em uma matriz e a morfologia 

de duas fases co-contínuas. No primeiro caso, a fase dispersa pode assumir 

diferentes formas, sendo a esférica e a fibrilar as mais comuns. Outros aspectos 

importantes relacionados a esta morfologia são as dimensões e a estabilidade 

dimensional da fase dispersa. As morfologias mais freqüentes são: 

a)  dispersão de gotas de um polímero na matriz de outro polímero; 

 b)   dispersão de fibras de um polímero numa matriz de outro polímero; 

c)  morfologia lamelar. 
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A morfologia de dispersão de gotas apresenta gotas de uma fase dispersa em 

uma matriz. As blendas poliméricas com esse tipo de morfologia são utilizadas em 

produtos que exigem boa resistência mecânica. Neste tipo de morfologia a 

distribuição da fase dispersa determina as propriedades resultantes.  

A morfologia de dispersão de filmes apresenta fibras das fases poliméricas 

direcionadas para onde houver um escoamento forçado; ela é muito comum em 

misturas de polímeros extrudados, em que as fibras aparecem direcionadas no 

sentido da extrusão. 

A morfologia lamelar é aquela em que a fase do polímero está disposta de 

maneira intercalada, em forma de lâminas, conforme se observa na (Figura 9)  

(ALVAREZ ALMEIDA, 1999). 

 

 
Figura 9 - Tipos de morfologia (ALVAREZ ALMEIDA, 1999) 

 

 Por sua vez a morfologia de blendas poliméricas é função de quatro fatores: 
a) propriedades reológicas; 

b) condição de processamento; 

c) composição das misturas; 

d) tensão interfacial. 
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Propriedades reológicas: um dos fatores que têm papel importante na 

determinação da morfologia é a razão de viscosidade entre os componentes de 

uma blenda, a qual  é definida pelo comportamento viscoelástico dos polímeros. 

É importante o conhecimento do valor de viscosidade de ambas as fases, pois a 

viscosidade influencia na deformação da fase dispersa de uma blenda (ALVAREZ 

ALMEIDA, 1999).  

 
Condições de processamentos: o modo como se misturam os diferentes 

polímeros que constituem uma blenda influi diretamente na definição da 

morfologia da blenda. Uma blenda polimérica apresenta uma morfologia mais 

uniforme se for processada em extrusora de dupla rosca, em comparação com 

uma processada em  extrusora de rosca simples (ALVAREZ ALMEIDA, 1999). 

                                                                                                

Composição das misturas: o efeito da proporção dos componentes em uma 

mistura afeta fortemente a morfologia final, alterando, por exemplo, o tamanho da 

fase dispersa através de um processo de coalescência. 

A coalescência pode ser sensivelmente diminuída com a adição de um agente 

interfacial. Pesquisas realizadas mostram que o tamanho da fase dispersa é 

menor em blendas que contêm alguma porcentagem de compatibilizante entre 

seus componentes.  

 
Tensão interfacial: a repulsão entre os componentes de uma blenda polimérica 

imiscível leva à formação de uma morfologia na qual cada polímero da blenda 

constitui uma fase pura. Desta forma, os únicos locais, numa blenda imiscível, 

onde a macromolécula da matriz e da fase dispersa entram em contato são as 

interfaces em que existam entrelaçamentos macromoleculares, não permitindo, 

portanto, qualquer adesão entre a matriz e a fase dispersa (FOX; ALLEN, 1988).   

Uma importante conseqüência da compatibilização é a diminuição da tensão 

interfacial entre a matriz e a fase dispersa de uma blenda imiscível. Numa liga  
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polimérica, independentemente da técnica de compatibilização empregada, 

sempre haverá algum tipo de copolímero nas suas interfaces. Além de promover a 

adesão interfacial, este copolímero reduz a repulsão entre as macromoléculas da  

matriz e da fase dispersa, diminuído, conseqüentemente, a tensão interfacial. 

Assim,  quanto  maior  for  o  número de  copolímeros  em  uma  interface  de uma  

blenda imiscível, menor será a tensão interfacial. Esta relação, entretanto, deixa 

de ser válida no momento em diante, a tensão interfacial permanecerá constante 

(UTRACKI, 1990).    

A miscibilidade pode ocorrer quando as estruturas moleculares dos componentes 

proporcionam interações específicas entre as moléculas dos dois ou mais 

componentes. Por exemplo, as blendas de PVDF e PMMA são homogêneas 

devido às pontes de hidrogênio formadas entre PVDF (doador) e o PMMA 

(receptor) (ROSA, 1991). 

A morfologia de dispersão de gotas em uma matriz é essencialmente usada para 

reforços mecânicos e tenacificação de polímeros frágeis com o poliestireno e o 

poli (terftalato de butadieno), entre outras misturas entre polímeros amorfos e 

polímeros semicristalinos podem ser termodinamicamente miscíveis. Esse 

resultado pode ser verificado no trabalho realizado por (LEE; WOO, 2004) ao 

misturarem poli (4-vinil fenol), poli (trimetileno tereftalato) e poli (tereftalato 

propileno) puderam observar, pelos testes de medições de espectroscopia e 

análise de ponto de fusão, que essa mistura apresentava uma única fase 

morfológica.  

 

2.5.7. Compatibilização das blendas 
 

Compatibilização é o nome dado a qualquer processo físico ou químico que 

resulta na formação de ligações covalentes nas interfaces de uma blenda 

polimérica miscível ou parcialmente miscível. Na tecnologia de materiais, a 

compatibilização é uma terminologia mais geral, com uma diversidade mais  
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abrangente de significados e implicações, a qual no extremo poderia resultar em 

dois materiais sendo classificados como incompatíveis.  

Numa blenda imiscível, a compatibilização também diminui a tensão interfacial 

entre matriz e fase dispersa, reduz o tamanho da fase dispersa e aumenta a  

estabilidade da morfologia da blenda. Além da tensão interfacial, as condições de 

processamento   e   as   propriedades   reológicas   dos  polímeros formadores das  

blendas interferem na morfologia da mesma. Em um sentido estritamente 

tecnológico, a compatibilidade é freqüentemente usada para descrever se um 

resultado desejado ou benéfico ocorre quando dois materiais são combinados ao 

mesmo tempo.        
Misturar polímeros imiscíveis é um grande problema, pois os materiais resultantes 

da mistura são dificilmente processados, sendo muito quebradiços. Essas 

dificuldades ocorrem porque não há adesão entre os polímeros, uma vez que  a 

tensão superficial entre os polímeros é muito alta. Porém uma melhora nas 

propriedades dessas blendas imiscíveis pode ser obtida se esta imiscibilidade 

puder ser controlada e estabilizada através de uma ligação física ou química na 

interface das blendas. Um exemplo disso são as misturas de polímeros muito 

frágeis, quebradiços, que são misturados com borracha para melhorar a 

resistência ao impacto. Estas borrachas se mantêm na forma de partículas 

esféricas dentro da matriz para absorver a energia gerada durante um impacto. 

Neste caso, teremos duas fases no sistema, a fase borracha, em forma de 

partículas esféricas, e a fase mais frágil, formada pela matriz que envolve as 

partículas da borracha. Não existe mistura molecular e, conseqüentemente, a 

blenda é imiscível. Mas, por outro lado, a blenda é compatível, pois satisfaz os 

objetivos desejados.  Esse processo de estabilização é chamado de 

compatibilização, o qual conduz à formação de uma morfologia mais uniforme. A 

compatibilização entre componentes de uma blenda pode ser entendida com forte 

interação na escala molecular entre homopolímeros e copolímeros.  

Outro método é o da funcionalização, que consiste na modificação química de um 

dos componentes que formam a blenda. Um grupo funcional capaz de reagir  
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quimicamente com um dos polímeros é grafitizado no esqueleto de outros 

polímeros, formando uma blenda com melhor adesão entre seus constituintes do 

que se obteria por uma simples mistura dos componentes puros (DERMAQUETE, 

1997). 

Outra maneira de se obter blendas compatíveis é através do processamento 

reacional   em   que   polímeros são colocados e processados em uma extrusora,  

ocorrendo a quebra de cadeias com formação de grupos reativos nos segmentos 

das cadeias, os quais reagem entre si para formar copolímeros, melhorando assim  

as propriedades mecânicas das blendas. A compatibilização reativa se tornou um 

método de escolha para o desenvolvimento de muitos produtos comerciais 

(KUDVA; KESKKULA; PAUL, 1998). Por esse método a blenda é compatibilizada 

durante o processamento sem precisar da adesão de um compatibilizante. 

(WIEBECK; HARADA, 2005).  

Como exemplo pode-se citar a mistura de poliamida 6 e poliestireno (PS) ou 

polipropileno (PP), que, quando feita na presença de anidrido maléico, apresenta 

uma boa dispersão (CORONE JUNIOR, 1995). 

O politereftalato de butileno (PBT) é um poliéster termoplástico amplamente 

utilizado nas indústrias automobilísticas e eletrônicas em razão a suas excelentes 

propriedades quando comparado com outros termoplásticos industriais, mas 

possui utilização restrita em aplicações de impacto. Para melhorar suas 

características uma blenda entre o PBT e a poliamida 6 foi obtida por (JACOB et 

al., 2000) ao utilizarem como agente compatibilizante também o anidrido maléico 

enxertado no politereftalato de butileno; como resultado foi possível verificar a 

eficiência do agente devido à interação química ocorrida entre os polímeros. 

O estireno-etileno-butileno (SEBS) é um copolímero importante comercialmente, 

sendo um elastômero amplamente utilizado em diversas aplicações, tais como: 

adesivos, selantes, revestimentos, calçados, automotivos e fio de isolamento, 

devido às suas boas propriedades mecânicas, juntamente com a sua favorável  

processabilidade e reciclagem. No entanto, faz-se necessária a melhoria do 

desempenho de suas propriedades em aplicações ambientais. Na tentativa de se  
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obter essas melhorias, (CHANG; SHIN; RYU, 2004) realizaram um trabalho de 

incorporação de argila montmorilonita a esse polímero tendo como agente 

compatibilizante uma mistura de estireno-etileno-butileno com anidrido maléico. 

Entre os diferentes tipos de blendas poliméricas, misturas de termoplásticos com 

elastômeros têm atraído um grande interesse. Um dos estudos a esse respeito foi 

realizado por (LIU et al., 2003) quando da incorporação de etileno-propileno-dieno  

(EPDM) com poliamida compatibilizada ao polietileno clorado utilizando o 

processo de vulcanização. Os resultados indicam que o polietileno clorado tem um 

bom efeito compatibilizante entre o EPDM e a poliamida. 

A compatibilização reativa se tornou um método de escolha para o 

desenvolvimento de muitos produtos comerciais.   

 

 

 

 

2.5.8. Agentes compatibilizantes 
 

A heterogeneidade das blendas poliméricas pode ser resolvida com o acréscimo à 

mistura de um copolímero que se concentre nas interfaces da blenda imiscível 

para que seja capaz de interagir com as diversas faces que a compõem, 

promovendo a adesão interfacial e o sinergismo. A correção do sinergismo nas 

blendas poliméricas é denominada de compatibilização e o copolímero 

responsável pelo fato, de agente compatibilizante. Essa compatibilização melhora 

substancialmente as propriedades físicas de uma blenda imiscível proporcionando 

o desenvolvimento de novos materiais poliméricos, porém a dificuldade em se 

obter misturas miscíveis ainda é grande, uma vez que, na maior parte das blendas 

não se obtém uma mistura miscível quando visto em nível molecular. Quando se 

obtém uma compatibilização eficiente nota-se que as propriedades físicas de uma  

blenda imiscível melhora substancialmente, gerando assim uma nova alternativa 

para o desenvolvimento de novos materiais (UTRACKI, 1990). 



 88 

Para que o material final apresente boas qualidades mecânicas é necessário que 

haja boa aderência entre as diferentes fases. Estas condições nem sempre são 

alcançadas em misturas poliméricas, o que torna necessária à utilização de um  

agente compatibilizante que atue na interface do sistema reduzindo o tamanho 

dos domínios e garantindo uma distribuição homogênea destes através da matriz 

(COSTA; FELISBERTI, 1999). 

