
Objetivos e Justificativas 

 

Objetivo Geral 

 

• O tema da dissertação é de grande interesse industrial.  

 

• O poli(tereftalato de etileno) (PET) é um termoplástico de grande 

consumo no Brasil e no mundo. Portanto, a maior parte deste consumo 

está direcionada para o mercado de embalagens e fibras têxteis. 

 

• Existe um grande mercado de peças injetadas a ser disputado com 

outros plásticos de engenharia, porém a fragilidade do PET 

impossibilita uma aplicação mais extensa.  

 

• Este trabalho tem como enfoque principal, desenvolver uma blenda 

polimérica de poli(tereftalato de etileno) (PET)  e polietileno de baixa 

densidade (PEBD), com o intuito de melhorar as propriedades de 

impacto tanto a temperatura ambiente como a baixa temperatura e com 

isso melhorar a tenacidade. Vale lembrar que a Tg do PET  é próxima a 

70°C e a do PEBD é próxima a -120°C. 

 

• A blenda PET/PEBD  não apresenta compatibilidade, o que a torna 

uma blenda com fracas propriedades, principalmente as propriedades 
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mecânicas. Portanto faz-se necessário utilizar um 3° material que 

possa atuar como agente compatibilizante entre os dois polímeros. 

 

• O agente compatibilizante deve apresentar tanto uma afinidade 

química similar ao PET quanto similar ao PEBD. 

 

• Um ponto de grande importância é conseguir uma melhora na 

processabilidade do PET pela utilização do PEBD. 

 

• Outro fator desejável é conseguir um sinergismo entre os polímeros, 

para obtermos o melhor que cada polímero possa contribuir. 
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1. Introdução  

 

O poli(tereftalato de etileno) ou PET é um termoplástico muito utilizado na 

manufatura de fibras sintéticas, filmes fotográficos, artigos moldados para injeção e 

por sopro, dos quais se destacam as garrafas de refrigerante. O PET têm sido 

sucessivamente usado como plástico de engenharia para aplicações elétricas, como 

plugs e tomadas, mostrando melhor relação custo-benefício do que outros plásticos de 

engenharia comuns[1]. 

 

O baixo custo dos polímeros principais envolvidos na blenda, o conjunto de 

propriedades mecânicas do PET, a facilidade de processamento do PEBD e a 

possibilidade de melhorarmos a  resistência ao impacto e a sua tenacidade foram 

pontos importantes para o início deste trabalho. 

 

No presente trabalho foi estudada a compatibilização entre PET e PEBD. Para 

isso diversas formulações de blendas foram preparadas com base em composições de 

PET:  100%, 90%, 80% e 70% em peso  

 

O elastômero escolhido foi o poliestireno-bloco-poli[etileno-co-(1-buteno)]-

bloco-poliestireno (SEBS), o elastômero foi utilizado conforme recebido na blenda 

PET/PEBD, como agente de compatibilização. Além disso, SEBS foi submetido a 

uma modificação química em sua estrutura para se tornar reativo e, assim, estudar a 

influência da modificação química na compatibilização da blenda PET/PEBD. 
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O estudo foi feito utilizando-se basicamente a correlação entre ensaios 

mecânicos (Tração, Flexão e Impacto), térmicos (temperatura de distorção térmica – 

HDT, calorimetria diferencial exploratória - DSC). Para isso, foi necessário produzir 

várias formulações utilizando uma extrusora dupla rosca. 
 

O material granulado gerou corpos de provas que foram produzidos por  

moldagem por injeção. Esta etapa do trabalho seguiu o procedimento normal de 

secagem  para processamento de PET, 6 horas / 80oC.  

 

A blenda PET/PEBD é considerada uma blenda imiscível[2]. Outro ponto 

importante é lembrar que os dois polímeros componentes das blendas apresentam 

características mecânicas muito distintas. O PET é um polímero com alto valor de 

módulo de Young e apresenta fratura frágil, em compensação o PEBD apresenta um 

baixo valor de módulo de Young, sofre escoamento e fratura dúctil[2]. Portanto, 

espera-se que a variação na composição e na morfologia da blenda PET/PEBD, 

resulte em acentuadas diferenças no comportamento mecânico. 

 

Papadopoulou & Kalfoglou[2] comentam que a blenda PP/PET oferece 

algumas vantagens sobre os componentes puros.  A blenda PET/PP apresenta maior 

rigidez do que o PP em temperaturas mais altas e a poliolefina poderia facilitar a 

cristalização do PET pela nucleação heterogênea, que aumentaria mais a rigidez da 

mistura[2].  
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As blendas PE/PET foram estudadas nas últimas décadas a fim de se obter 

materiais novos com propriedades moduladas, dependendo da morfologia da 

composição e da disperção de fase.  

 

O interesse principal neste campo é devido à possibilidade de obter a 

tenacificação do PET pela dispersão de uma fase de poliolefina[3]. Podemos citar 

também o trabalho de Kalfoglou at al[4], que estudaram vários compatibilizantes entre 

eles o SEBS-g-MA. Blendas poliméricas podem ou não podem ser miscíveis, 

dependendo das interações específicas entre as cadeias poliméricas[5].  

 

Vale lembrar que a maioria das blendas poliméricas são termicamente 

imiscíveis devido à baixa entropia de mistura[6]. 

 

O comportamento de uma blenda de PET/PEBD sem agente de 

compatibilização é caracterizado por uma dispersão heterogênea de partículas de 

PEBD na matriz de PET formando agregados. Esta morfologia é típica de polímeros 

imiscíveis.  

 

Em blendas poliméricas imiscíveis, a morfologia é uma das características 

mais importantes porque determina as propriedades finais do material. Porém, é bom 

lembrar da influência do processamento na distribuição de fase e conseqüentemente 

na morfologia.  
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Temos que sempre considerar a influência da morfologia e da composição no 

comportamento dinâmico mecânico e na resistência à tração das blendas PET/PEBD. 

Quando uma acentuada diminuição na elongação na ruptura é observada, isso acaba 

levando a blenda a um estado de fragilidade.  

 

Entretanto, espera-se que a presença do agente compatibilizante na blenda 

reduza significativamente os domínios do PEBD na matriz de PET e aumente a 

coesão interfacial entre os dois polímeros. Isto é confirmado pelo aumento na 

elongação na ruptura para todas as formulações de blendas testadas em comparação 

com as blendas não compatibilizadas. 

 

As blendas poliméricas são materiais importantes que se destacam pela ampla 

faixa da razão custo / benefício. 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[7,8].  

 

Embora um número significativo de blendas poliméricas seja caracterizado 

como miscível, a maioria das misturas de polímeros é imiscível[9]. Geralmente as 

blendas poliméricas imiscíveis são compatibilizadas[7], para atingirem um 

desempenho satisfatória. Essas blendas são muitas vezes designadas como Ligas 

Poliméricas, em analogia ao termo Metal Alloys utilizado na metalurgia. 
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O processamento de blendas poliméricas consiste basicamente de duas etapas 

principais: a de mistura ou preparação e a de moldagem ou conformação. Ambas 

etapas influenciam nas propriedades finais da blenda polimérica[10].  

 

As blendas poliméricas são comumente preparadas por misturas mecânicas no 

estado fundido. As propriedades são determinadas entre outras pela morfologia final, 

principalmente pela dispersão das fases presentes.  

 

Na etapa de mistura ou de preparação da blenda polimérica ocorre a 

incorporação dos componentes poliméricos, na qual se procura atingir o estado de 

mistura desejado[10]. Por outro lado, em quase todos os processos de moldagem ou de 

conformação utiliza-se a blenda polimérica no estado fundido. Assim, quando a 

blenda é moldada no estado fundido 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 desejadas[10]. 

 

A motivação que gerou este trabalho foi devido a possibilidade de sucesso na 

tenacificação da blenda PET/PEBD compatibilizada com um elastômero reativo[3,4,11] 
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2. Fundamentos Teóricos 

 

2.1 Polímeros[12] 

 

São materiais orgânicos ou inorgânicos, naturais ou sintéticos, de altas massas 

moleculares, formados por muitas macromoléculas, sendo que cada uma destas 

macromoléculas deve possuir uma estrutura interna onde há a repetição de pequenas 

unidades chamadas meros (unidades de repetição). O termo polímero, Figura 1, vem 

de: poli = muitas e meros = partes, unidades de repetição; o termo polímero é massivo, 

sendo utilizado para designar o material cuja composição é baseada em um conjunto 

de cadeias poliméricas, e cada uma das muitas cadeias poliméricas que formam o 

polímero é uma macromolécula formada pela união de moléculas simples ligadas por 

covalência. Os polímeros de interesse comercial, geralmente, têm massas moleculares 

médias superiores a 10.000g/mol, sendo que para os polímeros com massa molecular 

alta (acima de 100.000g/mol), algumas vezes, adota-se a designação “alto polímero”.  

 

Em relação ao tipo de cadeia polimérica, pode se ter polímeros de cadeia 

carbônica, onde só existem átomos de carbono na cadeia molecular principal ou 

esqueleto do polímero, e polímeros de cadeia heterogênea (ou heteropolímeros), onde 

a cadeia molecular principal do polímero contém átomos diferentes de carbono, que 

também pode estar na cadeia principal do polímero. 

 

São exemplos de polímeros naturais orgânicos a borracha natural, a madeira, o 

algodão, etc.; e polímeros naturais inorgânicos o diamante, a grafite, o vidro, etc. 
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Polímeros artificiais, podem ser polímeros orgânicos naturais modificados, 

tais como o acetato de celulose, o nitrato de celulose, o acetatobutirato de celulose, a 

carboximetil celulose, etc. 

 

São exemplos de polímeros sintéticos orgânicos os polietilenos (PEAD; 

PEBD; PEBDL; PEMD), o polipropileno (PP), o poli(cloreto de vinila) (PVC), o 

poliestireno (PS), as poliamidas ou náilons (PA6; PA6,6), os poliésteres (PET; PBT), 

etc. 

 

Polímeros sintéticos inorgânicos também são preparados, são exemplos o 

ácido polifosfórico, o poli(cloreto de fosfonitrila), etc. 

 

Os polímeros, quanto ao arranjo espacial tridimensional das cadeias 

poliméricas podem ser amorfos (com arranjo desordenado das moléculas poliméricas) 

ou parcialmente cristalinos (arranjos onde existem regiões ordenadas, sendo que a 

fração dessas regiões ordenadas, em relação ao material todo, caracteriza o grau de 

cristalinidade do polímero). 

 

Os polímeros, como matérias-primas, apresentam-se  na forma de pós, 

grânulos, dispersões ou fardos (borrachas), são transformados e utilizados em 

produtos finais como plásticos, borrachas, fibras, espumas, revestimentos, tintas e 

adesivos. Os polímeros, em função do seu consumo e da qualidade de suas aplicações, 

podem ser: convencionais (ou de grande consumo) e não convencionais, onde se 

enquadram os polímeros de engenharia, os polímeros reforçados, os polímeros para 
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uso em altas temperaturas, os polímeros condutores, os cristais líquidos poliméricos 

ou polímeros líquido-cristalinos, os polímeros para barreira a gases e fluidos e outros 

polímeros especiais[12]. 

 

 

Figura 1: Polímero e Mero. 

 

Neste trabalho foram usados apenas polímeros termoplásticos para a produção 

das blendas. 

 

2.1.1 Poli(tereftalato de etileno)  ou  PET[13,14,15,45] 

 

O PET é o mais importante membro da família dos poliésteres, grupo de 

polímeros descoberto na década de 1930 por W.H. Carothers, da Du Pont e que há 

mais de 40 anos vem sendo utilizado em variados setores de atividade, desde fibras 

têxteis a recipientes para bebidas carbonatadas, passando por filmes para fotografia e 

embalagens e componentes de automóveis.  
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Em geral, o poli(tereftalato de etileno)  é conhecido como poliéster, e no 

segmento de embalagens, simplesmente como PET[13].  

 

Existe também aplicação em moldagem por injeção. O PET tem uma 

interessante propriedade de poder ser moldado tanto amorfo como cristalino. 

Geralmente na aplicação por moldagem por injeção, peças bem cristalizadas são 

preferidas por minimizar a deformação e o encolhimento pós-moldagem. Este 

objetivo é possível graças ao uso de  agentes de nucleação e plastificação apropriados, 

levando a ciclos-rápidos de produção. 

 

O PET pode ser obtido como homopolímero ou copolímero com várias 

viscosidades, apropriados às exigências particulares de cada aplicação a qual se 

destina.  

 

A principal diferença entre os tipos de poli(tereftalato de etileno) reside na 

massa molecular que dá origem a diferentes propriedades dos materiais resultantes. 

Quanto maior for a massa molecular, maiores serão as resistências mecânicas, 

químicas e térmicas do poli(tereftalato de etileno).  