Estes agentes podem ser copolímeros em bloco, enxertados ou aleatório que 

possuem estruturas quimicamente semelhantes, ou com grupos quimicamente 

reativos, aos componentes da blenda. Os copolímeros tendem a segregar na 

interface da blenda e seus segmentos de cadeia  mostram-se capazes de penetrar 

nas respectivas fases do sistema. Um dos efeitos do compatibilizante é reduzir a 

tensão interfacial entre a fase dispersa e a matriz, ou seja, apresentam um efeito 

emulsificante, facilitando a dispersão de uma fase na outra. Outro efeito é 

aumentar a interação e, portanto a adesão entre os contornos das fases facilitando 

a transferência de tensões, e um terceiro efeito é estabilizar a fase dispersa para 

evitar a sua coalescência. Como agentes compatibilizantes podemos citar os 

copolímeros em bloco, que é uma das técnicas mais comuns para se obter 

compatibilidade entre polímeros. Esta técnica consiste na inclusão de um 

copolímero na mistura, o qual concentra-se na interface, proporciona uma 

interação específica ou uma reação química com os componentes da mistura, 

melhorando a adesão entre os polímeros. Os copolímeros em bloco funcionam 

também como agentes tensoativos, visto que abaixam o valor da tensão interfacial 

entre os componentes da blenda, deixando a dispersão mais uniforme, fina e 

eficiente (MACAÚBAS, 1999). 

Copolímeros em bloco ou enxertados têm sido utilizados com sucesso ao longo 

das duas últimas décadas como agentes de controle na morfologia de blendas. A 

aplicabilidade desses agentes, porém tem sido limitada, devido à falta de rotas 

viáveis para sínteses industriais desses aditivos (MAJUMDAR; KESKKULA; PAUL, 

1994).  
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O efeito mais evidente dos compatibilizantes nas interfaces é o controle do 

tamanho dos domínios na fase imiscível das blendas; esse efeito é obtido pela 

termodinâmica, na medida em que reduz a tensão nas interfaces, e também pela 

cinética, que reduz a coalescência das partículas dispersas (JAZIRI et al., 2005). 

Os agentes compatibilizantes são geralmente baseados em copolímeros obtidos 

através de monômeros de ambos os componentes.  

Atualmente sabe-se que os copolímeros em bloco não são os únicos copolímeros 

capazes de compatibilizar uma blenda imiscível. Na verdade, praticamente 

qualquer tipo de copolímero pode ser empregado como agente compatibilizante. A 

única diferença entre eles está na eficiência com que são capazes de aderir a 

matriz à fase dispersa (ALVAREZ ALMEIDA, 1999). 

Outro tipo interessante de copolímeros são os ionômeros (copolímeros de etileno 

e ácido metacrílico com sódio e zinco formando ligações iônicas entre as cadeias), 

que constituem uma subclasse de copolímeros; estes polímeros contêm grupos 

iônicos na cadeia e são preparados através da ionização de grupos ácidos 

seguida pela neutralização total ou parcial com cátions metálicos, como o zinco e 

o sódio. Por causa da sua capacidade de estabelecer uma forte interação com 

vários produtos químicos, os ionômeros apresentam excelente potencial para ser 

utilizados como agentes compatibilizantes. Eles podem também ser misturados 

com termoplásticos, o que resulta em misturas com boas propriedades mecânicas 

devido à excelente aderência na interface pela sua baixa temperatura de transição 

vítrea. (LOPES; GONÇALVES; FELISBERTI, 2007), em trabalho realizado com 

compósitos constituídos por polietileno de baixa densidade, alumínio e ácido 

metacrilato de etileno obtido a partir da reciclagem de embalagens TetraPark pós-

consumo, obtiveram como resultado um composto com forte aderência nas 

interfaces e boa estabilidade contra a coalescência. 

Uma boa aderência entre as diferentes fases de blendas imiscíveis lhe 

proporcionaria boas propriedades mecânicas; para isso se torna necessário a 

utilização nessas blendas de um compatibilizante que atue na interface do sistema 

de modo a reduzir o tamanho dos domínios e garantir uma distribuição  
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homogênea destes através da matriz, bem como uma boa adesão entre as 

diversas fases (CASSU; FELISBERTI, 1999).   

A adição de um copolímero em bloco ou enxertado reduz a tensão nas interfaces 

das blendas, aumenta a superfície da fase dispersa e promove aderência entre a 

fase dos componentes. A funcionalização por enxertia é um interessante método 

para obter um agente compatibilizante em um sistema de misturas entre poliamida 

e polietileno.  

A enxertia em um extrusora envolve a reação de um polímero com monômeros ou 

uma mistura de monômeros capaz de reagir com a cadeia polimérica através de 

uma reação no grupo radical. Em estudo realizado por (TEDESCO et al., 2002), o 

polipropileno enxertado com anidrido maléico foi utilizado como compatibilizante 

entre polipropileno e poliamida; também a utilização de polipropileno enxertado 

com metacrilato de glicidila foi avaliada. O resultado dos testes mostra que o 

agente formado por polipropileno e anidrido maléico foi mais eficaz na melhoria 

das propriedades térmicas. 

Porém nem todas as compatibilizações ocorrem de maneira satisfatória no 

trabalho realizado por  (MACAÚBAS, 1999) em um estudo experimental avaliou a 

influência da adição de  poli(estireno-butadieno-estireno) (SBS) e estireno/etileno-

butileno/estireno (SEBS) sobre a morfologia e comportamento dinâmico do 

polipropileno (PP) e Poliestireno (PS) e como resultado foi mostrado que não era 

possível inferir na tensão interfacial entre os polímeros.  

 

 
2.5.9. Processamento de blendas 
 

O processamento de blendas poliméricas consiste em duas etapas principais: a de 

mistura ou preparação e a da moldagem ou conformação; ambas as etapas 

influenciam nas propriedades finais da blenda polimérica. As blendas poliméricas 

são comumente preparadas por misturas mecânicas no estado fundido; as 

propriedades são determinadas entre outros fatores pela morfologia final,  
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principalmente pela dispersão das fases presentes. Na etapa da mistura ou de 

preparação da blenda polimérica, na qual se procura atingir o estado de misturas 

desejado. Por outro lado, em quase todos os processos de moldagem ou de 

conformação utiliza-se blenda polimérica no estado fundido.  

Assim, quando  moldada no estado fundido a blenda  pode perder algumas das 

características obtidas durante o processo de mistura por extrusão. Aspectos 

importantes como: degradação térmica, propriedades reológicas, orientação 

molecular sob fluxo e solidificação dos componentes poliméricos podem 

proporcionar mudanças morfológicas significativas. Portanto, é desejável que a 

blenda mantenha sua estabilidade morfológica após o processo de moldagem 

para proporcionar propriedades finais desejáveis (ITO et al., 2004).   

A obtenção de uma blenda polimérica consiste na homogeneidade e na sua 

compatibilização durante a incorporação de um polímero a outro. Essa mistura 

pode ser feita em extrusora, calandras, moinhos de rolos etc. As pesquisas, no 

entanto, revelam que o sinergismo é raro entre as misturas de polímeros pelo fato 

de a grande maioria ser imiscível, ou seja, quando as macromoléculas dos seus 

componentes são incapazes de se misturar formando multifaces, não ocorrendo, 

portanto adesão interfacial o que impede uma solicitação física qualquer que 

atravesse de forma contínua a estrutura da blenda (UTRACKI, 1990). 

Para se obter as blendas poliméricas utilizam-se um misturador com temperatura 

de trabalho adequada para fundir ou apenas amolecer os componentes. Pode-se 

também dissolver os polímeros em solvente que seja comum aos componentes e 

deixar que ele evapore (WIEBECK; HARADA, 2005).  

Outro método de preparação de blendas é a da co-precipitação, em que  os 

polímeros são dissolvidos em um solvente comum e depois vertidos sob agitação 

em um não solvente, onde ocorre a precipitação da blenda (ROSA, 1991). 

A irradiação de blendas, com a formação de radicais livres pode resultar em 

ligações cruzadas ou vulcanizadas entre os polímeros, que por sua vez podem 

levar a uma diminuição no tamanho dos domínios dispersos.  Exemplo disso são 

blendas de polietileno (PE) polipropileno (PP), que apresentam boa adesão entre  
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os domínios por conta das ligações cruzadas formadas quando a mistura é 

submetida à radiação (CORONE JUNIOR, 1995). 

Em vez de utilizar temperaturas para melhorar a eficiência de misturas, emprega-

se alto cisalhamento. Neste tipo de blenda, geralmente um dos componentes é 

Rígido (MANO; MENDES, 1999). 

A mistura no estado fundido requer que ambos os componentes sejam misturados 

por um processo de extrusão ou por moldagem por injeção. As condições mais 

importantes a serem observadas são viscosidade, taxa de produção e temperatura 

de processamento, pois influem no grau da mistura (VALERA, 2000). 

 

 

 

2.5.10. Utilização 
 
 
Um dos setores industriais que utilizam blendas como as PPO/PS, PPO/PBT, 

PPO/PA66, PC/ABS e PA/ABS é a indústria automobilística. As blendas são 

empregadas na produção de carros, em que 8% do peso médio de um veículo  

corresponde ao uso dessas blendas e a redução do peso em veículos com 

utilização de blendas proporciona uma redução no consumo de combustíveis 

(WIEBECK; HARADA, 2005).  

A obtenção de blendas no campo de polímeros condutores é uma abordagem 

promissora devido à possibilidade de se associar às propriedades mecânicas e de 

processabilidade, dos  polímeros convencionais como as propriedades eletroativas 

dos     polímeros     conjugados.     A obtenção   de   um polímero   condutor   com  

comportamento elastomérico tem sido um desafio para diversos pesquisadores há 

algum tempo (MANTOVANI, 1996). 
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2.6. Radiação 
 

A radiação é definida como uma energia que é irradiada. Consiste em energia que 

se propaga através da matéria ou do espaço em forma de onda ou partícula. São 

ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam com uma determinada 

velocidade. Contém energia, carga elétrica e magnética. Podem ser geradas por 

fontes naturais ou por dispositivos construídos pelo homem. Possuem energia 

variável desde valores pequenos até muito elevado. A radiação de natureza 

particulada é caracterizada por sua carga, massa e velocidade. Os prótons, 

nêutrons e elétrons ejetados dos átomos são exemplos de radiação particulada. A 

radiação eletromagnética é constituída por campo elétrico e magnético variando 

no espaço e no tempo, caracterizando-se pela amplitude e pela freqüência em 

quantas de energia. As ondas de rádio, a luz visível e os raios-X são exemplos de 

radiação eletromagnética (ROSSINI, 2005). O uso da irradiação em polímeros 

vem crescendo cada vez mais devido às grandes possibilidades de modificação 

de suas propriedades, sem a formação de resíduos. Pequenas doses de radiação 

podem induzir mudanças significativas nas propriedades físicas e mecânicas de 

alguns polímeros, enquanto que em outros, dependendo da estrutura química, há 

necessidade de altas doses de radiação para promover algum tipo de mudança. 

Pode-se obter melhorias nas propriedades mecânicas, melhorias nas 

propriedades térmicas, resistência à abrasão, resistência a solventes, 

polimerização etc. Os maiores efeitos em polímeros surgem da dissociação de 

ligações de valências primárias em radicais. A dissociação de ligações C-C e C-H 

leva a diferentes resultados que podem ocorrer simultaneamente. Alterações em 

estruturas moleculares do polímero então aparecem como alterações nas 

propriedades física e química. Dependendo da quantidade de energia, uma 

radiação pode ser descrita como não ionizante ou ionizante. 
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2.6.1. Radiação não ionizante 

A ionização acontece quando a energia da radiação incidente sobre um material é 

suficiente para arrancar elétrons dos seus átomos. A radiação é dita não ionizante 

quando sua energia não é suficiente para arrancar elétrons dos átomos. As 

radiações não ionizantes são de baixa freqüência, ou seja, possuem energia 

relativamente baixa. As ondas eletromagnéticas como a luz visível, o calor e as 

ondas de radio são formas comuns de radiações não ionizantes (ROSSINI, 2005).  

 

 

2.6.2. Radiação ionizante 

A química das radiações consiste no estudo das reações ou efeitos químicos 

decorrentes da interação da radiação ionizantes com a matéria. Os termos 

“radiação ionizante” ou “radiação de energia alta” são usados geralmente para 

designar radiações eletromagnéticas, como as radiações emitidas por núcleos 

radiativos naturais ou artificiais, como os raios gama (у) e as partículas alfa (α) e 

beta (β) ou feixes de partículas aceleradas (elétrons, nêutrons, prótons, dêuterons, 

produto de fissão, entre outros) e raios X, produzidos no processo de freamento 

de elétrons de energia alta pela matéria. As radiações ionizantes, com altos níveis 

de energia têm origem dentro dos átomos, podendo alterar o estado físico dos 

mesmos, causando a perda de elétrons, tornando-os eletricamente carregados. 

Este processo denomina-se ionização. Estas radiações carregam energia 

suficiente para ionizar moléculas que apresentam potenciais de ionização entre 10 

eV e 15 eV (SPINKS; WOODS, 1990).  Um átomo pode tornar-se ionizado quando 

a radiação ionizante colide com um de seus elétrons. Se essa colisão ocorrer com 

muita violência, o elétron pode ser arrancado do átomo. Após a perda do elétron, o  
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átomo deixa de ser neutro, pois com um elétron a menos, o numero de prótons 

fica maior, transformando o átomo em um íon positivo (ROSSINI, 2005).   

 
2.6.3. Aceleradores de elétrons 
 
O acelerador de feixe de elétrons é um equipamento que acelera partículas 

carregadas em uma única direção através de campos elétricos e magnéticos 

gerando íons com velocidade e energia cinética altas. Quando se estabelece um  

potencial de alta tensão entre o cátodo e o ânodo, no vácuo o cátodo emite o feixe 

de elétrons, os quais passam através de uma janela fina de metal e, depois pelo ar 

antes de atingir o alvo. Os principais componentes e subsistemas de um 

acelerador de elétrons são a fonte de alta tensão, o tubo acelerador com seu 

sistema  de   vácuo, o canhão de elétrons, sistema de radiofreqüência, câmara de  

ionização, painel de controle e um sistema de segurança que inclui a blindagem 

da radiação (ROSSINI, 2005).   

Basicamente, o principio de funcionamento de um acelerador de elétrons industrial 

pelo processo direto se assemelha ao funcionamento do tubo de imagem de uma 

televisão, onde os elétrons são gerados por efeito termoelétrico e acelerados no 

vácuo em um campo elétrico de alta intensidade até atingir o alvo ou produto. A 

diferença básica entre os dois está na intensidade do campo elétrico, nos  

aceleradores industriais, o campo elétrico pode chegar até 10.000.000 volts 

enquanto na televisão a intensidade é da ordem de 25.000 volts (MOURA, 2006).  

Nos aceleradores os feixes de elétrons podem ser produzidos por um processo 

direto ou indireto. No processo direto, os elétrons são produzidos em um cátodo 

aquecido e mantido em uma região de potencial mais elevado. Esses elétrons são 

acelerados então por uma diferença de potencial aplicada entre o cátodo e o 

ânodo (a parede externa da janela do feixe). Assim, os elétrons adquirem energia 

suficiente para atravessar a janela de saída que, em geral, é constituída de uma 

folha fina de titânio com espessuras entre 20 e 40 μm. Esse metal apresenta 

resistência mecânica suficiente para suportar a pressão atmosférica do exterior.  



 96 

Toda a região de produção e aceleração dos elétrons deve ser mantida em alto 

vácuo para permitir que a focalização e a aceleração do feixe em direção à janela 

do feixe sejam adequadas (MOURA, 2006).  

O material a ser irradiado é transportado passando sob o feixe de elétrons 

emitidos pelo canhão de elétrons dentro de uma câmara de irradiação, com a 

atmosfera desejada para a irradiação. Em razão da energia alta dos elétrons 

acelerados, o tempo de interação entre os elétrons do feixe e o material é muito 

pequeno (cerca de 10-18 s). Está é uma das grandes vantagens dos aceleradores  

de elétrons sobre os irradiadores gama industrial, as irradiações ocorrem em 

espaços de tempo muito curto. Podem ser citadas ainda outras vantagens dos 

aceleradores de elétrons como: taxa de dose alta, rendimento maior de energia, 

licenciamento similar às máquinas de Raios-X e o sistema liga-desliga que cessa 

a emissão de radiação (ROSSINI, 2005).  

 
 
2.6.4. Efeitos da radiação ionizante em polímeros 
 
A radiação ionizante pode causar mudanças nas propriedades físicas e químicas 

dos materiais poliméricos. Quando um determinado polímero ou filme polimérico é 

submetido à radiação ionizante pode sofre várias modificações na sua estrutura 

física e química induzidas pela interação da radiação com o polímero (CLEGG, 

COLLYER, 1991). 

 

As principais transformações químicas que ocorrem nos polímeros pela ação da 

radiação ionizante são: (ROSSINI, 2005). 

a) a cisão (processo de degradação) e a formação de ligações químicas entre 

as diferentes cadeias poliméricas que compõem o polímero (processo de 

reticulação). Estes processos ocorrem simultaneamente, atingindo 

diretamente a rede cristalina, provocando mudanças nas propriedades do 

polímero; 

b) A formação de gases e produtos da radiólise de baixa massa molar; 

c) A formação de ligações insaturadas. 
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2.6.5. Aplicação da radiação ionizante em polímeros. 

Podem obter-se mudanças nas propriedades mecânicas, nas propriedades 

térmicas, na resistência à abrasão, na resistência a solventes entre outras. As 

propriedades modificações na estrutura dos polímeros surgem da dissociação de 

ligações C-C e C-H podem levar a diferentes efeitos, como a cisão e a reticulação 

da cadeia polimérica, que podem ocorrer simultaneamente, sendo que as 

alterações na estrutura molecular do polímero refletirão em alterações nas 

propriedades físicas e químicas do polímero A reticulação da cadeia polimérica 

acontece, com conseqüente aumento da massa molar, podendo formar uma rede 

tridimensional insolúvel. A reticulação é o efeito predominante na irradiação de 

polímeros como polietileno, polietileno, borracha natural e sintética entre outros. A 

radiação   pode   produzir   efeito   benéfico nas propriedades mecânicas desses  

polímeros, podendo ser usada comercialmente, por exemplo, para produzir um 

polietileno com maior estabilidade e alta resistência ao calor (ROSSINI, 2005). 

 

2.7. Ensaios mecânicos 
 
As propriedades mecânicas dos polímeros são caracterizadas pela resposta 

destes as tensões ou deformações aplicadas. A maneira pela qual estes materiais 

respondem às solicitações depende da influencia de determinados parâmetros 

internos e externos à sua estrutura. A orientação das macromoléculas, o modo 

pelo qual elas se cristalizam, a presença de aditivos, o grau de ligações cruzadas 

e o conteúdo de umidade são alguns parâmetros internos à estrutura do polímero 

que  afetam  acentuadamente  seu  comportamento mecânico.  Por  outro  lado,  a 

temperatura, a velocidade de deformação, o tipo de solicitação e a pressão são 

fatores externos à estrutura do polímero que também influenciam decisivamente 

em seu comportamento sob solicitações mecânicas (HAGE, 1991).    

A resistência à tração é avaliada  pela carga aplicada a um material por unidade 

de área no instante em que ocorre a ruptura. São utilizadas para avaliar as  
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alterações nas propriedades mecânicas, suas resistências à ruptura e as 

deformações reversíveis e irreversíveis sofridas pelo material.  

A resistência à tração é uma propriedade muito importante nos polímeros 

cristalinos. A fase cristalina é uma região relativamente inelástica e muito rígida, 

sendo a responsável pelas propriedades mecânicas de um polímero. O trabalho 

de adesão prático entre dois polímeros é uma função da tensão interfacial entre 

ambos. Quanto menor, a tensão interfacial, maior é o trabalho de adesão prático. 

Concluindo, valores altos de tensão de ruptura e de trabalho de adesão práticos 

para blendas indicam que os polímeros são miscíveis ou compatíveis. Valores 

baixos de tensão de ruptura e de trabalho de adesão prático para blendas indicam 

que os polímeros são imiscíveis.  

 

Modulo elástico ou o módulo de Young  é um parâmetro mecânico que 

proporciona uma medida da rigidez de um material sólido. Obtém-se da razão 

entre a tensão (ou pressão) exercida e a deformação unitária sofrida pelo material  

no material elástico. Quanto maior for o módulo, menor será a deformação elástica 

resultante da aplicação de uma tensão e, mais rígido será o material.  

Tensão de ruptura de acordo com a norma ASTM D 638, a resistência à tração de 

um material polimérico é a máxima carga por ele suportada durante o ensaio 

dividida pela sua área seccional inicial. Quando esta carga ocorrer na ruptura, a 

resistência à tração é denominada tensão de ruptura.  Quanto mais dúctil ele é, 

mais se deforma antes de romper-se. 

 Deformação na ruptura é a relação entre a alteração do comprimento de um 

corpo-de-prova submetido a uma tensão no momento da ruptura e o seu 

comprimento original, expresso em termos percentuais.  

 

2.8. Análises térmicas 
 
Análise Térmica é um termo que abrange um grupo de técnicas nas quais uma 

propriedade física ou química de uma substância, ou de seus produtos de reação,  
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é monitorada em função do tempo ou temperatura, enquanto a temperatura da 

amostra, sob uma atmosfera específica, é submetida a uma programação 

controlada. 

O conhecimento do comportamento térmico dos polímeros é extremamente 

importante, porque a mobilidade das cadeias poliméricas irá determinar as 

características físicas desse material. A mobilidade é função da temperatura. Em  

baixas temperaturas os polímeros se encontram no estado vítreo, ou seja, suas 

moléculas   não   têm  energia   interna   suficiente   para se  moverem, deixando o  

material duro, rígido e quebradiço. Aumentando a temperatura, as moléculas da 

fase amorfa adquirem mobilidade e isso ocasiona um aumento no volume livre, 

juntamente com uma alteração na capacidade calorífica do polímero. 

Com o aquecimento de polímeros podem ocorrer várias transições estruturais, 

como, por exemplo, fusão e cristalização, transição vítrea e de posição. Para a 

caracterização de blendas poliméricas, as transições mais importantes são 

temperatura de transição vítrea (Tg) e a temperatura de fusão (WIEBECK; 

HARADA, 2003). 

A Tg característica para cada polímero e o seu conhecimento permitem avaliar as 

melhores condições para o processamento e o uso dos materiais poliméricos. As 

blendas apresentam apenas uma Tg intermediaria à dos componentes puros, 

desde que a mistura seja completamente miscível. Essa Tg pode ser calculada a 

partir das composições dos polímeros da mistura e das Tgs dos componentes 

puros. A analise térmica diferencial (DTA) e a calorimetria diferencial exploratória 

(DSC) são técnicas que permitem a determinação das temperaturas nas quais as 

transições ocorrem, permitindo saber quais as faixas de temperatura adequadas 

para se processar os polímeros. No caso de blendas pode-se diferenciar as 

blendas miscíveis das não miscíveis  (WIEBECK; HARADA, 2003). 

Termogravimétrica (TG) é a técnica na qual a mudança da massa de uma 

substância é medida em função da temperatura enquanto esta é submetida a uma 

programação controlada. O termo Análise Termogravimétrica (TGA) é comumente  
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empregado, particularmente em polímeros, no lugar de TG por ser seu precedente 

histórico e para minimizar a confusão verbal com Tg, a abreviação da temperatura 

de transição vítrea. 

Analise térmica diferencial (DTA) é a técnica na qual a diferença de temperatura 

entre uma substância e um material de referência é medida em função da 

temperatura enquanto a substância e o material de referência são submetidos a 

uma programação controlada de temperatura.  

 

 

2.9. Ensaios de microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
 

A microscopia eletrônica de varredura é uma técnica de caracterização 

microestrutural que encontra aplicações em diversos campos do conhecimento, 

mais particularmente na engenharia e ciências de materiais, engenharia 

metalúrgica e de minas, geociências e ciências biológicas, dentre outros. A 

interação de um fino feixe de elétrons focalizado sobre a área ou o microvolume a 

ser analisado gera uma série de sinais que podem ser utilizados para caracterizar 

propriedades de amostra, tais como: composição, superfície, topografia, 

cristalografia etc. A microscopia eletrônica de varredura tem como principal 

aplicação à análise da morfologia da superfície da amostra, fornecendo 

informações sobre a estrutura da topografia e sobre a composição química da 

superfície (WIEBECK; HARADA, 2003). 

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é um equipamento capaz de 

produzir imagens de alta ampliação (até 300.000 x) e resolução. As imagens 

fornecidas pelo MEV possuem um caráter virtual, pois o que é visualizado no 

monitor do aparelho é a transcodificação da energia emitida pelos elétrons, ao 

contrário da radiação de luz a qual estamos habitualmente acostumados. 

O princípio de funcionamento do MEV consiste na emissão de feixes de elétrons 

por  um  filamento  capilar de  tungstênio (eletrodo negativo), mediante a aplicação 
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de uma diferença de potencial que pode variar de 0,5 a 30 KV. Essa variação de 

voltagem permite a variação da aceleração dos elétrons, e também provoca o 

aquecimento do filamento. A parte positiva em relação ao filamento do 

microscópio (eletrodo positivo) atrai fortemente os elétrons gerados, resultando 

numa aceleração em direção ao eletrodo positivo. A correção do percurso dos 

feixes é realizada pelas lentes condensadoras que os alinham em direção à 

abertura da objetiva. A objetiva ajusta o foco dos feixes de elétrons antes de eles 

atingirem a amostra analisada. 