 

A massa molecular do poli(tereftalato de etileno), por outro lado, é medido e 

expresso indiretamente, através dos valores de viscosidade intrínseca (VI), em uma 

relação de proporcionalidade direta. Quanto maior for a VI, maior será a massa 

molecular da resina.  
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Os vários tipos de poli(tereftalato de etileno) podem ser classificados em dois 

grandes grupos principais:  

 poli(tereftalato de etileno) de baixa VI (inferior a 0,78), usado para 

produção de fibras e filmes;  

 poli(tereftalato de etileno) de alta VI (acima de 0,78), utilizado para 

produção de chapas, embalagens sopradas (frascos, garrafas ) e 

plásticos de engenharia[13].  

 

As propriedades do poli(tereftalato de etileno) (PET), requeridas para cada 

tipo de aplicação, variam para cada tipo de uso podendo-se destacar as seguintes: 

inflamabilidade, transparência e propriedades de barreira[13]. As propriedades do 

poli(tereftalato de etileno) podem ser modificadas através da manipulação dos 

seguintes fatores:  

 adição de cargas e aditivos 

 métodos de transformação: orientação uni ou biaxial e injeção  

 tratamento térmico[13] 

 

Os poliésteres saturados são termoplásticos produzidos pela policondensação. 

As reações de condensação se notabilizam pela eliminação de uma pequena molécula 

(geralmente água) durante o processamento da reação. Uma reação de condensação 

típica é a de esterificação, onde um álcool reage com um ácido orgânico, gerando um 

éster conjuntamente com a eliminação de uma molécula de água.  
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Nesse tipo de reação, os grupos químicos responsáveis pela reação são o 

grupo hidroxila (OH) no álcool e o grupo ácido carboxílico (HO-C=O). Tais grupos 

são chamados de grupos funcionais por participarem diretamente da reação. Em 

reações de polimerização (produção de polímeros) por policondensação, há a 

necessidade que o número de grupos funcionais no monômero seja superior a um para 

permitir a formação de cadeias, ao invés de moléculas de pequena massa molar. 

Assim, monômeros com dois grupos funcionais, por exemplo, podem se ligar a dois 

distintos meros que por sua vez poderão se ligar a outros meros, dando origem, dessa 

forma, a macromoléculas. É usual se usar o termo “funcionalidade” para definir o 

número possível de ligações químicas que um monômero pode fazer com outros.  

 

Em reações de polimerização por condensação, a funcionalidade de um 

determinado monômero é igual ao número de grupos funcionais deste.  

 

Para reagentes polifuncionais, a ligação entre dois meros gera moléculas que 

ainda apresentam grupos funcionais não reagidos que podem ser usados na conexão 

com outros meros. Um exemplo típico de preparação de polímeros via condensação, 

com reagentes bifuncionais, é a produção do PET (Figura 2).  

 

Nesse caso, álcoois bifuncionais (etileno glicol) reagem com ácidos 

bifuncionais (ácido tereftálico) dando origem a ligações do tipo éster, características 

dos polímeros poliéster como o PET:    
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Figura 2: Obtenção do PET via policondensação. 

 

O poli(tereftalato de etileno) (PET) é um polímero de cadeia heterogênea, 

aromática e que tem um grupo éster constituinte (R-COO-R’). A seqüência alifática 

aberta, não cíclica e o oxigênio na cadeia principal são responsáveis pela flexibilidade 

à temperatura ambiente. Portanto, o grupo benzênico fornece a rigidez observada 

nestes polímeros, além de razoável interação eletrônica entre os anéis benzênicos 

vizinhos[13]. 

  

Entre os plásticos de uso geral, o poli(tereftalato de etileno) (PET) apresenta 

uma excelente combinação de rigidez e tenacidade, alta resistência ao calor, 

estabilidade química e dimensional e capacidade de isolamento elétrico, além da 

possibilidade de se apresentar no estado amorfo (transparente), parcialmente 

cristalino e orientado (translúcido) e altamente cristalino (opaco). O PET é similar às 

poliamidas PA6 e PA6,6 em muitos aspectos, porém com uma absorção de água 

muito menor. Entretanto, o PET em contato prolongado com a água à temperatura de 
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pelo menos 50°C, está propenso à hidrólise tendo um efeito prejudicial às 

propriedades. 

 

2.1.2 Polietileno – PE[16,17,18,19,20,21] 

 

As resinas de polietileno, produzidas comercialmente há mais de 50 anos no 

mundo, representam um consumo nacional em torno de 1,6 milhões de toneladas em 

2005, correspondendo a uma fatia do mercado de termoplásticos ao redor de 38%. Os 

polietilenos participam com 44% do consumo mundial de termoplásticos e demandam 

50% da produção mundial de eteno. Mais de 180 empresas produzem polietilenos no 

mundo. 

 

A capacidade brasileira de produção é de cerca de 3,72 milhões de 

toneladas/ano[16].   

  

As resinas de polietileno são normalmente classificadas pela sua densidade e 

estrutura molecular, sendo conhecidas como PEAD (polietileno de alta densidade); 

PEBD (polietileno de baixa densidade) e PEBDL (polietileno de baixa densidade 

linear).  

  

O PEBD é um dos mais antigos termoplásticos conhecidos, pois foi 

introduzido no mercado no final da década de 30. Enquanto que PEAD começou a ser 

utilizado no final da década de 50, enquanto que o PEBDL tem menos de trinta anos 

de utilização.  
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A demanda do polietileno encontra-se dividida entre a maior rigidez do PEAD 

e a flexibilidade dos polietilenos de baixa densidade. O PEBD e o PEBDL competem 

entre si, cada um apresentando vantagens específicas (por exemplo, o PEBD 

apresenta maior transparência enquanto que o PEBDL tem maior resistência). O 

PEAD, sendo rígido e pouco fluido, presta-se à produção de filamentos, moldagem a 

sopro e artigos como engradados, caixas, estrados e tambores. O PEBD é bem mais 

flexível e fluido, o que o torna adequado a filmes para sacos plásticos, garrafas, 

brinquedos e revestimentos de fios & cabos. Por sua vez, o PEBDL possibilita 

produzir fios e películas mais finas, resistentes e recicláveis, tendendo a substituir o 

PEBD tradicional.  

 

Uma nova geração de catalisadores chamados de “metalocenos”, cujo uso se 

iniciou na década de 90 nos países desenvolvidos, permite novas combinações dos 

monômeros e principalmente a criação de polímeros com propriedades desejadas para 

o material. No futuro, a distinção entre os polietilenos convencionais ficará mais 

difícil, pois qualquer possível combinação de propriedades será teoricamente 

disponível e toda associação tradicional de propriedade por produto vai desaparecer. 

O segmento dos polietilenos é o mais evoluído atualmente, já apresentando um 

grande número de produtos fabricados através de catalisadores do tipo metaloceno 

(m-PE).  

 

Por exemplo, existe um tipo de m-PE que é mais resistente do que os 

polietilenos convencionais, podendo ter uma espessura 30% menor. No entanto, esta 
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resina é mais difícil de processar no momento e requer tempo de processamento 

maior nos equipamentos de transformação atuais.  

 

A descoberta do PEBD ocorreu em 1935. Depois de projetar, construir e 

experimentar um equipamento mais seguro, os pesquisadores conseguiram atingir 

180°C sem ocorrência de explosão. Acabada a operação, encontraram no reator, oito 

gramas de um sólido branco pulverulento que foi identificado como polietileno. 

Analisando os resultados, concluíram que o etileno utilizado continha, por acaso, 

oxigênio na proporção certa para agir como iniciador da polimerização. 

 

O fato de apresentar este PE o fenômeno de estiramento a frio, igual aos 

poliésteres e às poliamidas de W.H. Carothers, da Du Pont, nos Estados Unidos, fazia 

supor que tivesse uma massa molecular elevada e uma cadeia linear ou pouco 

ramificada. A primeira aplicação prática do PE foi a de recobrir cabos elétricos 

submarinos, por ser excelente isolante da eletricidade e ter semelhanças mecânicas 

com a guta-percha, polímero natural, isômero do poli(cis-isopreno) então usada com 

esta finalidade.  

 

Em 1939, foi instalada uma pequena fábrica de PE, que permitiu dispor de 

modestas quantidades do produto e adquirir mais experiência sobre ele. Uma segunda 

aplicação do PE, que surgiu em conseqüência da guerra, foi seu uso como isolante de 

cabos elétricos flexíveis para alta freqüência usados no recém inventado radar, que 

deu superioridade aos aliados sobre os submarinos do eixo. 
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Estudos realizados em 1940, por espectroscopia no infravermelho, revelaram 

que a cadeia deste PE é ramificada. Exigindo a polimerização do etileno altas 

pressões e temperaturas, interessava encontrar um modo de obter PE em condições 

mais suaves. 

 

O professor K. Ziegler e seus colaboradores tentavam, na Alemanha, 

polimerizar etileno a baixas pressões, catalisando com alquil-lítios e outros 

compostos organometálicos, mas os polímeros obtidos eram de baixa massa 

molecular e, portanto, sem utilidade. Em 1953, uma das experiências deu, 

imprevisivelmente, apenas um dímero do etileno e não um polímero. Estudando 

detalhadamente o resultado anômalo, concluíram que o recipiente utilizado tinha 

restos de níquel, que não haviam sido convenientemente removidos de uma 

experiência anterior. 

 

A descoberta de que o níquel catalisava a dimerização do etileno, induziu a 

estudar a ação de compostos de níquel e de outros metais na reação de etileno, 

encontrando que outros metais também inibiam a polimerização. Para sua surpresa, 

certos cloretos metálicos (como tetracloreto de titânio, TiCl4) agindo conjuntamente 

com compostos organoalumínicos (como trietil-alumínio, Al(C2H5)3) geravam 

catalisadores muito ativos da polimerização do etileno, dando, a pressões normal ou 

baixas e a temperaturas inferiores a 100° C, um PE de alta massa molecular, de cadeia 

linear e de densidade e ponto de fusão maiores que os do PE da I.C.I. 
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O professor G. Natta, em 1954, na Itália, utilizou o catalisador de Ziegler na 

polimerização do propileno com pleno êxito e obteve um polipropileno (PP) linear, 

cristalino, cabeça-cauda, isotático e com excelentes propriedades físicas e mecânicas, 

iniciando, assim, uma nova era na aplicação industrial da estereoquímica dos 

polímeros. 

 

Este novo tipo de polimerização (denominado polimerização por 

coordenação) também foi aplicado para obter uma borracha sintética exatamente igual 

à natural (cis-1,4-poliisopreno) e muitos outros polímeros estereorregulares. Estes 

catalisadores se denominam hoje, catalisadores de Ziegler-Natta, e estes 

pesquisadores receberam o Prêmio Nobel de Química em 1963. Quando surgiu o PE 

de Ziegler foi comparado, inevitavelmente, com o PE da I.C.I. O PE da I.C.I. e o PE 

de Ziegler (inicialmente chamados PE de alta pressão e PE de baixa pressão, 

respectivamente) são um bom exemplo de como as condições da reação influem na 

estrutura molecular, e de como esta determina as propriedades físicas e químicas. 

 

O PE obtido a altas pressões e temperaturas (PE de alta pressão) é preparado 

por polimerização por adição iniciada por radicais livres, usando, como iniciadores, 

oxigênio, peróxidos, hidroperóxidos ou composto azo. As altas pressões e 

temperaturas provocam, além da reação normal de polimerização, reações 

secundárias de transferência de cadeia intramoleculares e intermoleculares. As 

transferências intramoleculares dão origem a ramificações curtas, de dois a cinco 

átomos de carbono, principalmente. As transferências intermoleculares dão origem a 

ramificações longas, de comprimento médio semelhante a o de meia molécula do 
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polímero. Portanto, as severas condições experimentais produzem um PE de cadeia 

ramificada. 

 

O PE obtido a baixas pressões e temperaturas (PE de baixa pressão) é 

preparado por polimerização por adição iniciada por catalisadores de coordenação ou 

de Ziegler-Natta, por exemplo, TiCl4 + Al(C2H5)3. Como as condições de pressão e 

temperatura são muito suaves, graças aos prodigiosos catalisadores de coordenação, 

só ocorre, praticamente, a reação normal de polimerização. Portanto, na ausência 

quase total de reações de transferência, forma-se um PE de cadeia linear. 

 

As cadeias do PE ramificado não podem se aproximar umas das outras tanto 

quanto às do PE linear, resultando em PE ramificado de baixa densidade e um PE 

linear de alta densidade. Por isto, o PE de alta pressão passou a chamar-se PE de 

baixa densidade (PEBD) e o PE de baixa pressão  passou a chamar-se PE de alta 

densidade (PEAD). 

 

A linearidade da cadeia e a maior densidade do PEAD fazem com que a 

orientação, o alinhamento e o empacotamento das cadeias sejam melhores, as forças 

intermoleculares (nos PE, apenas as forças de van der Waals) possam agir mais 

intensamente, e, como conseqüência, a cristalinidade seja maior que no caso do 

PEBD. Sendo maior a cristalinidade do PEAD, o ponto de fusão também é maior. 