 

 

 

2.10.  Ensaio de resistência à tração e alongamento 
 
As propriedades de resistência química são em geral dadas em função de cada 

polímero e do contato deste material com o agente químico, esteja ele presente no 

produto embalado, no processamento ou no ambiente em que o produto é 

mantido. As propriedades mecânicas estão associadas ao desempenho mecânico 

desses materiais nos equipamentos de conversão, nas máquinas de 

acondicionamento e frente às inúmeras solicitações dos ambientes de estocagem 

e distribuição. São questões que afetam fabricantes e usuários de embalagens 

flexíveis e que estão associadas a questões críticas de produtividade, custo, 

perdas e segurança. As principais propriedades mecânicas avaliadas para os 

filmes são (SARANTOPOULOS et al., 2002): 

- tração 

- resistência máxima à tração; 

- resistência à tração na ruptura; 

- tensão de tração no ponto de escoamento; 

- fator de ruptura; 

- porcentagem do alongamento; 

- modulo de elasticidade; 

- módulo secante; 
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- energia de tração para a ruptura; 

- resistência a delaminação; 

- resistência à propagação do rasgo; 

- resistência ao impacto; 

- resistência à perfuração; 

- resistência  da termossoldagem à tração 

 

Tensão máxima corresponde à resistência máxima nominal oferecida pelo material 

quando submetido à tração. Esta tensão corresponde à razão entre a força e a 

área da seção transversal inicial do corpo-de-prova. É denominada nominal por 

ser calculada em relação às dimensões originais do corpo-de-prova antes do 

tracionamento. O alongamento máximo corresponde ao alongamento total do 

corpo–de-prova até sua ruptura (ORTIZ, 2005). 

As propriedades de tração expressam a resistência do material à deformação por 

alongamento quando submetido à tração, solicitação característica das máquinas 

de acondicionamento, dos processos de conversão e do manuseio das 

embalagens. O  ensaio  de  determinação  de  propriedades  de  tração  envolve  a  

separação a velocidade constante de duas garras que prendem as extremidades 

dos corpos-de-prova, registrando-se ao longo do ensaio a força ou a resistência 

que o material oferece à deformação ou alongamento (ORTIZ 2005). 

 

2.11.  Ensaio de permeabilidade ao gás oxigênio seco 
 
 
A quantificação das propriedades de barreiras a gases, vapor de água ou vapores 

orgânicos baseia-se em medições padronizadas. A barreira a gases é avaliada em 

termos de taxa de permeabilidade a gases, ou seja, pela quantidade de gás que 

atravessa uma unidade de área do material de embalagem por unidade de tempo, 

a uma determinada temperatura, a uma determinada umidade relativa, e sob certo 

gradiente de pressão parcial do gás de teste (ORTIZ, 2005). Atualmente 

considera-se que o processo de permeação de gases e vapores através dos  
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espaços intramoleculares acontece em três etapas (SARANTOPOULOS et al., 

2002):   

1) sorção e solubilização do permanente na superfície do material; 

2) difusão do permanente através do material devido a um gradiente de 

concentração; 

3) distorção e evaporação do permanente na outra face do material.  

 

Os fatores que afetam a permeabilidade de um material estão associados ao 

próprio polímero ou então, afetam os coeficientes de difussibilidade e solubilidade 

características do sistema permeante-polímero.  

 

Quanto à estrutura molecular, um polímero, para ter boas propriedades de 

barreira, deve possuir as seguintes propriedades (SARANTOPOULOS et al., 

2002): 

- certo grau de polaridade, nos casos de permanentes apolares como o 

oxigênio; 

- alta rigidez da cadeia; 

- inércia em relação ao permanente; 

-  possibilitada de alto grau de compactação das cadeias advindo da simetria 

molecular, grau de cristalização ou orientação; 

- algum grau de ligação ou atração entre as cadeias; 

- alta temperatura de transição vítrea (Tg). 
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 3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3. 1. Materiais e equipamentos utilizados 
 

 

3.1.1. O filme utilizado 
 
 
 
O filme plástico utilizado neste estudo foi gentilmente doado pela empresa Unipac 

Embalagens Ltda, que se localiza à Rua Arnaldo Magniccaro nº 521 no Bairro 

Campo Grande, Santo Amaro, na cidade de São Paulo. Para este trabalho 

selecionou-se uma bobina de um lote de produção comercial código 22.2001, e a 

extrusão deste material ocorreu em novembro de 2005 (Figura 10). 

 

 
Figura 10 - Filme plástico Unipac Embalagens Ltda 
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Suas características são as seguintes: 

 

Estrutura Lovaflex CS 350, com 70 μm de espessura. Esta estrutura é um filme 

multicamada, composto de PEBD (20 μm), ADC (5μm), PA6 (25μm), ADC (5μm) e 

PEBD (15μm). 

Obs: ADC = adesivo de coextrusão, neste caso um PEBD enxertado. 

É uma estrutura coextrusada de cinco camadas com espessura total de 70 μm. 

As camadas um e cinco são de PEBD, as camadas dois e quatro de adesivo de 

coextrusão, e a camada três, de PA 6 (Figura 11).     

O PEBD é utilizado na camada de selagem e também em outras camadas com o 

objetivo de garantir a barreira ao vapor de água e dar corpo para a embalagem. 

A PA 6 é responsável pela barreira ao gás oxigênio e pela resistência mecânica na 

termoformagem do material.  O adesivo é formado por PEBD com grupos 

funcionais que promovem a adesão de substratos quimicamente incompatíveis 

como o PEBD e a PA 6. 

 
 

Figura 11 - Estrutura do filme plástico utilizado 
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3.1.2. Ensaio de resistência à tração e alongamento 
 
Os ensaios de resistência à tração e alongamento foram realizados nos 

laboratórios da empresa Unipac Embalagens Ltda. mediante o uso de uma 

maquina universal de ensaio INSTRON Modelo 5567, mostrado na (Figura 12), 

conforme a norma ASTM D 882-02. Os corpos-de-prova não sofreram nenhum 

tipo de acondicionamento antes do teste. 

 

 
Figura 12 – Máquina universal Instron Modelo 5567  (ORTIZ, 2005) 

 
 

 

A velocidade de afastamento das garras utilizada foi de 500 mm/min. As 

dimensões dos corpos-de-prova eram de 10 cm de altura (originalmente o corpo-

de-prova é um pouco mais longo, porém esta dimensão corresponde à distância 

inicial entre as garras) e 2,54 cm de largura. Esta dimensão para a largura foi 

escolhida por corresponder a uma polegada, dimensão em que o teste é  
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comumente realizado pelos laboratórios que trabalham com este tipo de 

embalagem.  

O procedimento experimental consiste na deformação de uma amostra de 

determinado material até a sua fratura. Essa fratura se dá devido à aplicação de 

tração, gradativamente crescente e uniaxialmente ao longo do eixo maior de um 

corpo de prova. 
O ensaio de tração permite medir satisfatoriamente a resistência do material e 

permite ainda obter medições para a variação dessa deformação em função da 

tensão aplicada.  

Nesse trabalho foram realizados dois tipos de teste para a verificação da tração e 

alongamento. 

Para o ensaio de resistência à tração DT (direção transversal) no filme 

multicamada Lovaflex CS 350, foram utilizadas 5 amostras sendo que  esses 

resultados  podem ser vistos na  Tabela 8  e  na ( figura 13).    

Para o ensaio de resistência à tração DM (direção máquina) no filme multicamada 

Lovaflex CS 350, foram utilizadas 5 amostras sendo que  esses resultados podem 

ser vistos na  Tabela 9  e  na (figura 14).    
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Tabela 8 - Ensaio de resistência à tração DT (direção transversal) 
 

 Carga Máxima 

(MPa) 

Alongamento 

Máximo (mm) 

Carga  Ruptura 

(MPa) 

Alongamento na 

Ruptura (mm) 

1 22.42 180.60 21.52 180.60 

2 21.96 175.40 20.90 175.40 

3 26.94 217.22 26.04 217.22 

4 27.00 212.98 25.30 212.68 

5 26.78 212.68 25.90 212.68 

Média 25.02 199.78 23.94 199.78 

S.D. 2.50 20.04 2.50 20.04 

Mínimo 21.96 175.40 20.90 175.40 

Máximo 27.00 217.22 26.04 217.22 

Alcance 5.05 41.82 5.14 41.82 

 

 

Tabela 9 - Ensaio de resistência à tração DM (direção da máquina) 
 

 Carga Máxima 

(MPa) 

Alongamento 

Máximo (mm) 

Carga na Ruptura 

(MPaf) 

Alongamento na 

Ruptura (mm) 

1 32.69 187.63 31.92 187.63 

2 28.94 167.60 28.02 167.60 

3 25.74 144.78 25.02 144.78 

4 24.62 132.38 32.89 132.38 

5 29.40 175.00 28.06 175.00 

Média 28.28 161.48 27.39 161.48 

S.D. 3.20 22.53 3.13 22.53 

Mínimo 24.62 132.38 23.89 132.38 

Máximo 32.70 187.63 31.92 187.63 

Alcance 8.07 55.25 8.03 55.25 
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Figura 13 Tração até a Ruptura DT (direção transversal) 

 

 
 

 

Figura 14 Tração até a Ruptura DM (direção da máquina) 
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3.1.3. Ensaio de permeabilidade ao gás oxigênio seco 
 
 

Os testes de permeabilidade ao gás oxigênio foram realizados nos laboratórios da 

empresa Unipac Embalagens Ltda. com um aparelho Oxtran 2/20 SS fabricado 

pela empresa norte-americana Mocon (Figura 15). Neste sistema a amostra é 

colocada entre duas câmaras a pressão ambiente. Uma possui um fluxo contínuo 

de oxigênio e a outra, um fluxo contínuo de nitrogênio. O oxigênio que permeia 

através do filme entra na corrente de nitrogênio e vice-versa. A corrente de 

nitrogênio é desviada para um detector coulométrico que produz corrente elétrica 

de magnitude proporcional à quantidade de oxigênio que entra no sensor por 

unidade de tempo (ASTM D 3985-02) (ORTIZ, 2005). 

 
Figura 15 - Aparelho Oxtran Modelo 2120SS (ORTIZ, 2005). 

 

A determinação da taxa de permeabilidade ao oxigênio (Figura 16) (Célula A) e 

(Figura 17) (célula B) do filme Lovaflex CS 350 foram feitas de acordo com a 

norma ASTM 3985-02 no aparelho Oxtran 2/20 da empresa UNIPAC Embalagens 

LTDA, os dados para a realização deste teste foram: 
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Célula A 
 

INFORMAÇÔES DO MÓDULO 
Modulo 3, Número Série                    SH 01022      
Temperatura  Real                       23.0 / 23.0 ºC   
Pressão Barométrica        Pressão aplicada 705.71mmHg         
Umidade Relativa:      Permeabilidade:: 0.0%                                                        
Permeabilidade Concentração                 100%                                                      
Temperatura ambiente:         23,0 ºC                                                                   
Início do teste:                             4/11/2007   12:54:08  
 
INFORMAÇÔES DA CÉLULA 
Amostra Tipo:         Filme: 50cm2, 1 mil 
Teste Modelo:         Convergência por Ciclos   
Controle de  Parâmetros:          3 Min por ciclo 
Minutos utilizados:                                   30 
Condições:                            2 Horas 
Ciclos  Completos:               8 
Estado Atual:                        Teste Feito 
Início do teste:         4/11/2007    12:54:08    
Tempo Decorrido:               9:01 
 

 

RESULTADO DO TESTE                   NAS UNIDADES SELECIONADAS 
 Taxa de Transmissão:               77.99555              cc / [ m2 – day ] 
 Permeação:                              77.99555                cc – mil  / [ m2 – day ] 

 

 

PONTOS DADOS 
Tempo  Taxa/Evento  Tempo  Taxa/Evento     Tempo  Taxa/Evento Tempo    Taxa/Evento  
 0:00         Condition          0:00      Test               1:30     75.00929       2:30       75.48858 
 3:30         75.99107           4:30       76.49296      6:00      76.89696       7:00       77.31957 
 8:00         77.67349           9:01       77.99555      9:01       
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Célula B 
 

INFORMAÇÔES DO MÓDULO                         
Módulo 3, Número Série                     SH 01022      
Temperatura  Real                        23.0 / 23.0 ºC   
Pressão Barométrica                    Pressão aplicada: 705.53mmHg         
Umidade Relativa:                      Permeabilidade: 0.0%                                           
Permeabilidade Concentração             100%                                                      
Temperatura ambiente:               23,0 ºC                                                                   
Início do teste:                            4/11/2007   12:54:08  
         
                                                                           
INFORMAÇÔES    DA CÉLULA 
Amostra Tipo:                             Filme: 50cm2, 1 mil 
Teste Modelo:                             Convergência por Ciclos   
Controle de  Parâmetros:          3  Min por ciclo 
Minutos utilizados:                                   30 
Condições:                            2 Horas 
Ciclos  Completos:               7 
Estado Atual:                        Teste Feito 
Início do teste:                     4/11/2007    12:54:08    
Tempo Decorrido:               8:31 
 

RESULTADO DO TESTE                   NAS UNIDADES SELECIONADAS 
Taxa de Transmissão:               76.97175              cc / [ m2 – day ] 
Permeação:                                                      76.97175                    cc – mil  / [ m2 – day ] 
 

 

PONTOS DADOS  
Tempo  Taxa/Evento  Tempo  Taxa/Evento     Tempo  Taxa/Evento Tempo    Taxa/Evento  
 0:00         Condition          0:00      Test              2:00       74.40495       3:00       74.93445 
 4:00         75.35846           5:00      75.80072       6:30      76.21661       7:30       76.61037 
 8:31         76.97175           8:31       
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Figura 16 - Ensaio de permeabilidade ao gás oxigênio (Célula A) 
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Figura 17 - Ensaio de permeabilidade ao gás oxigênio (Célula B) 
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A composição de cada componente, no filme multicamada Lovaflex CS 350, 

determinada pela estimativa da constituição de cada um destes materiais, é 

apresentada na Tabela 10. 

TABELA 10 - Composição de cada componente no filme multicamada 

Material componente Composição em massa 

Polietileno de baixa densidade 58,3 (%) 

Poliamida 6 31,7 (%) 

Adesivo de coextrusão  10,0 (%) 

 

 

 

3.1.4. Aditivo Etileno-Propileno-Dieno monômero EPDM 
 
O EPDM é um terpolimero, oriundo da copolimerização dos monômeros etileno-

propileno e um não conjugado dieno, ou seja, este último monômero está presente 

no copolímero em menor quantidade, porém não participa da cadeia na estrutural 

principal.  Surgiram no final dos anos 1950 elastômeros de etileno-propileno 

(Figura 18) e foram introduzidos   no  mercado   como  hidrocarbonetos  

promissores, elastômeros de uso geral e de baixo custo, pois tinham como 

matéria-prima o etileno e o propileno, gases abundantes na indústria petroquímica 

e com polímeros de boa qualidade na indústria termoplástica (ROCHA; 

PIEROZAN; LOVISO, 2003). 

Os copolímeros de etileno-propileno (EPM) e terpolímero de etileno-propileno-

dieno (EPDM) são elastômeros típicos (um elastômero é um material polimérico 

que recupera sua forma rapidamente após a remoção de uma tensão, que 

provoca uma deformação de pelo menos 50%. O EPM e o EPDM têm várias  
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vantagens, incluindo a resistência ao ozônio e à oxidação sem a necessidade da 

utilização de antioxidante; a flexibilidade à baixa temperatura; a estabilidade de  

coloração e a capacidade de receber grandes quantidades de cargas e óleos sem 

criar uma instabilidade indesejável). A borracha de EPDM, bem como seus 

compósitos e blendas, possuem alta resistência às intempéries devido à sua 

natureza de hidrocarboneto e à sua cadeia quase saturada. As insaturações são 

introduzidas pela copolimerização de uma quantidade pequena (cerca de 5%) de 

dieno com etileno e propileno. As principais aplicações deste polímero estão 

relacionadas às indústrias de construção, química de calçados, eletrotécnica, e de 

equipamentos esportivos (ROCHA; PIEROZAN; LOVISO, 2003). 

   

 
Figura 18 – Estrutura do  EPDM  usado como aditivo (BARRA, 2003) 

 

3.1.4.1. Propriedades do EPDM 
 
 
A principal propriedade do EPDM é a resistência à degradação pelo calor, luz, 

oxigênio e ozônio, decorrente da estrutura do polímero, que não possui 

insaturação na cadeia principal. 
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Outras propriedades importantes: 

- baixa deformação permanente à compressão; 

- boa flexibilidade a baixas temperaturas; 

- boa resistência química: ácidos e bases diluídos, solventes polares etc.; 

- baixa densidade (0,86 g/cm3); 

- aceita altos níveis de cargas; 

- excelente característica de extrusão; 

- alta impermeabilidade à água; 

- alta resistência ao oxigênio, ozônio e radiação ultravioleta. 

Neste trabalho foi utilizado o EPDM tipo 57 – C, fornecido pela Indústria de 

Artefatos de Borracha Esper Ltda. (Figura 19). 

Na Tabela 11 são descritas as característica do EDPM utilizado. 

 

Tabela 11 – Características do EPDM (ROCHA; PIEROZAN; LOVISO, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densidade específica, g/cm3 0,86 

Resistência à abrasão  Boa 

Resistência ao rasgamento Boa 

Envelhecimento térmico a 100ºC Excelente 

Faixa de temperatura máxima  150ºC 

Impermeabilidade a gases Boa 

Temperatura de transição vítrea -60ºC  

Resistência a intempérie Excelente 

Resistência ao ozônio  Excelente 

Resistência a ácidos diluídos Superior 

Resistência a álcalis diluídos Superior 

Resistência a hidrocarbonetos alifáticos Ruim 

Resistência a hidrocarbonetos aromáticos Ruim 
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Figura 19 – Aditivo – EPDM tipo 57 – C 
 
 
 
 

As quantidades de aditivos utilizadas estão relacionadas às quantidades das 

amostras em porcentagem, ou seja: 

A 1ª amostra com 500 g de filme multicamada não recebeu nenhuma quantidade 

de EPDM para servir de parâmetros em todos os testes. 

A 2ª amostra com 500 g de filme multicamada  recebeu  1% de EPDM (5 g ). 

A 3ª amostra com 500 g de filme multicamada  recebeu  2% de EPDM (10 g ). 

A 4ª amostra com 500 g de filme multicamada  recebeu  3% de EPDM (15 g ). 

A 5ª amostra com 500 g de filme multicamada recebeu  10% de anidrido maléico 

(50 g). 
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3.1.5. Anidrido Maléico 

Anidrido maléico (anidrido cis-butenedióico, anidrido toxílico, dihidro-2,5-

dioxofurano) é um composto orgânico e no seu estado puro é um sólido incolor ou 

branco. O anidrido maléico foi primeiramente produzido através da desidratação 

do ácido maléico. A partir de 1933, o anidrido maléico passou a ser produzido 

comercialmente pela oxidação do benzeno sobre catalisadores de V2O5.MoO3. 

Desde a década de 70, o benzeno vem sendo substituído por hidrocarbonetos 

contendo quatro átomos de carbono (PAGANI, 2002). 

 

3.1.5.1. Propriedades do anidrido maléico 

- se hidrolisa produzindo ácido maléico 

- anidrido maléico (MA) é um excelente ligante para complexos metálicos de 

baixa valência. 

- incompatível com oxidantes fortes, metais alcalinos, bases fortes e aminas 

a uma temperatura acima de 65,6 °c; 

- água quente pode causar espuma.  

- cor:  branco 

- densidade a 25ºC: 1,470 g/cm3 

- estado físico: sólido  

- massa  molecular: 98 g/mol 

- ponto de fusão: 53ºC 

3.1.6. Moagem do filme plástico 

 
O filme plástico multicamadas Lovaflex CS 350 foi previamente moído em pedaços 

menores no equipamento tipo WILLYE, modelo MA 680, que pertence ao   

LMPSol PMT-EPUSP  (Figura 20). 
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. 

Figura 20 – Moinho Willye, modelo MA 680 
 
Há vários tipos de moinhos (bolas, martelos, facas), sendo que neste trabalho se 

utilizou um moinho de facas que normalmente é mais empregado no ramo de 

reciclagem. O equipamento consiste de um compartimento com facas fixas (com o 

gume virado para cima) e móveis giratórias (com o gume virado para baixo). A 

folga entre os gumes é ajustável, sendo de poucos milímetros.  

O material rasgado, comumente chamado de floco, deve ter tamanho e formato 

adequados para as etapas subseqüentes do processo. O material em estudo, 

após passar pelo moinho, apresentou um tamanho de 4 cm de largura por 17  cm 

em média de comprimento  (Figura 21). 
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Após a realização do corte, o filme torna-se um material mais reduzido e de forma 

física mais adequada ao processo de aglutinação e incorporação do aditivo, bem 

como para o preparo para a extrusão.   

 
 

 

 
 

Figura 21 – Filme Lovafles CS 350 previamente moído. 
 

3.1.7. Aglutinação do filme plástico 
 
Sendo o material estudado um filme flexível, foi necessário realizar a sua  

compactação em um aglutinador, para reduzir o volume do material a ser enviado 

para a etapa seguinte, a extrusão. Para esse processo foi utilizado o aglutinador 

modelo At. 40 número de série 2028 que pertence ao   LMPSol ( Figura 22). 
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Figura 22 -  Aglutinador modelo AT 40 número 2028 

 
A etapa de aglutinação é empregada na reciclagem de filmes plásticos ou de 

outros produtos de espessura fina, como copos descartáveis de poliestireno. Sua 

principal finalidade é aumentar a densidade dos flocos advindos da moagem, 

permitindo a queda por gravidade sem problemas nos funis alimentadores dos 

equipamentos de transformação como extrusoras. Sem a etapa de aglutinação, 

flocos muitos leves, como os dos filmes plásticos, podem interromper a 

alimentação das extrusoras, pois podem se acomodar no funil, bloqueando a 

descida dos demais flocos.        

O aglutinador é um equipamento com navalhas rotativas e navalhas fixas em 

forma de pás; localizadas na parte de baixo do corpo do equipamento com formato 

de barril, semelhante a um grande liquidificador, as pás trabalham em alta rotação, 

cortando e atritando o filme.  Possui também uma plataforma de operação e uma 

abertura para despejar o material aglutinado. 
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A aglutinação ocorre da seguinte maneira: liga-se o aglutinador e coloca-se o filme 

(previamente moído em pedaços menores, pois levam menos tempo para serem 

aglutinados) juntamente com o aditivo EPDM. As navalhas, ao picotar o filme em 

pedaços menores, produzem o atrito do plástico contra a parede do equipamento 

rotativo, provocando a elevação da temperatura; há então  a formação de uma 

massa plástica e o seu  encolhimento,  com a ocorrência de pequenas partículas. 

Quando o plástico atinge essa forma, joga-se uma pequena quantidade de água 

no equipamento (em torno de 50 mL) com o objetivo de dar um choque térmico no 

material, fazendo com que ele encolha, e se retraia, diminuíndo o volume que 

ocupa e aumentando, assim, a densidade aparente. A água  é evaporada. O 

aglutinador retira toda a umidade do plástico e o torna mais denso para que ele 

possa escoar no funil da extrusora. Depois de toda  a água ser evaporada já é 

possível abrir o aglutinador e descarregar o material. Abre-se então, um 

compartimento na parte de baixo do aglutinador o qual permite que os flocos 

saiam em uma forma mais adequada para o processamento. O mesmo 

procedimento foi realizado para adição do anidrido maléico 

É importante observar que a densidade do material não se altera   depois da 

aglutinação. Nesse processo, o que se altera é a densidade aparente dos flocos 

(Figura 23).  
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Figura 23 - Descarte do material aglutinado. 

 

 

3.1.8. Extrusão do material 
 
A maioria dos termoplásticos absorve a umidade da atmosfera, que na 

temperatura normal de processamento provoca degradação da resina polimérica, 

resultando em perdas de propriedades físicas, resistências mecânicas e 

prejudicando o processamento e  o acabamento superficial da peça. A degradação 

polimérica citada acima é mais conhecida como hidrólise, que é o rompimento da 

cadeia polimérica devido à reação química com a molécula de água. Tal reação é 

estimulada pela energia provinda das resistências elétricas da máquina 

(extrusora). Para que não ocorra esta degradação no processo de extrusão é 

necessário que as amostras do filme utilizado passem por um processo de retirada 

da umidade em estufas, a uma temperatura adequada a cada material,  antes de 

serem processadas.  As amostras passaram por um processo de retirada da  
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umidade em estufas a uma temperatura de  90ºC durante quatro horas, e em 

seguida foram levadas para o processo de extrusão. 