 

Na Tabela 1 são apresentadas algumas características dos dois tipos de PE. 
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Tabela 1: Diferenças de obtenção e propriedades entre PEBD e PEAD. 

 POLIETILENOS 

 PEBD PEAD 

Polimerização 

em cadeia 

Radicais 

livres 

 Coordenação  

Pressão Alta 1.000-3.000 atm. Baixa 1-30 atm. 

Temperatura Alta 100-300° C Baixa 50-100° C 

Cadeia Ramificada Linear 

Densidade Baixa 0,91-0,94 Alta 0,94-0,97 

Cristalinidade Menor 50-70 % Maior até 95 % 

Ponto de fusão Baixo 110-125° C Alto 130-135° C 

 

 O PEBD é um dos plásticos mais utilizados na indústria mundialmente. 

Entre suas principais características destacam-se: 

 Bom equilíbrio entre as resistências de tração, de impacto e 

rasgamento; 

 Baixa permeabilidade ao vapor de água; 

 Alta permeabilidade a gases; 

 Excelente resistência química a ácidos, bases e soluções inorgânicas; 

 Permeável a óleos e gorduras; 

 Inércia química; 

 Boa termossoldabilidade; e 

 Ótimo desempenho em equipamentos de transformação, conversão e 

acondicionamento. 
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2.2 Blenda polimérica[7,9,22,23] 

 

Durante as décadas de 40, 50 e 60, o desenvolvimento comercial de novos 

monômeros, para produção de novos polímeros, parecia interminável. Neste período, 

descobriu-se que seria também economicamente e tecnologicamente viável o 

desenvolvimento de técnicas para modificar os polímeros já existentes.  

 

A primeira técnica de modificação desenvolvida foi a copolimerização, ou 

seja, a polimerização conjunta de mais de uma espécie de monômero.  

 

Um novo processo de modificação de polímeros baseado na simples mistura 

mecânica de dois polímeros apareceu quando Thomas Hancock, em 1846, obteve 

uma mistura de borracha natural com “gutta percha”. Este processo gerou uma nova 

classe de polímeros denominada "Polymer Blends", palavra original em inglês, ou 

blenda polimérica.  

 

Esta mistura representou a primeira patente em blendas poliméricas, 

entretanto esta blenda não despertou interesse comercial nem acadêmico. Somente em 

1938 obteve-se a patente da primeira blenda termoplástica comercial formada por 

PVC [poli(cloreto de vinila)] com NBR (borracha nitrílica) como um plastificante 

polimérico permanente e semi-solúvel[22]. 

 

Segundo Utracki[7] o termo blenda polimérica é definido como a mistura física 

ou mecânica de dois ou mais polímeros ou copolímeros, de tal forma que entre as 
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cadeias moleculares dos diferentes polímeros só existam interações moleculares 

secundárias (ligações de hidrogênio e forças de Van der Waals), ou seja, não ocorram 

reações químicas entre as cadeias dos diferentes polímeros. 

 

Muitas blendas poliméricas são utilizadas como plásticos de engenharia, com 

aplicações principalmente nas indústrias automobilística e eletroeletrônica[12]. 

 

Blendas podem ser miscíveis ou imiscíveis, onde esses termos devem ser 

entendidos por um significado puramente termodinâmico, isto é, blendas miscíveis 

são materiais que apresentam uma fase homogênea em termos molecular. Blendas 

imiscíveis não apresentam uma fase homogênea, temos mais de uma fase na blenda. 

 

A miscibilidade é governada pelas interações químicas secundárias entre as 

moléculas. Se as interações entre os segmentos (trechos de meros) das 

macromoléculas são favorecidas, sem a ocorrência de separação de fases, os 

polímeros são miscíveis. 

 

A razão do interesse comercial atual nas blendas deve-se ao alto custo do 

desenvolvimento de um novo polímero e pela dificuldade em se encontrar todas as 

propriedades necessárias em um só polímero ou devido ao alto custo de alguns deles. 

A produção de blendas poliméricas apresenta, economicamente, inúmeras vantagens 

sobre a copolimerização e, principalmente, sobre o desenvolvimento de novos 

polímeros.  
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O processo de desenvolvimento de uma blenda polimérica se resume à 

obtenção de compatibilidade durante a incorporação de um polímero a outro, e este 

processo pode ser realizado em equipamentos normais de mistura, tais como "dry 

blender", extrusoras, calandras ou moinhos de rolos, Banbury, etc.  

 

Um dos principais problemas é a dificuldade em se encontrar misturas 

miscíveis, uma vez que na maioria das misturas não se obtém um sistema miscível em 

nível molecular, gerando heterogeneidades inevitáveis. 

 

Os polímeros compatíveis são misturas processáveis que apresentam 

propriedades  desejáveis 

 

Compatibilização é um processo de modificação da interfase e/ou morfologia 

por meios físicos e/ou químicos. O termo “blenda compatibilizada” tem sido muito 

mal utilizado para indicar um sistema miscível. Normalmente a mistura de dois 

polímeros imiscíveis é dificilmente processada e muito quebradiça, devido à falta de 

adesão entre os polímeros (alta tensão interfacial).  

 

Pode-se, no entanto melhorar estas interações com a adição de 

compatibilizantes (Figura 3), que melhoram a adesão entre os polímeros e, 

conseqüentemente, as propriedades mecânicas do material resultante. Caso contrário 

a falta da adição de um compatibilizante poderemos ter uma blenda incompatível e 

conseqüentemente teremos problemas com as propriedades (Figura 4). 
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Figura 3: Representação Esquematizada de uma blenda compatibilizada por 

copolímero em bloco 

 

 

Figura 4: Esquema de blenda não compatibilizada e suas implicações nas 

propriedades mecânicas 

 

O compatibilizante pode ser um copolímero em bloco, enxertado ou estatístico, 

sendo os dois primeiros mais utilizados. O compatibilizante usualmente migra para a 
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interface entre os dois polímeros, agregando-os e facilitando, então, seu 

processamento. 

 

As propriedades físicas de “PABs” (Polymer Alloys and Blends) – Blendas e 

Ligas Poliméricas podem ser alteradas para satisfazer uma ampla  faixa de aplicações. 

Um desempenho desejável pode ser conseguido pela seleção de propriedades dos 

componentes da blenda, seguidos pelo controle da morfologia via métodos 

apropriados de compatibilização, composição e processamento. 

 

Uma outra forma de se obter blendas compatibilizadas é através do 

processamento reativo. Nesse caso, os polímeros são colocados em uma extrusora em 

diferentes entradas e, devido ao cisalhamento, ocorre a quebra das cadeias, com a 

formação de grupos reativos nos segmentos das cadeias, que reagem entre si 

formando copolímeros e melhorando as propriedades resultantes. Pode-se também 

adicionar um iniciador para gerar radicais livres. 

 

A mistura de polímeros pode alterar as propriedades e assim melhorar as 

propriedades mecânicas, elétricas e químicas. Entre as propriedades, procura-se a 

melhora na resistência ao impacto e tenacidade; resistência a solventes; resistência a 

abrasão e a chama (inflamabilidade) e principalmente a melhora na processabilidade, 

entre tantas. 

 

A análise de patentes indica que a processabilidade e o aumento da resistência 

ao impacto estão se tornando os critérios importantes no desenvolvimento de uma 



Blenda de Poli(tereftalato de etileno) com Polietileno de Baixa Densidade. 

Dissertação para obtenção do Título de Mestre em Engenharia de Materiais – 
Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais / Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo.                                                                                 27  / 135 

 

blenda polimérica. Isso é entendido com o crescente uso de polímeros de engenharia 

de alto desempenho, que apresentam dificuldade de serem processados (devido à alta 

viscosidade).  

 

Esses polímeros de alto desempenho apresentam a temperatura de processo 

(Tp), muito próxima ou ligeralmente acima da temperatura de degradação (Td), porém 

a mistura de polímeros de alto desempenho com outros polímeros que apresentem 

facilidade de processamento, leva à redução na temperatura de processo das blendas, 

chegando, em alguns casos, a até 60ºC, tornando possível e seguro o processamento. 

 

2.3 Miscibilidade e Compatibilidade[9,22,23,24] 

 

A miscibilidade e a compatibilidade são de importância vital para o 

desenvolvimento de uma blenda polimérica. Segundo Utracki[22], uma blenda 

polimérica miscível é uma blenda de polímeros homogênea, em nível molecular, e 

associada a um valor negativo de energia livre de mistura: ∆Gm ≅ ∆Hm < 0. Pode-se 

ainda dizer que uma blenda é dita miscível quando os segmentos moleculares dos 

componentes poliméricos se misturam intimamente, e não há qualquer segregação 

entre as moléculas (separação de fases)[9].  

 

O termo compatibilidade é mais abrangente que o termo miscibilidade. Para 

Utracki[22] o termo compatibilidade é um termo empírico e sem qualquer definição 

matemática rigorosa e é empregado apenas para indicar que a mistura dos polímeros é 

comercialmente atrativa.  
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Outros autores[24] definem uma blenda compatível como uma mistura que 

combina sinergicamente certas propriedades físicas dos seus componentes, ou seja, 

comparando-se estas propriedades físicas da blenda com as dos componentes puros, 

obtém-se um desvio positivo ou neutro, não sendo obrigatório que durante a mistura 

dos polímeros ocorra a formação de interações específicas. Uma blenda é, assim, dita 

incompatível quando as propriedades da mistura são inferiores as propriedades de 

ambos os polímeros em separado. 

 

2.3.1.Teoria de Miscibilidade 

 

Quando falamos em miscibilidade devemos verificar a variação de energia 

envolvida no processo de mistura. Essa energia é chamada de energia livre de 

Gibbs-Helmholtz ( �G ).  �G é composta por duas componentes (Equação 1): 

 Variação de entropia de mistura  �S, que está associada ao movimento 

translacional das moléculas. 

 Variação de entalpia de mistura  �H, que é relativa as interações 

químicas específicas entre as moléculas. 

 A relação entre  �G, �S e �H é dada por: 

  

�G = �H – T*�S                                                                                    (Eq. 01) 

onde T = temperatura 

A mistura de polímeros envolve variação de entropia muito pequena, ou seja,   

�S� 0 (Equação 2). 



Blenda de Poli(tereftalato de etileno) com Polietileno de Baixa Densidade. 

Dissertação para obtenção do Título de Mestre em Engenharia de Materiais – 
Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais / Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo.                                                                                 29  / 135 

 

Assim a energia livre de mistura  �G é governada pela entalpia de mistura  

�H.  Quando dois polímeros se misturam espontaneamente formando uma única 

fase, �H assume valores negativos. Portanto, é condição necessária mas não é a única, 

para ocorrer a  miscibilidade  

�H<0                                                                                                       (Eq. 02) 

onde |�Η|>|Τ�S| 

 

A Teoria de Hildebrand é uma teoria que explica a miscibilidade a partir dos 

parâmetros de solubilidade (Equação 3), δ, de cada polímero. Os valores de δ são 

facilmente encontrados tabelados, por exemplo em manuais (Polymer Handbook),  e 

representam a densidade de energia coesiva das moléculas (Equação 4). Nesta teoria 

a variação de entropia é nula e a entalpia é regida pelos parâmetros de energia de 

interação e pelas frações volumétricas dos polímeros.   

�S=0                                                                                                       (Eq. 03) 

 

�Η=ΒVϕ1ϕ2                                                                                          (Eq. 04) 

onde ϕ1  e  ϕ2  são razões volumétricas dos polímeros 1 e 2 na mistura, V é o 

volume total e B é o parâmetro de energia de interação entre as moléculas (Equação 

5). 

B=(δ1- δ2)²                                                                                             (Eq. 05) 

 

Na prática observa-se que polímeros com valores de δ próximos, ou seja,  

temos δ1-δ2 ≅ 0 formam blendas miscíveis. Essa teoria dá boa indicação sobre a 
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miscibilidade entre polímeros 100% amorfos. Entretanto, no caso de blendas 

envolvendo polímeros semicristalinos, ela já não funciona tão bem. 

  

Entretanto, ainda vale a pena lembrar que as frações volumétricas dos 

polímeros 1 e 2 na mistura podem ser facilmente calculadas pelas Equações 6 e 7: 

ϕ1=(V1/(V1+V2))                                                                                  (Eq. 06) 

 

ϕ2=(V2/(V1+V2))                                                                                  (Eq. 07) 

 

A Teoria de Flory-Huggins é uma teoria mais complexa que prevê a 

influência da temperatura, do tamanho das cadeias dos polímeros e da fração 

volumétrica de cada componente da mistura na miscibilidade (Equação 8). A 

vantagem é que podemos aplicar essa teoria também para polímeros semicristalinos. 