O processo de extrusão funde o material aglutinado e o torna homogêneo. Neste 

equipamento, o plástico passa por uma matriz para ter uma forma final. O material  

moído entra em um funil, caindo por gravidade em um cilindro com aquecimento, 

onde gira um eixo em forma de parafuso-sem-fim (comumente chamado de rosca) 

que promove o transporte do plástico. A rosca é especialmente desenhada para 

possuir regiões de transporte de sólidos em processo de fusão e de material 

fundido. Conforme o material é progressivamente aquecido vai ocorrendo a fusão 

por atrito entre os flocos e entre os flocos e as partes do equipamento, sendo que 

o aquecimento do cilindro por meio de resistência elétrica auxilia o termino da 

fusão e mantém o material fundido.  Já plastificado e homogeneizado, é 

comprimido para o final da rosca, onde o cilindro se fecha com um sistema que 

força o material através do orifício de uma matriz montada no cabeçote existente 

na extremidade do cilindro. O perfil contínuo que sai da matriz (uma espécie de 

espaguete de plástico (Figura 24) é resfriado em um banho com água que resfria e 

provoca o enrijecimento do material (WIEBECK, 1997). O processo de extrusão foi 

realizado no laboratório do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de 

Materiais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em uma extrusora 

de rosca simples, modelo ACN número 1548, fornecida pela Indústria e Comércio 

de Máquinas Gentil Ltda com as seguintes condições: 

 

 

Temperatura da zona 1 = 150ºC 

Temperatura da zona 2 = 180ºC 

Temperatura da zona 3 = 230ºC 

Velocidade da rosca = 100 RPM 
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Depois de passar pelo processo de extrusão, as blendas obtidas na forma de 

espaguete (Figura 25) receberam a classificação de corpos de prova (CP) 1A, 2A,  

3A, 4A,  1B, 2B, 3B, 4B e 5B,  cuja composição pode ser vista na Tabela 10. 

 

 

Tabela 12 – Composição das blendas 
AMOSTRA COMPOSIÇÂO OBTENÇÃO 

CP 1A   (Poliamida + Polietileno de baixa densidade) (500g) Prensa 

CP 2A   (Poliamida + Polietileno de baixa densidade) (500g) + EPDM (5 g) Prensa 
CP 3A   (Poliamida + Polietileno de baixa densidade) (500g) + EPDM (10 g) Prensa 
CP 4A   (Poliamida + Polietileno de baixa densidade) (500g) + EPDM (15 g) Prensa 
CP 1B   (Poliamida + Polietileno de baixa densidade) (500g) Injetora 

CP 2B   (Poliamida + Polietileno de baixa densidade) (500g) + EPDM (5 g) Injetora 

CP 3B   (Poliamida + Polietileno de baixa densidade) (500g) + EPDM (10 g) Injetora 

CP 4B   (Poliamida + Polietileno de baixa densidade) (500g) + EPDM (15 g) Injetora 

CP 5B (Poliamida + Polietileno de baixa densidade) (500g) + Anidrido 

maléico (50 g) 

Injetora 

CP 5BR (Poliamida + Polietileno de baixa densidade) (500g) + Anidrido 

maléico (50 g) com  radiação  

Injetora 
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Figura 24 - Espaguete da blenda formada 

O espaguete obtido após a extrusão foi granulado no granulador modelo At. 50 

número de série 2027 do LMPSol.  Os fios rígidos são puxados até um granulador  

que os corta em pequenos pedaços, em forma de grânulos (Figura 21). 

 
Figura 25 – Granulador modelo AT 50 número 2027 
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A obtenção dos grãos (Figura 26) torna o material com formato adequado para os 

processos de prensa e injeção. 

 

 

 
Figura 26 - Grãos da  blenda formada PA6/PEBD 

 
3.1.9. Moldagem do material por compressão 
 
Neste processo o molde metálico aquecido é carregado com leve excesso do 

composto (grãos do material em estudo) e comprimido por meio de prensa que, ao 

aplicar a pressão necessária para a moldagem, aquece simultaneamente. O 

molde possui duas partes: a base, que contém uma cavidade e é dotada de canais 

que facilitam o escoamento do excesso de composto e o escape de ar, e a tampa 

de cobertura. À medida que se fecha o molde e se aplica a pressão, o composto 

adapta-se à forma da cavidade; uma vez que esta esteja cheia, o material em 

excesso escoa para as canaletas laterais (ROCHA; PIEROZAN; LOVISO, 2003). 

Os grãos obtidos após a extrusão foram prensados no Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN) Laboratório de Polímeros, na prensa hidráulica  
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Modelo PH4C nº 1027, fabricante HIDRAL-MAC Industrial Ltda. (Figura 27) para 

obtenção dos corpos de prova.  

Os corpos de prova (CP 1A, 2A, 3A, 4A) foram obtidos por prensagem a 

temperatura  de  150ºC  por 15 minutos (10 minutos sem pressão e 5 minutos com  

pressão) com uma pressão de 80 bar, obtendo-se os corpos com as 

características que podem ser vistos na (Figura 28).  

 

 

 
 

Figura 27 - Prensa hidráulica Modelo PH4C 1027 (adaptado do manual do 
fabricante HIDRAL-MAC Industrial) 
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Figura 28 – Corpos de prova do ensaio de tração 
 
 
 
3.1.10. Moldagem do material por injeção 
 
A injeção é uma  forma de processamento utilizada nas indústrias de plásticos. 

Constitui-se de um cilindro aquecido, munido de uma rosca e alimentado de 

material sólido por um funil. Esse material, quando sofre aquecimento e 

cisalhamento, torna-se um material fundido semelhante ao da extrusão, com a 

diferença de o material fundido ser acumulado na ponta da rosca até ser obtida 

uma determinada quantidade. Após a obtenção, a movimentação da rosca é 

interrompida, e ela funciona posteriormente como um êmbolo de uma injeção: 

empurra a massa de plástico fundido contra um molde geralmente frio (ZANIN; 

MANCINI, 2004). 

Os grãos obtidos após a extrusão foram injetados no Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN), Laboratório de Polímeros, na injetora de bancada 

compacta para moldagem de corpos de prova modelo RR/TSMP Nº 3400 

fabricante Ray-Ran Test Equipamentos (Figura 29) para obtenção dos corpos de 

prova. 

Os corpos de prova (CP 1B, 2B, 3B, 4B e 5B) foram obtidos por injeção à 

temperatura de 180 ºC, com uma velocidade de injeção de 5 minutos, com uma 

pressão de 90 bar. 
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Figura 29 - Injetora RR/TSMP   3400 

Os corpos de prova obtidos na prensa hidráulica (CP 1A, 2A, 3A, 4A)  e na injetora 

de bancada  (CP 1B, 2B, 3B, 4B e 5B).  

 

3.2. Análise do material obtido 
 
A avaliação da compatibilidade e miscibilidade da blenda polimérica, assim como 

das suas características realizou-se por ensaios mecânicos, térmicos e 

morfológicos. 

Os ensaios de resistência à tração da blenda polimérica foram realizados no 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), Laboratório de Polímeros, 

em Maquina Universal de Ensaio Dinamômetro Emic, modelo DL 3000, com 

velocidade de ensaio de 5 mm/min utilizando um extensômetro com abertura  

máxima de 25 mm e célula de carga com capacidade máxima de 200 kgf (Figura 

30), segundo a norma ASTM D638. Os corpos de prova foram condicionados no 

mesmo ambiente onde foram realizados os ensaios na temperatura de 23ºC. 

Realizou-se o ensaio mecânico com 6 corpos de prova de cada amostra, sendo 

que para cada um  foram medidas as espessuras e larguras em três pontos de 

sua seção central, utilizando a medida para o cálculo das propriedades  
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mecânicas, conforme norma ASTM D638 e após realização dos ensaios foi feito a 

média dos 6 corpos de prova  pela somatória e divisão dos valores obtidas em 

cada  amostra para cada ensaio. Determinou-se a deformação específica de 

ruptura, tensão da ruptura, força da ruptura, força máxima deformação específica, 

tensão máxima e módulo de elasticidade.    

As dimensões dos corpos de prova utilizados nos testes de resistência à tração 

são: 

W - largura da secção estreita......................................................................6 mm 

L - comprimento da secção.........................................................................33 mm 

Wo – Largura da secção larga....................................................................19 mm 

L0 - Comprimento total..............................................................................111 mm 

D – Distancia entre as garras no teste.......................................................64 mm 

Onde W, L, WO, L0 e D estão indicados na (Figura 30).            

 

 

 
Figura 30 – Máquina Universal de Ensaios Mecânicos Dinamômetro Emic, 

modelo DL 3000. 
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Neste trabalho as observações morfológicas foram realizadas em microscópio 

eletrônico de varredura (MEV) modelo XL 30 marca PHILLIPS com capacidade de 

aumento em até 100.000 x presente no Laboratório de Microscopia do 

Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo. Foram empregadas como amostras às secções 

longitudinais e transversais dos corpos de prova de resistência à tração. Todas 

essas amostras  foram fraturadas em nitrogênio líquido e cobertas com ouro, 

evitando a sobrecarga de elétrons sobre as amostras (pois polímeros são 

materiais isolantes). 

 

 

Neste trabalho foram realizados testes de Termogravimétrica (TG) e análise 

térmica diferencial (DTA) em todos os corpos de prova. Essas análises foram 

realizadas no equipamento Marca: TA Instruments Modelo: SDT Q600 que 

pertence ao   LMPSol.  

 

3.3. Irradiação do material  
 
Os corpos de prova (1BR, 2BR, 3BR, 4BR e 5BR) foram irradiados no Acelerador 

Industrial de Elétrons do Centro de Tecnologia das Radiações (CTR) do 

IPEN/CNEN-SP, com 1,5 MeV de energia (E = 1,5 MeV), corrente de 25 mA (i = 

25 mA) e potência de 37,5 kW,  Modelo Dynamitron II, da Radiation Dynamics Inc. 

A dose de radiação aplicada para o presente estudo foi de 100 kGy.  
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 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 

Como as blendas poliméricas PA6/PEBD com EPDM e PA6/PEBD com anidrido 

maléico são materiais novos, sem registros na literatura, a análise das 

propriedades mecânicas, térmicas e morfológicas das mesmas foram realizadas 

com base nos resultados obtidos  na blenda formada apenas por PA6/PEBD. 

Neste capitulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos no 

presente trabalho, os quais serão divididos em: 

 

 

- resultados obtidos pelas análises de ensaios de resistência à tração e 

alongamento e ensaio de permeabilidade ao gás oxigênio seco realizados no filme 

multicamada Lovaflex CS 350 

 

 

- resultados obtidos pelos ensaios mecânicos nos corpos de prova das blendas 

obtidas. 

 

 

- resultados obtidos nas análises térmicas das blendas.  

 

 

- resultados obtidos nos ensaios de microscopia eletrônica de varredura das 

blendas. 
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4. 1.  Ensaios realizados 

 

4.1.1. Ensaios mecânicos 
Na (figura 31) é mostrada a média do comportamento dos corpos de prova 1A  a  

5B da Deformação especifica de Ruptura.  
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Figura 31 - Média Deformação Especifica de Ruptura 

dos corpos de prova 1A  a  5B 
Observa-se que as amostras que receberam aditivo EPDM e que foram obtidas 

pela prensa (2A, 3A e 4A), apresentam valores de deformação abaixo da amostra 

padrão que também foi feita pela prensa e sem aditivo (1A), indicando que as 

blendas com a presença do aditivo EPDM possuem propriedades de deformação 

inferiores a blenda padrão.  Ao analisar o comportamento das blendas obtidas 

pelo processo de injeção e com aditivo EPDM (2B, 3B e 4B), em relação à blenda 

padrão sem aditivo e também injetada (1B), nota-se que somente a amostra 2B 

apresenta valor igual à amostra padrão.  O alongamento com a amostra 5B (sem  

radiação e com anidrido maléico mostra que a  adição desse aditivo não contribui 

para o aumento do alongamento    
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Na (figura 32) é mostrada a média do comportamento dos corpos de prova 1A a 

5B da Tensão de Ruptura.  

 
Figura 32 – Média Tensão de Ruptura 

dos corpos de prova 1A a 5B 
 

Neste ensaio as amostras obtidas pela prensa e com a presença do aditivo EPDM 

(2A, 3A e 4A), apresentam valores relativamente iguais a amostra padrão (1A). 