�G=RT(x1lnϕ1+x2lnϕ2)+ RTχ12ϕ1ϕ2                                                      (Eq. 08) 

 

onde x1 e x2 são as frações molares (número de moles do polímero 1 (ou 2)) 

dividido pelo número total de mols do polímero 1 e 2, e  χ12 é o parâmetro  de 

interação de Flory-Huggins. Quanto mais negativo for o valor de χ12 maior a 

miscibilidade entre os polímeros.  

  

O parâmetro de interação de Flory- Huggins χ12 está diretamente relacionado 

com os parâmetros de solubilidade δ1 e δ2. 

 



Blenda de Poli(tereftalato de etileno) com Polietileno de Baixa Densidade. 

Dissertação para obtenção do Título de Mestre em Engenharia de Materiais – 
Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais / Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo.                                                                                 31  / 135 

 

Portanto, o parâmetro de interação de Flory-Huggins χ12, as frações 

volumétricas e as massas molares médias de cada componente da blenda são os 

principais fatores responsáveis pela miscibilidade ou imiscibilidade da mistura de 

polímeros. 

 

Para muitas blendas o parâmetro de interação termodinâmico ou parâmetro 

binário de Huggins - Flory é maior que zero χ>0, causando um baixo grau de 

emaranhamento molecular na região interfacial, reduzindo a adesão interfacial, tanto 

no estado sólido como fundido.  

 

A macro morfologia das blendas poliméricas descreve a forma e o tamanho da 

fase macromolecular formada durante a mistura e a microrreologia explica melhor a 

morfologia dispersa. 

  

A microrreologia identifica 2 parâmetros controlando a capacidade de um 

líquido em dispersar em outro:  a razão de viscosidade (λ)  e o número de 

capilaridade, K (Equações 9 e 10) 

λ = η1 / η2            .                                                                                 (Eq. 09) 

 

K = σ12/ν12                                                                                              (Eq. 10) 
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Onde η1 e η2 representam viscosidade (determinada pela tensão de  

cisalhamento, σ12) da fase dispersa e contínua e ν12 é o coeficiente de tensão 

interfacial. 

 

2.3.2. Estrutura e Propriedades 

 

Para se determinar as propriedades de uma blenda, devemos considerar vários 

parâmetros. Entre os quais podemos citar, a composição da blenda, as características 

moleculares de todos os componentes (constituição, configuração, massa molecular e 

distribuição de massa molecular), o comportamento reológico do fundido, a estrutura 

de fase no fundido, as condições de mistura, processamento e solidificação e/ou 

processo de cristalização. E após a solidificação, o modo e o estado de dispersão dos 

componentes, a estrutura cristalina e/ou amorfa, adesão entre a matriz e os domínios 

dispersos. 

  

Um dos parâmetros mais importantes em blendas poliméricas com uma ou 

mais fase contínua, é a interface entre os componentes. 

 

A interface é a região onde ocorre o contato entre os componentes da blenda. 

A região interfacial é a principal responsável pela transferência da solicitação 

mecânica da matriz para o(s) componente(s) disperso(s). A adesão inadequada entre 

as fases envolvidas na interface poderá provocar o início de falhas, comprometendo o 

desempenho da blenda. Portanto, além das propriedades individuais de cada 
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componente da blenda, a interface deve ser a mais adequada possível para otimizar a 

combinação das propriedades envolvidas.  

 

A maior dificuldade no processo de compatibilização entre os componentes da 

blenda na região interfacial é combinar as diferentes características químicas destes.  

 

A preocupação com a interface fez com que a tecnologia de fabricação de 

blendas desenvolvesse processos e/ou produtos para facilitar a compatibilidade dos 

componentes na região interfacial. Os produtos para melhorar a propriedade de 

adesão na interface são chamados de agentes de acoplagem, compatibilizante ou 

agente de compatibilização. Estes agentes compatibilizam química e fisicamente os 

componentes pois apresentam características bi ou poli funcionais com características 

de ambos componentes da blenda. 

 

Apesar da região interfacial ser a mais vulnerável a ocorrência de falha sob 

solicitação mecânica, teoricamente sua resistência deveria ser intermediária entre o 

componente mais resistente e o menos resistente da blenda. 

 

A grande maioria das blendas procura melhorar a processabilidade ou 

resistência ao impacto do polímero principal, por exemplo, tenacificação do PA6 com 

PEDB, processabilidade do PPO com PSAI, etc. 
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2.4 Processos de desenvolvimento de uma Blenda Polimérica[9,22,23,25] 

 

As blendas poliméricas podem ser classificadas, segundo os principais 

métodos de obtenção, em [9,22,23,25]: 

 Blendas por Solução 

 Blendas por Reticulado Polimérico Interpenetrante 

 Blendas por Mistura Mecânica 

 

2.4.1 Blendas por solução 

 

São preparadas soluções individuais dos polímeros componentes da blenda em 

um solvente comum. Essas soluções são misturadas e agitadas, até que se obtenha 

uma mistura homogênea, de tal forma que esta mistura venha a conter a proporção 

desejada de cada um dos polímeros na blenda. Com a evaporação do solvente comum 

obtêm-se um filme da mistura. Essa é uma etapa importante para este tipo de processo. 

A evaporação do solvente deve ser eficiente para que solvente residual não interfira 

nas propriedades finais da blenda e para que não ocorra formação de bolhas na 

superfície do filme devido a altas taxas de remoção. 

 

2.4.2 Blendas por formação de reticulado polimérico interpenetrante 

(IPN) 

 

Neste tipo de blenda, pelo menos, um dos polímeros deve apresentar uma 

estrutura reticulada. Quando apenas um apresenta a estrutura reticulada, a blenda é 
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denominada de semi Reticulado Polimérico Interpenetrante e quando os dois 

polímeros são reticulados, formando reticulados independentes é denominada de 

Reticulado Polimérico Interpenetrante completo.  

 

A blenda é formada quando dois polímeros reticulados, ou pelo menos um, 

são colocados juntos, de tal forma que os reticulados se interpenetrem, sem que 

ocorra qualquer tipo de reação química entre os componentes. A interpenetração 

completa das moléculas no reticulado pode enfrentar como barreira o fenômeno de 

separação de fases, que ocorre antes do processo de formação do reticulado. Assim, a 

interpenetração das moléculas só vai acontecer na interface, ou seja, nos contornos 

das fases.  

 

A principal característica dessas blendas é o ancoramento mecânico dos 

reticulados, que pode levar ao sinergismo, ou seja, comparando-se as propriedades 

físicas da blenda com as dos componentes puros, obtém-se um desvio positivo ou 

neutro. 

 

2.4.3 Blendas por mistura mecânica 

 

Blendas Mecânicas são os tipos mais comuns de blendas, pois utilizam apenas 

equipamentos convencionais de processamento e são obtidas pela mistura mecânica 

dos polímeros. Esta mistura é feita no estado fundido. 
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A mistura no estado fundido requer que ambos os componentes sejam 

misturados por processos de extrusão, banbury ou moldagem por injeção, por 

exemplo.  

 

O maior desafio neste tipo de blenda é encontrar as melhores condições de 

processamento, ou seja, o balanço entre os requisitos de processabilidade para ambos 

os polímeros.  

 

Enquanto que a mistura no estado amolecido geralmente é feita por processos 

que utilizam moinhos de rolos. A eficiência da mistura é atingida através do emprego 

de alto cisalhamento, ao invés de temperatura, como no caso anterior. Neste tipo de 

blenda, geralmente, um dos componentes é rígido. 

 

2.5 Elastômeros e Borrachas [12] 

  

Entre os materiais poliméricos podemos citar os elastômeros / borrachas que 

possuem características peculiares que facilitam a modificação química. 

 

2.5.1 Elastômeros 

 

Polímeros que, em temperatura ambiente, exibem elasticidade em longas 

faixas de deformação pelo menos duas vezes o seu comprimento original, com pouca 

perda de energia na forma de calor e que, após a retirada do esforço mecânico 

causador da deformação, devem voltar rapidamente ao seu comprimento inicial[26]. 



Blenda de Poli(tereftalato de etileno) com Polietileno de Baixa Densidade. 

Dissertação para obtenção do Título de Mestre em Engenharia de Materiais – 
Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais / Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo.                                                                                 37  / 135 

 

2.5.2 Elastômeros termoplásticos [12] 

 

Tipos de polímeros que apresentam comportamento elastomérico, embora 

sejam estruturalmente polímeros termoplásticos.  

 

Os copolímeros em bloco do tipo SBS (estireno-butadieno-estireno), SEBS 

(estireno-etileno-butileno-estireno) e EPDM (etileno-propileno-monômero dieno) 

formam os principais elastômeros modificadores de impacto em sistemas poliméricos. 

 

2.5.3 Borrachas[12] 

 

É o mesmo que elastômero, podendo ser natural ou sintética; as borrachas 

tradicionais são materiais poliméricos que exibem, após a vulcanização, elasticidade 

em largas faixas de deformação, a temperatura ambiente. As borrachas mais comuns 

são: borracha natural, copolímero butadieno-estireno (borracha SBR), polibutadieno, 

borracha butílica, borracha de etileno-propileno (EPR), borracha de etileno-propileno-

monômero diênico (EPDM), borracha nitrílica (copolímero butadieno-acrilonitrila) e 

o policloropreno; as borrachas especiais são: elastômeros fluorados, elastômeros de 

silicone, elastômeros de poliuretanos, elastômeros de polietileno clorossulfonados, 

elastômeros de polissulfetos (ou borrachas polissulfídicas) e elastômeros 

termoplásticos.  

 

A borracha crua é a borracha não vulcanizada, sem qualquer aditivo, sendo 

um termoplástico nesta fase. A vulcanização de borrachas é o processo químico de 
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maior importância para as borrachas tradicionais, introduzindo a alta deformabilidade 

elástica, melhorando a resistência mecânica e reduzindo a sua sensibilidade às 

variações de temperatura. O principal agente de vulcanização é o enxofre.  

 

A borracha vulcanizada é a borracha após a vulcanização e apresenta cadeias 

poliméricas com poucas ligações cruzadas (ligações químicas primárias), 

interconectando cadeias poliméricas diferentes. Só após a vulcanização é que as 

borrachas tradicionais têm aplicação prática. A borracha regenerada é a borracha 

reaproveitada através de tratamento químico. A regeneração nem sempre é possível e 

algumas vezes não é um processo economicamente viável.  

 

A borracha regenerada pode ser utilizada uma segunda vez, como carga em 

composições de borrachas cruas. As borrachas pretas são composições de borracha 

contendo o negro de fumo como carga reforçante, que melhora muito a resistência à 

abrasão das borrachas. 

 

2.5.4 Poliestireno-bloco-poli[etileno-co-(1-buteno)]-bloco-poliestireno - 

SEBS. 

 

Esses copolímeros apresentam blocos de poliestireno nas extremidades da 

cadeia separados por um bloco central de copolímero etileno-butileno, que será 

denominado fase elastomérica ou borracha.  
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O poliestireno dos blocos das extremidades não é compatível com a fase 

borracha e tenta se separar do bloco central, mas é impedido devido às ligações 

químicas com esta fase. Como resultado os blocos de poliestireno se movem para 

longe da fase borracha formando domínios de poliestireno através da fase borracha. 

 

 Uma representação idealizada e simplificada deste arranjo é apresentada na 

Figura 5. As regiões discretas de poliestireno são representadas como esferas dentro 

de uma fase contínua formada pelo entrelaçamento das porções etileno/butileno. [15]. 

 

 

Figura 5: Representação simplificada da estrutura de um copolímeros em bloco 

do tipo "SEBS"[28]. 

 

 Devido a essa particularidade de incompatibilidade entre as fases que formam 

domínios bem definidos e seu comportamento químico, esses copolímeros do tipo 

SEBS têm sido utilizados em inúmeras aplicações e, principalmente, como agente de 

compatibilização.  
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A temperatura ambiente, os domínios de poliestireno formados agem como 

ligações físicas e o sistema se comporta similarmente a uma borracha vulcanizada[27]. 

Essa característica é muito importante, pois abre um campo de aplicação, que é a 

tenacificação de polímeros. E o principal é que esse comportamento apresenta-se em 

um termoplástico. Quando os domínios de poliestireno são amolecidos as moléculas 

não se apresentam mais presas, o polímero pode ser processado como termoplástico 

ou dissolvido em um solvente apropriado para formar uma solução[27].  

 

 No caso de blendas o polietileno irá se entrelaçar à fase etileno-butileno, 

apresentando interações dependentes  da afinidade. 

  

 O SEBS  apresenta resistência térmica maior que a do SBS, portanto mais 

adequado às altas temperaturas de processo do PET.  

 

 Entre outras características do SEBS, podemos citar uma melhor resistência à 

radiação UV que o SBS devido a ausência de ligações duplas em sua cadeia, 

conforme podemos ver na Figura 6 e melhor retenção de propriedades a altas 

temperaturas que o SBS, melhor resistência química que o SBS, mas, de modo geral, 

apresenta uma resistência química limitada, possibilidade de receber pintura e como 

desvantagem apresenta um maior custo que o SBS. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 6: Representação esquematizada da estrutura de (a) SBS; (b) SEBS[29]. 