Entretanto uma grande variação na tensão de ruptura pode ser vista nas amostras 

injetadas e com aditivo (2B, 3B e 4B), em relação à blenda padrão (1B), com 

destaque para amostra 2B que apresenta o menor valor. O valor obtido para a 

amostra com o aditivo anidrido maléico e injetada (5B) é inferior a todas as 

amostras que também foram injetadas, mas que receberam aditivo EPDM, com 

exceção da amostra 2B.  Portanto notamos que a tensão de ruptura é sensível ao 

método de preparação, pois no processo de injeção juntamente com a presença 

do EPDM a tensão a ruptura diminui.  
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Na (figura 33) é mostrada a média do comportamento dos corpos de prova 1A  a  

5B  da Força de Ruptura.  
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Figura 33 – Média Força de Ruptura 

dos corpos de prova 1A  a  5B 
 

O resultado desse ensaio nos mostra valores uniformes para as amostras obtidas 

pela prensa, sendo que os valores das amostras com aditivo EPDM (2A, 3A e 4A), 

são muito próximo da amostra padrão (1A). Para as amostras injetadas e com 

aditivo EPDM (2B, 3B e 4B), os valores oscilam apresentado uma queda em 

relação à blenda padrão (1B), como no ensaio anterior o destaque fica para a 

mostra 2B. Para a adição do aditivo anidrido maléico na amostra injetada (5B) a 

análise nesse ensaio é a mesma para o ensaio de tensão de ruptura. 
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Na (figuras 34) é mostrada a média do comportamento dos corpos de prova 1A a  

5B  da Força Máxima.  
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Figura 34 – Média Força Máxima 
dos corpos de prova 1A  a  5B 

 
As amostras obtidas pela prensa e com aditivo EPDM (2A, 3A e 4A), apresentam 

valores homogêneos até mesmo em relação à amostra padrão (1A) neste ensaio. 

Para as amostras injetadas e com aditivo EPDM (2B, 3B e 4B), os valores 

apresentam pequenas diferenças entre si, mas são menores se comparados à 

amostra padrão (1B). O valor obtido para a amostra (5B) é inferior a todas as 

amostras que também foram injetadas, mas que receberam aditivo EPDM. 
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Na (figura 35) é mostrada a média do comportamento dos corpos de prova 1A  a  

5B  da Deformação Especifica da Força Máxima.  
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Figura 35 – Média Deformação Especifica da Força Máxima 

                                    dos corpos de prova 1A  a  5B 
 
O valor de deformação especifica de força máxima para a amostra padrão (1B), 

apresenta um valor muito elevado com relação a todas as outras amostras (2B, 3B 

e 4B). As amostras obtidas por prensa e com aditivo EPDM (2A, 3A e 4A), 

apresentam valores homogêneos até mesmo em relação à amostra padrão (1A). 

O valor obtido para a amostra (5B) é inferior a todas as amostras que também 

foram injetadas, mas que receberam aditivo EPDM, obtendo um valor muito 

abaixo da amostra padrão (1B), portanto a adição de EPDM e anidrido maléico 

diminui a deformação de força máxima.  
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Na (figura 36) é mostrada a média do comportamento dos corpos de prova 1A  a  

5B  da Tensão da Força Máxima.  

 
Figura 36 – Média Tensão da Força Máxima 

dos corpos de prova 1A  a  5B 
 
 

Na tensão de força máxima todas as amostras obtidas pela prensa, apresentam 

valores uniformes demonstrando não haver interferências nos valores mesmo com 

adição do aditivo EPDM. Para as amostras injetadas os valores são menores 

quando recebem o aditivo EPDM em relação à mostra (1B), mesmo sendo 

menores apresentam também uma uniformidade. Podemos notar que a amostra 

(5B), não possui um valor elevado para a tensão da força máxima. 
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Na (figura 37) é mostrada a média do comportamento dos corpos de prova 1A  a  

5B  no Módulo de Elasticidade. 

 

 
Figura 37 – Média Módulo de Elasticidade 

dos corpos de prova 1A  a  5B 
 

O valor de módulo de elasticidade obtido chama atenção para a mostra 4B 

(injetada e com a maior quantidade de aditivo EPDM) por apresentar o menor 

valor, deve-se  ainda ressaltar que os valores dos módulos de elasticidade para as 

amostras  (1A  e 1B) apresentam valores superiores a todas as amostras com 

aditivo EPDM. O valor obtido para a amostra com o aditivo anidrido maléico e 

injetada (5B) é superior a todas as amostras que também foram injetadas, mas 

que receberam aditivo EPDM, com exceção apenas para a amostra 1B, portanto a 

adição de EPDM a todas as amostras diminui a elasticidade do material. 
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As amostras 1B, 2B, 3B, 4B foram escolhidas para receberem a dose de radiação 

por apresentarem os melhores resultados nos ensaios mecânicos, recebeu 

também dose de radiação  a amostra com aditivo anidrido maléico (5B) por ser a 

única com a presença do anidrido,  portanto, todas as amostras irradiadas serão 

denominadas  1BR, 2BR, 3BR, 4BR e 5BR   

Na (figura 38) é feita à comparação do comportamento dos corpos de prova 1B a 

5BR na Deformação especifica de Ruptura. 
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Figura 38 - Comparativo Deformação Especifica de Ruptura 

dos corpos de prova 1B a 5BR 
 

Ao analisar o efeito da radiação sobre a deformação especifica de ruptura 

observa-se que a deformação é menor nas amostras sem ou com a menor 

quantidade de aditivo EPDM (1BR e 2BR), nas amostras com quantidade de 

aditivo  EPDM menor,    a deformação se torna maior em relação as blendas não 

irradiadas (3BR e 4BR).  
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Na (figura 39) é feita a comparação do comportamento dos corpos de prova 1B a  

5BR na Tensão de Ruptura. 

 
Figura 39 - Comparativo Tensão de Ruptura 

dos corpos de prova 1B  a  5BR 
 

A radiação efetuada nas blendas injetadas e com EPDM, diminuem o efeito da 

tensão de ruptura em todas as amostras com exceção da amostra 2BR em 

relação às amostras não irradiadas. 
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Na (figura 40) é feita a comparação do comportamento dos corpos de prova 1B a 

5BR na Força de Ruptura. 
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Figura 40 - Comparativo Força de Ruptura 

dos corpos de prova 1B a 5BR 
 

A dose de radiação recebida provocou um aumento para a força de ruptura em 

todas as amostras injetadas e com aditivo EPDM, apenas a amostra injetada e 

com anidrido maléico (5BR) não apresenta o mesmo resultado. 
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Na (figura 41) é feita a comparação do comportamento dos corpos de prova 1B a 

5BR na Força Máxima. 
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Figura 41 - Comparativo Força Máxima 

 dos corpos de prova 1B a 5BR   
 

Ao analisar o efeito da dose de radiação sobre a força máxima observa-se um 

comportamento muito semelhante ao apresentado para a força de ruptura. 
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Na (figura 42) é feita a comparação do comportamento dos corpos de prova 1B a 

5BR na Deformação Especifica Força Máxima. 
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Figura 42 - Comparativo Deformação Especifica Força Máxima 

dos corpos de prova 1B a 5BR 
 

Quando recebem a dose de radiação as blendas injetadas e com aditivo EPDM 

apresentam valores maiores na Deformação Especifica Força Máxima. A amostra 

com anidrido maléico (5BR) apresenta resultado menor com relação à amostra 

sem radiação (5B).  
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Na (figura 43) é feita à comparação do comportamento dos corpos de prova 1B a 

5BR na Tensão Força Máxima. 

 
Figura 43 - Comparativo Tensão Força Máxima 

dos corpos de prova 1B a 5BR 
 

Quando recebem a dose de radiação as blendas injetadas e com aditivo EPDM e 

também com anidrido maléico apresentam valores menores na Tensão Força 

Máxima com relação as amostra sem radiação  
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Na (figura 44) é feita à comparação do comportamento dos corpos de prova 1B a 

5BR no Módulo de Elasticidade. 

 

 
Figura 44 - Comparativo Módulo de Elasticidade 

dos corpos de prova 1B a 5BR 
 

O módulo de elasticidade foi maior em todas as amostras  irradiadas  e com 

aditivo EPDM, a radiação não aumentou o módulo de elasticidade na blenda 

injetada e que recebeu o anidrido maléico. 
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Blendas miscíveis apresentam alta adesão entre as fases e alta resistência 

mecânica, enquanto blendas imiscíveis apresentam propriedades mecânicas 

inferiores, pois o trabalho de adesão prático entre os dois polímeros é uma função 

da tensão interfacial entre ambos. Quanto menor a tensão interfacial, maior é o 

trabalho de adesão prático, ou seja, valores altos de tensão de ruptura e de 

trabalho de adesão prático para blendas, indicam que os polímeros são miscíveis 

ou compatíveis e valores baixos de tensão de ruptura e de trabalho de adesão 

prático para blendas indicam que os polímeros são imiscíveis (ROSSINI, 2005). 

Analisando os resultados para os ensaios mecânicos podemos afirmar que as 

blendas obtidas tanto por compressão como por injeção e adição do aditivo EPDM 

e anidrido maléico, são imiscíveis. Isto já era esperado, pois a poliamida 6 e o 

polietileno de baixa densidade são dois polímeros imiscíveis, sendo que o aditivo 

EPDM e o anidrido maléico  componentes que poderiam realizar a 

compatibilização  entre os constituintes, provavelmente devido as pequenas 

quantidades, não foram suficientes para realizar uma boa compatibilização entre 

os matérias. 

Nos materiais poliméricos o aumento da resistência está associado a reticulação, 

assim com o decréscimo está associado à degradação e que quando se irradiam 

materiais poliméricos, estes fenômenos ocorrem simultaneamente gerando uma 

competição entre ambos (ROSSINI, 2005). 

Ao analisarmos o efeito da dose de radiação sobre os ensaios mecânicos das 

blendas injetados e com aditivo EPDM e também com anidrido maléico verifica-se 

que nas amostras em que ocorreu aumento da resistência à tração, em relação às 

amostras não irradiadas, o processo de reticulação predominou  sobre o de 

degradação, nos casos onde ocorreu a diminuição da resistência à tração, 

predomina o processo de degradação.     
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4.1.2. Análises Térmicas 
 
Neste ensaio utilizaram-se os equipamentos Marca: TA Instruments Modelo: SDT 

Q6000 e equipamento Marca: Mettler Toledo Modelo: TGA / SDTA 851 nas 

seguintes condições: Gás de purga: Nitrogênio Vazão: 100mL/min. Razão de 
aquecimento: 10ºC/min. Temperatura: 25ºC a 800ºC, para as amostras sem 

radiação e com irradiação. 

Os resultados das análises térmicas são mostrados nas Figuras 45 a 60. 

 

Na (Figura 45) é mostrada a TG/DTG da amostra 1A. 
 
 

 
                      EXO UP 
 

Figura 45- TG (análise termogravimetria) e DTG (análise termogravimétrica  
diferencial) da amostra 1A 
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Na (Figura 46) é mostrada a DTA da amostra 1A. 
 

 
                        EXO UP 
 

Figura 46 – DTA (análise térmica diferencial)  da amostra 1A 
 
Na (Figura 47) é mostrada a TG/DTG da amostra 1B. 
 

 
                         EXO UP 

Figura 47- TG (análise termogravimetria) e DTG (análise termogravimétrica  
diferencial) da amostra 1B 
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Na (Figura 48) é mostrada a DTA da amostra 1B 
 

 
                         EXO UP 

Figura 48 – DTA (análise térmica diferencial) da amostra 1B 
 
Na (Figura 49) é mostrada a TG/DTG da amostra 2A. 
 
 

 
                      EXO UP 
Figura 49 - TG (análise termogravimetria) e DTG (análise termogravimétrica  

diferencial) da amostra 2A 
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Na (Figura 50) é mostrada a DTA da amostra 2A. 
 

 
                         EXO UP 

Figura 50 – DTA (análise térmica diferencial) da amostra 2A 
 
 
Na (Figura 51) é mostrada a TG/DTG da amostra 2B. 
 

 
                 EXO UP 
Figura 51 - TG (análise termogravimetria) e DTG (análise termogravimétrica  

diferencial) da amostra 2B 
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Na (Figura 52) é mostrada a DTA da amostra 2B. 
 

 
                    EXO UP 

Figura 52 - DTA (análise térmica diferencial) da amostra 2B 
 
Na (Figura 53) é mostrada a TG/DTG da amostra 3A 
 

 
 
                EXO UP 

Figura 53 - TG (análise termogravimetria) e DTG (análise termogravimétrica  
diferencial) da amostra 3A 

 



 155 
Na (Figura 54) é mostrada a DTA da amostra 3A. 

 
                         EXO UP 

Figura 54 - DTA (análise térmica diferencial) da amostra 3A 
                    
Na (Figura 55) é mostrada a TG/DTG da amostra 3B. 
 

 
                    EXO UP 
Figura 55 - TG (análise termogravimetria) e DTG (análise termogravimétrica  

diferencial) da amostra 3B 
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Na (Figura 56) é mostrada a DTA da amostra 3B. 
 

 
                    EXO UP 

Figura 56 - DTA (análise térmica diferencial) da amostra 3B 
 
Na (Figura 57) é mostrada a TG/DTG da amostra 4A. 
 