 

Neste trabalho utilizou-se o Kraton G 1652 que é o copolímero de SEBS e é o 

mais resistente, o mais compatível com poliolefinas de todos os copolímeros 

termoplásticos em bloco com poliestireno.  

 

Os polímeros de Kraton G são copolímeros estirênicos em bloco de segunda 

geração e apresentam um segmento (bloco) hidrogenado do estireno-etileno-butileno-

estireno (SEBS). São indicados para os usos onde à resistência à UV, à alta 

temperatura de serviço e processamento  estável são essenciais.  

 

Os polímeros de Kraton G são materiais para a produção de compostos de 

aplicações médicas, modificadores do impacto de termoplásticos de engenharia, 

flexibilizantes / tenacificadores para o polipropileno ou compostos com carga 

mineral[30]. 
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2.6  Interações Químicas 

 

 As moléculas de uma substância sólida ou líquida se mantêm unidas através 

da atração existente entre elas. Quanto maior for a força de atração maior será a 

coesão entre as moléculas. Isso ocasionará um aumento nos pontos de fusão e 

ebulição da substância. As moléculas dos gases praticamente não exercem forças de 

atração entre si. Por isso os gases apresentam baixo ponto de ebulição e extrema 

facilidade de se expandir.  

 

 As forças intermoleculares são classificadas em três tipos: Forças de van der 

Waals, Interações Dipolares e Ligações de Hidrogênio. 

 

 Dipolos permanentes, como no caso dos poliésteres,  exercem atrações muito 

mais potentes que as forças de van der Waals, e a eles se deve a grande resistência à 

tração das fibras de poliésteres.  

 

 A força total de atração entre as moléculas do polímero depende do número de 

interações. O valor máximo seria igual à energia da ligação multiplicada pelo número 

de átomos de carbono, no caso do polietileno, ou pelo número de grupos carbonílicos 

C=O nos poliésteres, etc.  

 

 Dificilmente se alcança este valor máximo, porque as cadeias dos polímeros 

não conseguem, geralmente, acomodar-se com a perfeição necessária. As Figuras 7 e 
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8 apresentam representações esquematizadas dos comportamentos de ligações 

encontrados em vários produtos. 

 

 

Figura 7: Materiais e o comportamento de suas ligações.  

 

 

 

Figura 8: Materiais Segundo o tipo de Ligação: O tetraedro que representa a 

contribuição relativa dos diferentes tipos de ligação para as quatros categorias 

fundamentais de materiais de engenharia (metais, cerâmicas, polímeros e semi-

condutores). 
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2.6.1 Ligação Covalente 

�

Na ligação covalente as configurações eletrônicas estáveis são adquiridas pelo 

compartilhamento de elétrons entre os átomos adjacentes.  

 

Dois átomos  ligados de maneira covalente irão cada um contribuir com pelo 

menos um elétron para a ligação, e os elétrons compartilhados podem ser 

considerados como pertencentes a ambos.  

 

A ligação covalente é direcional isto é, ela ocorre entre átomos específicos  e 

pode existir somente na direção entre um átomo e o outro que participa no 

compartilhamento de elétrons (Figura 9).  

 

Muitas das moléculas elementares de não-metais (H2, Cl2, F2 etc.), bem como 

moléculas  contendo átomos diferentes, tais como CH4, H2O, HNO3 e HF, são ligadas 

covalentemente.  

 

Além disso, esse tipo de ligação é encontrada em sólidos elementares como o 

diamante (carbono), o silício e o germânio, bem como em outros compostos sólidos 

cuja composição inclui elementos  que estão localizados no lado direito da tabela 

periódica, como o arsenato de gálio (GaAs), o antimoneto de índio (InSb) e o carbeto 

de silício (SiC). 
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Figura 9: Representação esquemática de uma ligação covalente em uma 

molécula de metano (CH4). 

 

2.6.2 Forças de van der Waals 

 

Também chamadas forças de dispersão, presentes nas moléculas de baixa 

polaridade, geralmente hidrocarbonetos. Estas forças provêem de dipolos transitórios, 

como resultado dos movimentos de elétrons, em um certo instante uma parte da 

molécula se torna ligeiramente negativa, enquanto em outra região aparece uma carga 

positiva equivalente.  

 

As atrações ocorrem entre dipolos gerados pela assimetria de cargas. O 

mecanismo dessas ligações é similar ao das ligações iônicas, porém não existem 

elétrons transferidos. Assim se formam dipolos não permanentes. Estes dipolos 

produzem atrações eletrostáticas muito fracas nas moléculas de tamanho normal, 

porém nos polímeros, formados por milhares destas pequenas moléculas, as forças de 

atração se multiplicam e chegam a serem enormes, como no caso do polietileno.  

 

São divididas em vários tipos, conforme a natureza das partículas: 
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 Íon - Dipolo permanente: Atração entre um íon e uma molécula polar 

(dipolo). 

 Íon - Dipolo induzido: Atração entre um íon e uma molécula apolar. O 

íon causa uma atração ou repulsão eletrônica com a nuvem eletrônica 

da molécula apolar, causando uma deformação da nuvem eletrônica na 

molécula apolar e provocando a formação de dipolos (induzidos). 

 Dipolo permanente - Dipolo permanente: Atração entre moléculas 

polares. Os dipolos atraem-se pelos polos opostos (positivo-negativo). 

 Dipolo permanente - Dipolo induzido: Atração entre uma molécula 

polar e uma molécula apolar. O dipolo causa repulsão eletrônica entre 

seu pólo positivo e a nuvem eletrônica da molécula apolar e uma 

repulsão entre esta nuvem e seu pólo negativo. Isso causa uma 

deformação da nuvem eletrônica na molécula apolar, provocando a 

formação de dipolos (induzidos). 

 Dipolo induzido - Dipolo induzido: Também chamada Força de 

dispersão de London, é uma atração que ocorre entre moléculas 

apolares, que quando se aproximam umas das outras, causam uma 

repulsão entre suas nuvens eletrônicas, que então se deformam, 

induzindo a formação de dipolos. Essa força é mais fraca que a do tipo 

dipolo permanente - dipolo permanente. Logo, as substâncias que 

apresentam esse tipo de ligação apresentam menor ponto de fusão e 

ebulição. Quanto maior for o tamanho da molécula, mais facilmente 

seus elétrons podem se deslocar pela estrutura. Maior é então, a 
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facilidade de distorção das nuvens eletrônicas, e mais forte são as 

forças de dispersão de London. Isso faz com que a substância tenha 

maior ponto de ebulição.  

          

As ligações dipolares podem ser classificadas como: (i) dipolos induzidos 

flutuantes, (ii) dipolos permanentes e induzidos, (iii) dipolos permanentes (Figura 

10). 

 

 

�

�

Figura 10: Representação esquematizada de interação do tipo dipolo-dipolo.  
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2.6.3 Ligação de hidrogênio 

 

Também conhecidas como pontes de hidrogênio, é um caso especial de 

atração entre dipolos permanentes. As ligações de hidrogênio são atrações 

intermoleculares intensas e ocorrem entre moléculas que apresentam ligações entre 

hidrogênio e átomos muito eletronegativos (F, O, N) [Figura 11]. Devido às 

pequenas dimensões de H, F, O e N e devido também à grande diferença de 

eletronegatividade, nas ligações destes elementos com o hidrogênio, ocorrem pólos 

intensos em volumes muito pequenos. As ligações de hidrogênio entre as ligações 

secundárias são atrações muito fortes e contribuem de modo decisivo na ligação 

intermolecular total, o que explica os pontos de ebulição anormalmente altos de 

moléculas como H2O, NH3 e HF, em relação aos hidretos das respectivas famílias. As 

moléculas podem apresentar mais de um tipo de força intermolecular, que então 

interagem para aumentar a coesão entre as moléculas. Nos álcoois, por exemplo, o 

metanol (H3C - OH) tem ponto de ebulição de 64,6º C e o etanol (H3C - CH2 - OH) 

tem ponto de ebulição de 78,4º C. A principal força intermolecular existente entre as 

moléculas dos álcoois é a ligação de hidrogênio, mas como a molécula de etanol é 

maior, as dispersões de London são mais intensas. Logo, da interação das duas forças, 

resulta um maior ponto de ebulição, em relação ao metanol. Outra consideração 

importante é que, quanto maior o número de grupos OH ou NH, maior será a 

intensidade das ligações de hidrogênio e maior será o ponto de ebulição. 

 

Devido ao fato de as pontes de hidrogênio serem ligações fracas, não mais do 

que 5% da força das ligações covalentes, elas não ligam átomos em moléculas. 
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Entretanto, elas servem para manter unidas diferentes moléculas ou várias partes da 

mesma molécula. Sendo ligações fracas, elas podem ser formadas e quebradas 

facilmente.  

  

Para cada ligação entre H-F,  H-O ou H-N, o único elétron do hidrogênio é 

compartilhado com outro átomo. Assim, a extremidade da ligação contendo o 

hidrogênio consiste essencialmente em um próton isolado, carregado positivamente, e 

que não está neutralizado por qualquer elétron. Essa extremidade carregada da 

molécula, altamente positiva, é capaz de exercer uma grande força de atração sobre a 

extremidade negativa de uma molécula adjacente. Essencialmente, este próton isolado 

forma uma ponte entre 2 átomos carregados negativamente.� 

  

As ligações de hidrogênio são encontradas entre diversas moléculas. Deve-se 

observar que, mesmo sendo pontes de hidrogênio individuais ligações relativamente 

fracas, as moléculas grandes podem conter várias centenas destas ligações, que 

resultam em força e estabilidade consideráveis. Nas poliamidas (náilon), estas 

interações são tão fortes, que uma fibra obtida de poliamidas apresenta resistência à 

tração maior que a de uma fibra de aço de igual massa. 

 

�

Figura 11: Representação esquemática de ligação de hidrogênio. 
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2.7 Sulfonação[31,32] 

 

Reação de substituição: é a entrada de um grupo no lugar de outro na 

molécula orgânica. Pode ser em aromáticos (alogenação, nitração, sulfonação, 

alquilação e acilação) e sempre por mecanismo eletrofílico, em alcanos (entrada de 

halogênio por mecanismo de radicais livres) e em álcoois (substituição da hidroxila 

por um halogênio)[32].  

 

A sulfonação é uma reação específica de substituição que ocorre entre 

reagente ou produto com ácido sulfúrico (H2SO4 ou HO – SO3H)16, conforme a 

Figura 12. 

 

  

 

(A) 

 

(B) 

Figura 12: Esquema de uma reação de substituição[31,32] - (A) e (B). 
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2.8 Processamento de Polímeros 

 

Existem diversas técnicas para conformação  de materiais poliméricos. Os 

métodos utilizados nessa dissertação foram moldagem por extrusão e moldagem por 

injeção. 

 

2.8.1 Moldagem por Extrusão 

 

No processo de extrusão, os componentes de uma formulação (blenda, 

composto ou tingimento ou aditivação de um polímero) são alimentados, seja na 

forma de grânulos (pellets), massa fundida ou de mistura seca em pó (dry blend) em 

um canhão aquecido dentro do qual uma ou mais roscas o compactam, fundem e o 

homogeneizarão, alimentando um cabeçote que dá forma ao produto (acabado ou 

semi-acabado).  

 

Neste trabalho, o PET e o PEBD foram fornecidos em forma de grânulos 

enquanto o SEBS foi fornecido em forma de pó. O SEBS modificado quimicamente 

apresentava uma variedade de formas e tamanhos.  

 

As Figuras 13 e 14 ilustram equipamentos utilizados na extrusão de 

termoplásticos. O cabeçote é desenhado de maneira a dar forma desejada do produto 

final. A máquina de extrusão serve entre outras coisas, também para produzir 

misturas de materiais plásticos, para produção de formas primárias, tais como 

granulados, e na recuperação de desperdícios de materiais termoplásticos. 
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Figura 13: Representação esquemática de uma extrusora 

 

 

 

Figura 14: Representação esquemática de uma extrusora 

 

2.8.2 Moldagem por Injeção 

 

O processo de moldagem por injeção é utilizado para a confecção de diversos 

produtos em materiais plásticos, por exemplo, PVC como conexões, peças técnicas 

para industria automobilística, manoplas, rodas para rodízios, produtos para industria 

de calçados (como solas), peças técnicas para indústria eletroeletrônica e de 

informática (carcaças para vídeo e teclados de computador), etc. Na moldagem por 
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injeção, o polímero é injetado a alta pressão em um molde. O molde é mantido a uma 

temperatura pré-fixada enquanto o polímero esfria. Em seguida, as metades são 

abertas e o artigo final é expulso. Uma máquina injetora (Figura 15) é composta 

basicamente por um funil de alimentação, motor, cilindro de plastificação, rosca (que 

é alojada dentro do cilindro) e molde. Neste trabalho este procedimento foi utilizado 

para produção de corpos de prova para realização dos ensaios técnicos. 

 

 

Figura 15: Representação esquemática de uma injetora 

 

A blenda PET/PEBD foi utilizada em formato de grânulos, alimentados 

através do funil e forçado a entrar no cilindro de plastificação. O cilindro é equipado 

com resistências elétricas e, com o auxílio da rosca, plastifica a blenda, permitindo 

que ela seja injetada na cavidade do molde, conferindo forma ao corpo de prova. 
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3 Parte Experimental 

 

Serão descritos os procedimentos experimentais para desenvolvimento desta 

dissertação. Inicialmente será apresentada uma breve revisão de algumas técnicas 

utilizadas, a seguir  uma descrição dos materiais empregados na preparação dos 

corpos de prova, vindo finalmente, então, os procedimentos experimentais 

propriamente ditos, subdivididos em dois tópicos, o primeiro sobre a caracterização 

dos materiais e o segundo sobre as técnicas de avaliação. 

 

3.1 Materiais 

 

O PET utilizado neste trabalho é um copolímero fornecido pela empresa 

Braskem - BG1180 que apresenta as seguintes características, Mn =  não fornecido  e  

Mw = não fornecido, Tm = 245 ºC  e densidade = 1,39 – 1,41 g/cm3. O PEBD (BI-

818), também fornecido pela empresa Braskem, com as seguintes características, Mn 

= 10.000 g/mol e  Mw = 320.000 g/mol, temperatura de processo = 180 – 220ºC, 

densidade = 0,916 – 0,920 g/cm3. O SEBS foi fornecido pela empresa SPP Resinas / 

Kraton Polymers do Brasil, Mn = 80.000 g/mol. 

 

3.2 Parte Experimental: Modificação do SEBS – Sulfonação 

 

A reação de sulfonação do SEBS foi realizada utilizando quantidade fixa de 

sulfato de acetila, ao contrário do trabalho do grupo do Professor de Paoli[33],  que foi 

inicialmente tomada como referência. A solução foi preparada em um béquer com 



Blenda de Poli(tereftalato de etileno) com Polietileno de Baixa Densidade. 

Dissertação para obtenção do Título de Mestre em Engenharia de Materiais – 
Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais / Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo.                                                                                 55  / 135 

 

anidrido acético e resfriada a 00C com banho de água e gelo (Figura 16 e 16-A), em 

seguida adicionou-se lentamente o ácido sulfúrico concentrado (95-97%). A reação é 

mantida sob agitação manual até formação de uma solução homogênea límpida a 

temperatura ambiente.  

 

Figura 16: Resfriamento do anidrido acético a 0oC 

 

Figura 16 - A: Resfriamento do anidrido acético a 0oC 
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Em um balão de três bocas (Figura 17 e 17-A), munido de aquecimento e 

agitação, sob atmosfera inerte de N2, introduz-se o solvente diclorometano e o 

copolímero em bloco SEBS na quantidade indicada na Tabela 2. Aquece-se a mistura 

a temperatura de refluxo do solvente (400C) de modo que favoreça a solubilização do 

polímero. 

 

Figura 17: Montagem do sistema de 

sulfonação  

 

Figura 17 - A: Montagem do sistema de 

sulfonação 

Na solução resultante adiciona-se a quantidade calculada de sulfato de acetila, 

preparado anteriormente (Tabela 02). A solução apresenta coloração amarela clara 

depois da adição do sulfonante reativo (Figura 18).  

 

Figura 18: Sulfonação - Logo após a adição da solução de sulfato de acetila  
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Neste ponto, a mistura é mantida sob agitação por 3 h a 400C. A reação então 

é interrompida com a adição do álcool isopropílico. A reação é mantida por mais 30 

min e depois é resfriada até a temperatura ambiente, neste ponto temos o SEBS 

sulfonado (Figura 19). A reação de sulfonação do SEBS esta representada na Figura 

20. Esclarecemos que a reação de sulfonação não ocorre em todas os grupos fenila do 

SEBS. 

 

 

Figura 19: Sulfonação – SEBS sulfonado 
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Figura 20: Esquema de uma reação de sulfonação do SEBS 

 

O copolímero em bloco SEBS sulfonado (SEBS) é recuperado da solução 

mediante precipitação em aproximadamente 1500 mL de água destilada fervente 

(Figura 21), tanto para hidrolizar o sulfato de acetila quanto para eliminar o solvente.  

O SEBS sulfonado passou por uma seqüência de secagem em capela ventilada 

e seguida de secagem a vácuo, para garantir o baixo teor de umidade e assim impedir 

uma hidrólise do PET no momento da extrusão.  
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Todos materiais, PET, PEBD e SEBS sulfonado foram secos antes da extrusão 

para garantir novamente a menor concentração possível de umidade.  

 

Figura 21: Precipitação do SEBS sulfonado 

 

As amostras de SEBS foram obtidas na forma de um precipitado branco 

(Figuras 22 e 23), que foi lavado várias vezes com água destilada quente, depois foi 

separado mediante filtração, comprimido manualmente várias vezes para retirar a 

água dos retículos mais internos. Após secagem inicial o material foi cortado em 

pedaços pequenos para aumentar a superfície de secagem, lavado com álcool etílico e, 

novamente, comprimido manualmente várias vezes, seguido de exposição por alguns 

dias sob fluxo de ar (ambiente) em capela ventilada, e posteriormente, seco a vácuo 

por 2 semanas (até massa constante). No caso da primeira amostra, o procedimento de 

secagem foi o mesmo, porém ao se fazer um teste com solvente, constatou-se que não 

era possível solubilizar o produto. 
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(A) (B) 

Figura 22: Precipitação do SEBS sulfonado (A) e (B) 

 

 

(C) 

Figura 23: Precipitação do SEBS sulfonado (C) 

 

 

A Tabela 2 mostra as condições do processo de sulfonação do SEBS. 
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Tabela 2: Experimentos de sulfonação do SEBS com sulfato de acetila. 

Amostra 

Sulfonada 

SEBS 

(g) 

Acetilsulfato 
(mL)* 

Solvente 

CH2Cl2 

(mL) 

Álcool  

isopropílico 
(mL) 

Produto 

(massa) 
(g) 

OBS. 

SEBS1 50 15 187.5 50 X Formou lig. 
cruzada 
amostra 
descartada 

SEBS2 100 30 375 100 X Formou lig. 
cruzada 
amostra 
descartada 

SEBS3 150 27.6 650 75 ~190 0,75g 
Pirogalol 

SEBS4 300 45.2 1300 150 ~380 1,5 g 
Pirogalol 

SEBS5 300 45.2 1300 150 ~380 1,5 g 
Pirogalol 

 

 

3.3 Preparação das blendas de PET com PEBD 

 

Para este trabalho foram preparadas diversas formulações para avaliar a 

influência do SEBS na compatibilização da blenda PET/PEBD bem como a 

influência do SEBS sulfonado na compatibilização da mesma. Tudo isso sempre 

tomando como referência a blenda PET/PEBD sem a utilização de um agente de 

compatibilização. Nesta etapa do projeto foram utilizados equipamentos de 

processamento de industrias de compostos plásticos (Tabela 3). Foi utilizada uma 

extrusora dupla-rosca para produzir as formulações (Tabela 4 e 5) e os corpos de 

provas foram preparados por moldagem por injeção (Tabela 3) para realização dos 

ensaios mecânicos e térmicos.  
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Tabela 03: Relação de equipamento de processamento utilizados nesta 

dissertação. 

Extrusora – Plásticos Novacor THEYSON TSK-N 20/40D 

Injetora – Plásticos Novacor BATTENFELD TM500/210 UNILOG B2.  

 

Tabela 4: Composição das formulações com SEBS sulfonado  

PETppr PET % 
Massa 
PET 
(kg) 

 
Borracha 

% 

Massa 
Borracha 

(kg) 
PEBD% 

Massa  
PEBD 
(kg) Formulaçã0 

70 70% 1.40 3% 0.06 27% 0.54 1 
70 70% 1.40 6% 0.12 24% 0.48 2 
70 70% 1.40 0% 0.00 30% 0.60 3 
80 80% 1.60 6% 0.12 14% 0.28 4 
80 80% 1.60 3% 0.06 17% 0.34 5 
80 80% 1.60 0% 0.00 20% 0.40 6 
90 90% 1.80 0% 0.00 10% 0.20 7 
90 90% 1.80 3% 0.06 5% 0.10 8 
90 90% 1.80 6% 0.12 4% 0.08 9 

100 100% 2.00 0% 0.00 0% 0.00 10 
        

 
Tabela 5: Composição das formulações com SEBS não sulfonado  

PETppr PET % 
Massa 
PET 
(kg) 

 
Borracha 

% 

Massa 
Borracha 

(kg) 
PEBD% 

Massa  
PEBD 
(kg) Formulaçã0 

70 70% 1.40 3% 0.06 27% 0.54 11 
70 70% 1.40 6% 0.12 24% 0.48 12 
80 80% 1.60 6% 0.12 14% 0.28 13 
80 80% 1.60 3% 0.06 17% 0.34 14 
90 90% 1.80 3% 0.06 5% 0.10 15 
90 90% 1.80 6% 0.12 4% 0.08 16 

0 0% 0.00 0% 0.00 100% 2.00 17 
        

3.4 Ensaios de Caracterização. 

 

Esta etapa exigiu a utilização de equipamentos de laboratório de várias 

industrias do segmento  plástico (Tabela 6). A Tabela 6 apresenta os diversos 
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equipamentos utilizados nesta Dissertação, seus modelos e as indústrias onde se 

localizam. 

 

Tabela 6: Equipamentos de laboratório e modelos 

Durômetro – Plásticos Novacor KORI DUROMETER KR-25D 

Máquina Universal de ensaios – Plásticos 

Novacor 

Máquina Universal de ensaios  – Macroplast 

TINIUS OLSEN H5K-S 

 

ZWICK 30TH2S 

Resistênca ao Impacto IZOD – Plásticos 

Novacor 

APARELHO DE IMPACTO  

MICROTEST 

Ïndice de Fluidez (MFI) – Plásticos Novacor EXTRUSION PLASTOMETER 

TINIUS OLSEN Model M9993a  

HDT – Macroplast CEAST  

DSC – Radici Plastics METLER FP85 e FP90 

(Processador) 

 

3.4.1 Índice de fluidez (IF) [34,35] [Melt flow index – MFI]; [Melt flow 

rate – MFR] (ASTM D 1238; ISO 1133) 

 

A taxa de fluidez define-se como sendo a quantidade em gramas de polímero, 

que flui durante dez minutos através de um orifício calibrado (diâmetro = 2,09 mm x 

L = 8,0 mm), em condições de força e de temperatura definidas (por ex., 2,160 Kg e 

190º C). A fluidez do  polímero é função da pressão (peso utilizado), diâmetro do 

orifício,  viscosidade do polímero e temperatura do ensaio.  
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Quanto mais viscoso for o material no estado fundido, maior será a sua massa 

molecular média e menor será o valor do índice de fluidez. A massa molecular varia 

inversamente ao índice de fluidez.  

 

Propriedade do fluído que relaciona as tensões de corte com as velocidades de 

distorção durante o escoamento. 

 O polímero fundido é um fluido espesso, de elevada viscosidade, em 

virtude da sua  elevada massa molecular. 

 A maior parte dos processos de transformação de polímeros envolve o 

escoamento através de pequenos canais ou aberturas dos moldes 

 As velocidades de escoamento são, geralmente, elevadas, 

desenvolvendo-se velocidades e tensões de corte elevadas. 

 

A viscosidade de um polímero fundido diminui com a velocidade de 

deformação, isto é, o fluido torna-se menos espesso para velocidades de deformação 

elevadas.  

 

Neste trabalho as blendas e o PET foram ensaiados a 260 °C / 2,16 Kg.  O 

PEBD foi ensaiado a 190 °C / 2,16 Kg 

 

3.4.2 Ensaio de tração[34,36,37]  (ASTM D638; ISO 527) 

 

As propriedades mecânicas dos polímeros são caracterizadas pela resposta 

destes às tensões ou deformações aplicadas. A orientação das macromoléculas, a 
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maneira com que elas se cristalizam, a presença de aditivos, o grau de ligações 

cruzadas e o conteúdo de umidade são alguns dos parâmetros internos à estrutura do 

polímero que afetam acentuadamente seu comportamento mecânico.  

 

Neste ensaio, todas as formulações das blendas e os polímeros puros 

utilizaram uma velocidade de travessão de 50mm/min e a temperatura do laboratório 

era de 23 °C e 50% de umidade. 

 

Os ensaios na máquina de tração fornecem a curva da força versus 

deformação. Dessa curva, podem ser obtidos vários parâmetros, tais como, o módulo 

de elasticidade, a tensão máxima e/ou tensão no escoamento, deformações no 

escoamento e na ruptura e tenacidade. Os dados obtidos são usualmente utilizados 

para especificar um material para projetar peças em termos de limite de aplicação de 

força e tensões, também pode ser utilizado para controle de qualidade de materiais.  