 

 
                     EXO UP 
Figura 57 - TG (análise termogravimetria) e DTG (análise termogravimétrica  

diferencial) da amostra 4A 
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Na (Figura 58) é mostrada a DTA da amostra 4A. 

 
                     EXO UP 
 

Figura 58 – DTA (análise térmica diferencial) da amostra 4A 
 
Na (Figura 59) é mostrada a TG/DTG da amostra 4B. 

 
                      EXO UP 
Figura 59 - TG (análise termogravimetria) e DTG (análise termogravimétrica  

diferencial) da amostra 4B 
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Na (Figura 60) é mostrada a DTA da amostra 4B. 
 

 
                   EXO UP 

Figura 60 - DTA (análise térmica diferencial) da amostra 4B 
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Na (Figura 61) é mostrada a DTGA e TGA da amostra 1BR. 
 

 
                  EXO DOWN 

 
 

Figura 61 - DTA e TGA da amostra 1BR 
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Na (Figura 62) é mostrada a DTA e TGA da amostra 2BR. 

  
                   EXO DOWN 

 
Figura 62 - DTA e TGA da amostra 2BR 
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Na (Figura 63) é mostrada a DTGA e TGA da amostra 3BR. 
 

 
                          EXO DOWN 

 
Figura 63 - DTGA e TGA da amostra 3BR 
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Na (Figura 64) é mostrada a DTGA e TGA da amostra 4BR 

 
 

                        EXO DOWN 
 

Figura 64 - DTGA e TGA da amostra 4BR 
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Na (Figura 65) é mostrada a DTGA e TGA da amostra 5B 
 

 
 

                         EXO DOWN 
 

Figura 65 - DTGA e TGA da amostra 5B 
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Na (Figura 66) é mostrada a DTGA e TGA da amostra 5BR 
 
 

 
 
                        EXO DOWN 

 
Figura 66 - DTGA e TGA da amostra 5BR 

 
 
 O objetivo da análise térmica (TG), foi o de determinar o inicio da temperatura de 

degradação das blendas PEBD/PA6 pura e com a adição de quantidades 
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diferentes de aditivos EPDM para a blenda PEBD/PA6 sem adição de aditivo. Pela 

figura 45 podemos visualizar que na faixa de 300º C a 580º C ocorre à perda de 

massa da matéria orgânica, sendo atribuída à degradação térmica do polímero. 

Esse fato também pode ser observado na curva de DTA figura 46, pelo pico 

endotérmico que ocorre na faixa de temperatura entre 330º C e aproximadamente 

520ºC, o pico de DTA menor entre 100ºC e 150ºC corresponde  a perda de massa 

de água presente na amostra.    

Na blenda com a quantidade de adição menor de EPDM (2A), nota-se pela figura 

49 que a faixa na qual ocorre a perda de massa da matéria orgânica permanece a 

mesma com relação a blenda sem adição de aditivo EPDM, a mesma conclusão 

ocorre para a curva de DTA com relação aos bicos endotérmicos. 

A amostra (3A) recebeu uma quantidade de aditivo EPDM maior que a blenda 

analisada anteriormente (2A) pela figura 53, podemos observar que na faixa entre  

300º C e 500º C ocorre à perda de massa da matéria orgânica da mesma maneira 

que as amostras anteriores, porém a taxa de perda de massa na fase de 

decomposição é mais lenta, fato esse que pode ser observado pela curva de DTA. 

Neste caso podemos dizer que houve interferência do aditivo EPDM. 

Apesar de ter sido a amostra que recebeu a maior quantidade de aditivo EPDM, o 

comportamento da amostra (4A) figura 57 na caracterização da estabilidade 

térmica não difere da blenda (3A) o que indica que a quantidade de aditivo EPDM 

não interfere mais nas curvas de decomposição da material. 

Analisando-se os resultados das figuras 47 a 60, nas quais mostram os resultados 

das caracterizações da estabilidade térmica obtida para todas as blendas 

injetadas, observa-se valor igual aos das blendas obtidas pela prensa, 

caracterizando que o processo de obtenção não traz diferenças significativas  para 

o comportamento térmico das blendas. 

Após a irradiação nota-se que a decomposição da amostra 1BR inicia-se 

aproximadamente a 320ºC e termina a 520ºC, comparando-se com a amostra sem 

irradiação podemos notar uma pequena diferença de temperatura para o inicio e o 
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fim da decomposição do material, mas não podemos dizer que essa diferença 

ocorra devido ao processo de irradiação por ser um valor muito pequeno.  A 

mesma análise é feita para todas as outras amostras que receberam a irradiação. 

Na amostra  5B o gráfico mostra uma curva na faixa de temperatura entre 180ºC e 

230ºC característica  de perda de água, e a curva maior que ocorre entre 250ºC e 

520ºC deve-se a perda de massa do material orgânico em estudo.     
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4.1.3. Ensaios de microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
Nas (Figuras 67 a 75) são mostradas as micrografias obtidas por MEV das 

blendas não irradiadas utilizadas neste trabalho. 

    
     

Figura 67 – Micrografias de MEV da blenda não irradiada sem a adição de 
aditivos obtida por prensa  e ampliação de 1500 e 3500 vezes  corpo de 

prova 1A 

    
 

 
 

Figura 68 – Micrografias de MEV da blenda não irradiada com a adição de 1% 
de aditivo EPDM obtida por prensa e ampliação de 200 e 500 vezes corpo de 

prova 2A 
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Figura 69 – Micrografias de MEV da blenda não irradiada com a adição de 2% 
de aditivo EPDM obtida por prensa  e ampliação de 200 e 500 vezes  corpo de 

prova 3A 

    
 

Figura 70 – Micrografias de MEV da blenda não irradiada com a adição de 3% 
de aditivo EPDM obtida por prensa  e ampliação de 200 e 500 vezes  corpo de 

prova 4A 
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Figura 71 – Micrografias de MEV da blenda não irradiada sem a adição de 
aditivos obtida por injeção e ampliação de 1000 e 2500 vezes corpo de prova 

1B 
 

 

    
 

Figura 72 – Micrografias de MEV da blenda não irradiada com a adição de 1% 
aditivos EPDM obtida por injeção e ampliação de 500 e 1500 vezes corpo de 

prova 2B 
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Figura 73 – Micrografias de MEV da blenda não irradiada com a adição de 2% 
aditivos EPDM obtida por injeção e ampliação de 500 e 1500 vezes corpo de 

prova 3B 
 

    
 

Figura 74 – Micrografias de MEV da blenda não irradiada com a adição de 3% 
aditivos EPDM obtida por injeção e ampliação de 500 e 1500 vezes corpo de 

prova 4B 
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Figura 75 – Micrografias de MEV da blenda não irradiada com a adição de 
10% aditivos anidrido maléico obtida por injeção e ampliação de 500 e 1500 

vezes corpo de prova 5B. 
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Nas Figuras 76 a  80 são mostradas as micrografias obtidas por MEV das blendas 

irradiadas 1BR, 2BR, 3BR, 4BR e 5BR 

    
 

Figura 76 – Micrografias de MEV da blenda irradiada sem a adição de 
aditivos EPDM obtida por injeção e ampliação de 35 e 50 vezes corpo de 

prova 1BR. 

    
 

Figura 77 – Micrografias de MEV da blenda irradiada com a adição de 1% 
aditivos EPDM obtida por injeção e ampliação de 200 e 500 vezes corpo de 

prova 2BR. 
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Figura 78 – Micrografias de MEV da blenda irradiada com a adição de 2% 

aditivos EPDM obtida por injeção e ampliação de 200 e 500 vezes corpo de 
prova 3BR. 

 
 
 

    
 

Figura 79 – Micrografias de MEV da blenda irradiada com a adição de 3% 
aditivos EPDM obtida por injeção e ampliação de 200 e 500 vezes corpo de 

prova 3BR. 
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Figura 80 – Micrografias de MEV da blenda não irradiada com a adição de 
10% aditivos anidrido maléico obtida por injeção e ampliação de 50 e 1500 

vezes corpo de prova 5BR. 
 

 

 

A microscopia eletrônica de varredura possibilitou analisar a morfologia da 

superfície das amostras irradiadas e não irradiadas, fornecendo informações 

estruturais de topografia. 

Analisando as micrografias para as blendas não irradiadas e sem a adição de 

aditivo podemos observar nas (figuras 67 e 71) que as micrografias são muito 

semelhantes apresentando um padrão de propagação de estruturas fibrilares 

características do próprio material. 

As micrografias com a adição do aditivo EPDM apresentam uma estrutura fibrilar e 

uma fase dispersa com forma circular sem estrutura fibrilar, com uma matriz 

contínua e uma fase dispersa na forma de esferas de diferentes tamanhos.  
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Podemos verificar que as diferentes quantidades de aditivo adicionadas não 

causam alteração significativa no padrão de propagação das fibras.  A presença 

de partículas esféricas como indica a (figura 72) mostra que não foi atingindo o 

equilíbrio entre os fenômenos de dispersão e coalescência que definem a 

morfologia de equilíbrio do sistema. Esses relatos concordam com os dados das 

análises mecânicas que indicam separação de fases.  

Com relação ao aditivo EPDM é importante destacar que ele está presente em 

quantidades muito pequena (1% a 3%em massa), o que pode ter minimizado sua 

participação como agente compatibilizante na constituição da blenda. O aditivo 

anidrido maléico apresenta uma maior interferência na constituição da blenda, 

como pode ser visto nas microscopias (figura 75) que apresentam um padrão de 

propagação do tipo escamas superpostas, não podemos, entretanto afirmar que 

ele tenha atuado efetivamente como agente compatibilizante mas apenas tenha  

atuado como um agente modificante.    

As blendas irradiadas apresentam alterações morfológicas em função da dose de 

radiação aplicada, nessas amostras podemos observar a formação de estruturas 

frágeis caracterizadas pela formação de camadas e sem a presença de fibras.  

Essa mesma característica pode ser observada nas micrografias da amostra com 

adição do anidrido maléico e sem irradiação. Pela similaridade de morfologia das 

blendas, pode-se concluir que a radiação permitiu estabilizar as estruturas obtidas. 
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 5. CONCLUSÔES 

 

 

A blenda PA6/PEBD foi obtida a partir do filme multicamada proveniente da 

industria alimentícia.  

Avaliando-se os resultados dos ensaios mecânicos, conclui-se que as blendas 

com a presença do aditivo EPDM e anidrido maléico apresentaram valores 

inferiores para os ensaios mecânicos em relação à blenda padrão formada sem 

adição de aditivos, podendo dizer que as presenças dos aditivos não contribuíram 

de maneira satisfatória para a melhoria das propriedades da blenda.  

Nas análises  térmicas podemos observar que  a presença dos aditivos EPDM e 

anidrido maléico, não  modificam de forma significativa a decomposição dos 

materiais. Estudou-se também a ação da radiação ionizante nos ensaios 

mecânicos, térmicos e morfológicos realizadas nas blendas obtidas. A partir dos 

resultados obtidos, foi possível avaliar o efeito da compatibilidade e a miscibilidade 

da blenda, assim como relacionar características microscópicas da blenda com as 

características mecânicas e térmicas da mesma.  

Nota-se que a radiação ionizante modifica de maneira aleatória e irregular as 

propriedades mecânicas, estas modificações devem-se à simultaneidade da 

ocorrência dos processos de reticulação e degradação estrutural comum em 

materiais poliméricos, onde ocorreu o predomínio do processo de reticulação 

melhoraram as propriedades mecânicas e térmicas do material. Por outro lado, 

nas regiões em que predominou o processo de degradação, nota-se uma perda de 

propriedades. Portanto, a radiação ionizante mostrou ser uma alternativa viável 

para a melhoria das propriedades deste material. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
O desenvolvimento de novas blendas poliméricas provenientes de material 

reciclado é uma área que tende a crescer muito nos próximos anos principalmente 

devido à grande utilização de materiais poliméricos e à necessidade de reciclagem 

desses materiais. No sentido de aprimorar a qualidade das blendas obtidas por 

esse processo se faz necessário à realização de alguns outros trabalhos a serem 

feito tais como: 

 

- Diferentes composições (%) dos materiais. 

- Diferentes constituições dos materiais.  

- Adição de aditivos enxertados nos materiais.  

- Adição de diferentes  agentes compatibilizantes. 

- Adição de agentes reticulantes visando melhores resultados com a 

utilização da radiação ionizante. 

- Realização de diferentes testes para observações morfológicas das blendas 

- Produção de  um filme com as blendas obtidas e estudar suas propriedades 

mecânicas,  ópticas, de barreira ao vapor d´água e ao gás oxigênio. 
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