 

A comparação dos resultados obtidos em máquinas de tração pode ser 

erroneamente interpretada se não forem considerados aspectos importantes na 

preparação do corpo de prova, a taxa de deformação aplicada, a umidade e a 

temperatura em que for realizado o ensaio. 

 

Normalmente a garra superior move-se a uma velocidade constante e a força 

necessária é determinada a velocidade constante. 
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3.4.3 Ensaio de Impacto[38,39]  (ASTM D256; ISO 180; IZOD 77) 

 

Vários métodos são usados para medir a resistência dos materiais - Izod, 

Charpy, Gardner e muitos outros.  Estes testes de impacto permitem comparar as  

resistências ao impacto em condições laboratoriais e, conseqüentemente, são 

freqüentemente utilizados para a seleção de material ou de controle de qualidade. Os 

ensaios de impacto Izod e Charpy são os mais utilizados no Brasil quando as peças 

são injetadas.   

 

Este trabalho avaliou a energia absorvida, pelas diversas formulações das 

blendas e dos polímeros puros, para ruptura dos corpos de provas. Estes ensaios 

foram realizados a 23 °C e 50% de umidade. 

 

O resultado de um ensaio de impacto Izod é reportado como perda de energia 

por unidade de espessura da amostra (como ft-lb/in ou J/cm) para corpos de prova 

entalhados. Adicionalmente os resultados podem ser descritos como perda de energia 

por unidade de área de seção reta (J/m² ou ft-lb/in²).  

 

O impacto Izod entalhado é um ensaio que mede a resistência dos materiais ao 

impacto de um pêndulo. O impacto de Izod é definido como a energia cinética 

necessária para iniciar a fratura e continuar a fratura até a quebra do espécime. Este 

teste pode ser usado como uma verificação rápida e fácil do controle de qualidade 

para determinar se um material se encontra com propriedades específicas de impacto. 
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Alguns polímeros apresentam sensibilidade à concentração de tensão, portanto 

apresentarão baixo desempenho em ensaios Izod com entalhe.  

Os técnicos usam este conhecimento para evitar o uso de tais polímeros nos 

projetos que tenham concentrações elevadas de tensão, tais como cantos ou entalhes 

afiados.  

 

3.4.4 Temperatura de distorção ao calor – HDT[40,41,42,43] (ASTM D 648; 

ISO 75) 

 

A temperatura da deflexão é uma medida da resistência de um polímero à 

distorção sob uma carga dada em temperaturas elevadas. A temperatura da deflexão é 

conhecida também como  “a temperatura de deflexão sob carga” (DTUL),  “a 

temperatura da deflexão ao calor”, ou de “a temperatura da distorção ao calor” (HDT). 

As duas cargas comuns usadas são 0,46 MPa e 1,8 MPa, embora os testes executados 

em umas cargas mais elevadas tais como 5,0 MPa ou 8,0 MPa sejam encontrados 

ocasionalmente.  

 

A temperatura da deflexão será a temperatura em que o corpo de prova do 

teste, sob uma carga  (1,8 MPa ou 0,46 MPa) deflexiona por 0,010 polegadas (0,25 

milímetros). O valor obtido para uma classe específica do polímero dependerá da 

resina básica e da presença de agente de reforço.  

 

Os resultados do ensaio de HDT são uma medida útil da temperatura relativa 

do serviço para um polímero quando usados em peças sob algum tipo de 
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carregamento. Entretanto, o teste da temperatura da deflexão é um teste de curto 

prazo e não deve ser usado sozinho para o projeto de produto.  

 

Outros fatores, tais como o tempo de exposição à temperatura elevada, a taxa 

do aumento da temperatura e a geometria de peça afetam o desempenho. Na Tabela 7 

estão apresentados alguns valores de HDT para as cargas de 0,46 MPa, de 1,8 MPa e 

valores da temperatura de fusão para alguns polímeros carregados e não carregados.  

 

Tabela 7 Valores de HDT versus temperatura de fusão de vários polímeros 

Polímero HDT – 0,46 MPa 
(°°°°C) 

HDT – 1,8 MPa 
(°°°°C) 

Tm 
(°°°°C) 

ABS 98 88 - 
ABS + 30%FV 150 145 - 
POM COPOLÍMERO 160 110 200 
POM COPOLÍMERO 
+ 30%FV 

200 190 200 

ACRÍLICO 95 85 - 
PA 6 160 60 220 
PA 6 + 30%FV 220 200 220 
PC 140 130 - 
PEAD 85 60 130 
PET 70 65 250 
PET + 30%FV 250 230 250 
PP 100 70 160 
PP + 30%FV 170 160 170 
PS 95 85 - 

  

O valor do HDT é uma referência para o transformador de plásticos que 

utiliza a moldagem por injeção. A peça poderá ser considerada segura para ser 

retirada do molde, quando esta estiver com temperatura abaixo ou próxima ao seu 

HDT, isto significa que a deformação da peça estará dentro dos limites aceitáveis 

após a remoção de dentro do molde. 
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3.4.5 Calorimetria  exploratória diferencial (DSC) - DSC - Cristalização e 

Entalpia de Fusão de Polímeros (ASTM D 3417)[44]  - DSC - Temperatura de 

Transição de Polímeros (ASTM D 3418) 

 

A Calorimetria exploratória diferencial (DSC) é uma técnica de análise 

térmica usada para medir mudanças nos fluxos de calor associados com as transições 

materiais. As medidas de DSC fornecem dados qualitativos e quantitativos, calor 

emitido em processos exotérmicos e calor absorvido em endotérmicos. DSC é usado 

geralmente para determinar a temperatura de transição vítrea (Tg) e a temperatura de 

fusão cristalina (Tm) de materiais poliméricos. Uma massa de amostra é pesada e 

colocada em um cadinho de alumino de amostra de DSC. O cadinho de amostra e um 

cadinho vazio de referência são colocados dentro do instrumento de DSC. Os 

compartimentos de amostra e de referência são aquecidos ou refrigerados a uma taxa 

controlada e o fluxo de calor diferencial entre a amostra e a referência é 

continuamente monitorado. O perfil do fluxo de calor obtido durante o aquecimento 

ou resfriamento é analisado subseqüentemente para obtenção de diversas transições 

endotérmicas e/ou exotérmicas 

 

A técnica de DSC pode ser usada para fornecer indicações aproximadas 

qualitativas sobre a miscibilidade de misturas de polímeros, desde que as 

temperaturas inerentes da transição, dos componentes da mistura sejam 

suficientemente distintas. As misturas do polímero baseadas no poliestireno (Tg = 

100°C) e poli (óxido do dimetilfenileno) (Tg = 210°C) são miscíveis em todas as 

proporções. Os perfis térmicos de DSC de várias composições da mistura de 
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PS/PDMPO mostram somente uma única temperatura de transição vítrea, situada 

entre 100 °C e 210 °C, dependente das frações relativas do peso dos componentes da 

mistura. Em contraste, as misturas baseadas em poliestireno e poliisopreno (Tg = -

70°C) são imicíveis. As misturas de PS/PI exibem fases distintas e domínios 

separados e mostram duas temperaturas de transição vítrea características nas mesmas 

escalas de temperatura que seus respectivos componentes da mistura de 

homopolímeros. Em resumo, as mistura de polímero que mostram duas Tg’s por DSC 

são reconhecidos como sendo imicíveis aquelas que mostram somente uma única Tg 

podem ou não ser miscíveis.  

 

3.4.6 FTIR - Espectrometria no Infravermelho - Análise Qualitativa de 

Polímeros e Aditivo; Identificação de Elastômeros por Infravermelho (ASTM D 

3677) 

 

 Infravermelho - (IR) é  uma radiação eletromagnética de comprimento de 

onda tão grande quanto a luz visível, porém mais curto que as ondas de rádio. O nome 

significa "abaixo do vermelho" (do Latin infra, “abaixo”),  a cor  vermelha é o início 

da cor da luz visível de comprimento de onda mais longo. A radiação infravermelha 

localiza-se entre aproximadamente 750 nanômetros e 1 milímetro. No nível atômico, 

a incidência da luz infravermelha produz deformação vibracional em uma molécula 

através de uma mudança no momento de dipolo das diferentes ligações químicas, 

tornando-a útil para o estudo estrutural dos compostos a partir destes estados de 

energia. A espectroscopia de infravermelho é o estudo da absorção e transmissão de 
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fotóns na escala de energia do infravermelho, baseados em suas freqüência e 

intensidade. 

 

 As freqüências diferentes são absorvidas por estiramentos e por flexão de 

diferentes ligações moleculares. O dióxido de carbono, por exemplo, tem uma faixa 

de absorção forte em 4.2 µm 

 

 Neste Trabalho os espectros FTIR foram obtidos no modo transmissão. As 

amostras na forma de filmes finos foram preparados a partir da evaporação de 

soluções dos polímeros em clorofórmio. 

 

3.4.7 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

 No ano de 1926, Bush provou que era possível focalizar um feixe de elétrons 

utilizando uma lente eletromagnética circular. Com base nestes dados, em 1931 foi 

iniciada a construção do primeiro Microscópio Eletrônico de Transmissão (MET). 

Em 1939, a Siemens construía o primeiro modelo comercial de MET. 

 

Os primeiros trabalhos publicados sobre o microscópio eletrônico de 

varredura (MEV), data de 1938, descrevendo a utilização de bobinas de varredura em 

um microscópio eletrônico de transmissão (MET). O primeiro MEV utilizado para 

observações de amostras espessas foi descrito em 1942, com resolução da ordem de 1 

metro, resolução pior que a utilizada por microscopia ótica. 
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O microscópio ótico consta de duas lentes convergentes, onde a primeira está 

próxima ao objeto, denominada lente objetiva (grande distância focal), e a segunda 

lente é uma lupa denominada ocular (pequena distância focal). 

 

Os microscópios óticos ficam, então, limitados a um aumento máximo de 

2.000x, pois acima deste valor os detalhes menores que o comprimento de onda da 

luz empregada (4.000 - 7.000 Å) são imperceptíveis. Desse modo, para aumentar a 

resolução, a fim de se obter a imagem desejada, seria necessário trabalhar-se com 

comprimento de onda menor, o que acontece com o microscópio eletrônico. 

�

 O MEV consiste basicamente em:  

 Coluna ótica  

 Câmara de amostra 

 Sistema à vácuo (bomba difusora e mecânica) 

 Controle eletrônico 

 Sistema de imagem 

Muitas são as aplicações do MEV, a técnica poderá se tornar mais eficiente, 

quanto maior for o número de acessórios disponíveis no microscópio. Esses 

acessórios são responsáveis pelas diferentes aplicações na área da pesquisa, como é o 

caso de micro análise, onde dependendo o tipo de detector pode-se fazer micro 

análises qualitativa e quantitativa com EDS ou WDS.  

 

A micro análise eletrônica é baseada na medida de raios X característico 

emitido de uma região microscópica da amostra bombardeada por um feixe de 
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elétrons. As linhas de raios X características são específicas do número atômica da 

amostra e da energia, podendo identificar o elemento que está emitindo a radiação. 

 

Espectros de raios X podem ser obtidos para a maioria dos elementos da 

tabela periódica, com exceção do hidrogênio, porém, a emissão dos 10 primeiros 

elementos de baixo número atômico consiste de bandas na região de baixa energia, 

onde as perdas por absorção nas amostras são grandes. 

  

 Quando um feixe eletrônico com suficiente valor de energia incide sobre um 

material, poderá ocorrer a ionização dos átomos pelo deslocamento de elétrons das 

camadas internas ocasionando o decaimento do estado de ionização e emissão de 

elétrons Auger e raio X característico.  

 

Estes transportam uma quantidade de energia que é característica dos 

elementos que os produzem, i.e, o valor de energia do pico é a diferença entre a 

energia do elétron arrancado e a do elétron que o substitui. Como essas energias são 

bem definidas, caracterizam os elementos químicos.  

 

Uma análise por raio X pode ser realizada por diferentes métodos analíticos, 

ou seja Absorção, Difração, Fluorescência e Micro sonda Eletrônica. Dois tipos de 

espectroscopia por raio-X podem ser utilizadas, por dispersão de energia (EDS) e por 

dispersão por comprimento de onda (WDS). Será objeto de estudo somente a 

espectroscopia por dispersão de energia (EDS).  
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Na Espectroscopia por Dispersão de Energia (EDS) os fótons com energia 

correspondente ao espectro de raio X atingem o detector do EDS quase que 

simultaneamente, o processo de medida deve ser rápido, possibilitando analisar a 

todos os comprimentos de onda também de modo simultâneo. Os pulsos de voltagem 

são transferidos a um analisador de multicanal, da ordem de 1000 canais, cada um 

correspondendo a uma faixa de voltagem. Quando um pulso de voltagem atinge o 

detector, ele é direcionado ao canal apropriado ao seu valor e o analisador armazena 

todo o espectro, que pode ser obtido em segundos.  

 

A intensidade do raio X emitida por vários elementos em uma amostra, é 

aproximadamente proporcional às frações em massa de cada elemento que emite 

radiação. Entretanto a razão de intensidade da amostra em relação a um padrão de 

composição conhecida, não necessariamente reflete a razão de concentração com 

precisão suficiente, sendo necessária a utilização de vários fatores de correção. 

  

O procedimento normal para a quantificação é feito comparando-se a taxa de 

contagem para um dado elemento com um padrão do elemento puro ou de uma liga, 

cuja composição é perfeitamente conhecida. 

 

O detector EDS consiste de um cristal de silício (Si) dopado com lítio, que é 

polarizado por eletrodos em ambas as superfícies. O espalhamento foto eletrônico no 

Si cria pares livres de elétrons-vacâncias na estrutura de banda do semicondutor que 

são separados pela polarização aplicada através do detector, sendo a carga coletada na 

superfície dos eletrodos. 
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4 Resultados e Discussão 

 

4.1 Moldagem por extrusão 

 

Neste trabalho foram produzidas 15 formulações de 2 Kg de blendas, 5 

formulações com 70% de PET, 5 formulações com 80% e 5 formulações com 90%,  1 

formulação de 100% PET e 1 formulação de 100% PEBD.  

 

As formulações foram produzidas em um extrusora dupla rosca e as 

temperaturas de processo variaram de 150 a 200 oC na zona 1, 230 a 240 oC na zona 2, 

235 a 250 oC na zona 3, 250 a 260 oC na zona 4 e 250 a 260 oC no cabeçote, utilizou-

se uma velocidade  entre 320 a 350 rotação por minuto (rpm).   

 

Todas as formulações apresentaram boas respostas ao processamento e 

conseguimos granular o material.  

 

Os parâmetros de processo de cada formulação  são apresentados na Tabela 8 

e 9. 
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Tabela 08: Parâmetros de extrusão 

Formulação Zona 1 

(oC) 

Zona 2 

(oC) 

Zona 3 

(oC) 

Zona 4 

(oC) 

Cabeçote 

(oC) 

Velocidade 

(RPM) 

1 150 230 235 250 250 320 
2 150 230 235 250 250 320 
3 150 230 235 250 250 320 
4 170 230 235 250 260 340 
5 170 230 235 250 260 340 
6 170 230 235 250 260 340 
7 200 240 250 260 260 340 
8 200 240 250 260 260 340 
9 200 240 250 260 260 340 
10 200 240 250 260 260 350 
11 150 230 235 250 250 320 
12 150 230 235 250 250 320 
13 170 230 235 250 260 340 
14 170 230 235 250 260 340 
15 200 240 250 260 260 340 
16 200 240 250 260 260 340 
 

 

4.2 Moldagem por injeção  

 

Os corpos de provas das blendas usados neste trabalho de mestrado foram 

produzidos utilizando uma injetora convencional. As formulações foram processadas 

a temperaturas que  variaram de 180 a 200 oC na zona 1, 230 a 250 oC na zona 2, 250 

a 260 oC na zona 3, e 250 a 260 oC no bico de injeção.  

 

Os valores utilizados na moldagem por injeção de cada formulação  são 

apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 09: Parâmetros de moldagem por injeção 

Formulação Zona 1 

(oC) 

Zona 2 

(oC) 

Zona 3 

(oC) 

Bico 

 (oC) 

1 180 230 250 260 
2 180 230 250 260 
3 180 230 250 260 
4 190 240 250 260 
5 190 240 250 260 
6 190 240 250 260 
7 200 240 250 260 
8 200 240 250 260 
9 200 240 250 260 
10 200 240 250 260 
11 180 230 250 260 
12 180 230 250 260 
13 190 240 250 260 
14 190 240 250 260 
15 200 240 250 260 
16 200 240 250 260 

 

 

4.3 Ensaio de resistência à tração  

 

O ensaio de resistência à tração  é uma técnica muito utilizada para avaliar as 

propriedades de curta duração de materiais de modo geral. O princípio do ensaio 

normalmente é baseado em uma velocidade constante  de afastamento das garras e na 

força necessária  para deformar o corpo de prova. Os ensaios de resistência à tração 

fornecem vários parâmetros, tais como, o módulo de elasticidade, resistência à tração 
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e deformação. As Tabelas 10 e 11  fornecem os resultados dos ensaios de tração e 

foram utilizadas para explicar o comportamento das blendas.  

Neste trabalho de mestrado foi utilizado esse tipo de caracterização de 

material pela facilidade em realizar ensaios. 

 

 

Tabela 10: Relação de propriedades das composições 
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Tabela 11: Conjunto de dados separados por concentração de PET na blenda 

 

 

4.3.1 Módulo de Rigidez 

 

 Como esperado, o Módulo de Young do PET (formulação 10) é superior ao de 

todas as formulações das blendas isso se deve ao grupo benzênico da cadeia principal 

do PET que é responsável pela  rigidez da cadeia molecular. Portanto podemos 

observar nas Figuras 24 e 25 que essa propriedade é muito influenciada pela 

concentração de PET nas formulações, logo as blendas com 90% (formulações 7-9 e 

15-16) são superiores as de 80% (formulações 4-6 e 13-14) e 70% (formulações 1-3 e 
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11-12). Percebe-se também, nas Tabelas 10 e 11, que o SEBS e SEBS sulfonado de 

maneira geral agregaram valor à blenda. A formulação 9 (2841 MPa) foi a que mais 

se aproximou do resultado do PET (3544 MPa), seguida pela formulação 15 (2295 

MPa) e pela formulação 8 (2289 MPa). 
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Figura 24: Módulo de Young versus Composição. 
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Comportamento da Blenda PET/PEBD
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Figura 25: Módulo de Young versus Composição. 

 

4.3.2 Resistência à tração 

 

 Na resistência à tração novamente encontramos o esperado que foi a 

supremacia dos valores do PET (Tabelas 10 e 11), novamente temos a interferência 

da estrutura molecular pois devido à presença de grupos benzênicos na cadeia 

principal teremos interações eletrônicas entre estes grupos que serão responsáveis 

pelo aumento da resistência à tração. A redução das interações devido ao PEDB e ao 

SEBS  nas blendas  acarretará na diminuição da resistência à tração, principalmente 

quando as fases apresentam problema de adesão.  

 

 Com relação à resistência à tração, devemos considerar os valores no ponto de 

escoamento e na ruptura e tratá-los de maneira diferente.  No escoamento, Tabela 10 

e 11, observa-se que o PET apresenta resistência de 61,39 MPa,  enquanto as 
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melhores formulações 15, 16, 7, 14, 4 , 13 e 6 apresentaram 49,58; 49,28; 48,79; 

42,77; 41,53; 41,33 e 41,14 MPa respectivamente. A perda nesta propriedade para as 

formulações citadas foi entre 19% e 33%, entretanto, podemos considerar esses 

valores como satisfatórios e aplicáveis comercialmente. Mas uma vez podemos 

considerar que as formulações com maiores concentrações de PET nas blendas 

apresentaram os melhores valores. As Figuras 26 e 27 confirmam que as formulações 

com o SEBS (formulações 11-16) apresentam melhores resultados que aqueles com  o 

SEBS sulfonado (formulações 1,2,4,5,8 e 9). Outro ponto importante é que nesta 

propriedade, as formulações PET/PEBD apresentam valores muito próximos daqueles 

observados para as blendas modificadas com SEBS (figuras 27).   
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Figura 26: Resistência à Tração no Escoamento versus Composição. 
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Figura 27: Resistência à Tração no Escoamento versus Composição. 

 

 Com relação à resistência na ruptura, as Figuras 28 e 29 demonstram que o 

PET puro apresenta o melhor resultado  e a adição de PEBD, SEBS e SEBS 

sulfonado confirma que as interações entre as cadeias poliméricas diminuíram. Na 

resistência à tração na ruptura temos uma inversão, as formulações com o SEBS 

sulfonado apresentaram melhores resultados que aquelas com o SEBS original.  

  

 As formulações com 3% de SEBS sulfonado apresentaram perdas 

significativas próximas de 50% entretanto ainda foram mais resistentes que as 

blendas PET/PEBD e as com SEBS original. A blenda com 90% de PET foi a única 

que apresentou um resultado confuso.   
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Figura 28: Resistência à Tração na Ruptura versus Composição. 
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Figura 29: Resistência à Tração na Ruptura versus Composição. 
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4.3.3 Deformação 

  

 A deformação é uma propriedade muito importante para a aplicação de um 

polímero.  Portanto quanto maior o valor da deformação maior a segurança no projeto 

pois diminui a probabilidade de uma fratura indesejada, a fratura frágil. 

  

 De acordo com as Tabelas 10 e 11, a deformação no escoamento para cada 

formulação foi representada nas Figuras 30-33, para melhor análise dos resultados. 

Percebe-se que as formulações de um modo geral apresentaram o mesmo valor do 

PET. O SEBS sulfonado novamente apresentou perdas significativas nesta 

propriedade e a formulação com 90% de PET e 6% de SEBS foi a única que 

apresentou um ganho expressivo de 100%.  

 

Comportamento da Blenda PET/PEBD 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Formulação

D
ef

or
m

aç
ão

 n
o 

E
sc

oa
m

en
to

(%
)

Formulações das blendas

Figura 30: Deformação no Escoamento versus Composição 
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Figura 31: Deformação no Escoamento versus Composição. 
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Figura 32: Deformação no Escoamento versus Composição. *(Sem Valor do 

PEBD) 
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Figura 33: Deformação no Escoamento versus Composição.*(Sem Valor do 

PEBD) 

 

 A deformação a ruptura da blenda é uma propriedade muito sensível a adesão 

dos componentes. Portanto, quanto pior a adesão maior a perda na blenda. Percebe-se 

pelas Tabelas 10 e 11 que o SEBS apresentou uma melhor adesão que o SEBS 

sulfonado. 

 

 Diversas formulações apresentaram ganho expressivo em deformação na 

ruptura em comparação com o PET. As Figuras 34-37 mostram que as formulações 

com o SEBS apresentaram os melhores resultados, sendo que as formulações com 6% 

de SEBS apresentaram ganhos de 76% à 106%, enquanto que as formulações com 3% 

apresentaram ganhos de 55% à 62% de ganhos. As formulações com SEBS sulfonado 

apresentaram perdas significativas, sendo piores que a blenda PET/PEBD.   
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 As formulações 2, 5, 8, 9 apresentaram deformação entre 1,6% e 6,9% e 

podemos considerar como comportamento frágil. 
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Figura 34: Deformação na Ruptura versus Composição. 
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Figura 35: Deformação na Ruptura versus Composição. 
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Figura 36: Deformação na Ruptura versus Composição. *(Sem Valor do PEBD)  
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Figura 37: Deformação na Ruptura versus Composição. (Sem valor de PEBD) 
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4.4 Análise termo-mecânica  

 

A análise termo-mecânica pode ser utilizada para avaliar a compatibilidade 

dos sistemas poliméricos de forma semelhante às propriedades mecânicas[46]. 

 

As Figuras 38 e 39 e a Tabela 12 mostram os dados obtidos para a 

temperatura de deflexão térmica do PET puro e das blendas poliméricas com PEBD; 

PEBD/SEBS e PEBD/SEBS sulfonado. Embora o teor de PEBD seja de 30; 27 e 24% 

e  0; 3 e 6% de compatibilizante respectivamente tenham sido adicionados à blenda, 

neste ensaio as misturas apresentaram um comportamento comparável ao do 

componente puro PET, o que é muito positivo demonstrando que houve uma boa 

dispersão da fase flexível na matriz. 

  

Tabela 12: Valores de HDT das formulações 
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O HDT do PET puro ficou na faixa de 65 °C e das blendas na faixa de 55,6 e 

68,2 °C. Portanto, não há diferença significativa nestes valores para esta propriedade. 

 

Analisando o sistema PET/PEBD, com SEBS ou SEBS sulfonado, verificou-

se que os valores observados para as blendas neste trabalho são muito interessantes 

do ponto de vista tecnológico, pois eles estão muito próximos aos do PET, isto é, sem 

perdas de HDT. 

 

Utilizando as Figuras 38 e 39, percebe-se que as formulações com 90% de 

PET apresentaram os melhores resultados para o ensaio de HDT, os ganhos chegaram 

até 3 °C. As formulações com 80% de PET e 3% de SEBS normal e sulfonado 

também apresentaram ganhos. Por outro lado, as formulações com 6% de SEBS 

sulfonados apresentaram perdas. 
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Figura 38: Temperatura de deformação térmica (HDT) versus Composição. 

*(Sem Valor do PEBD) 
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Figura 39: HDT 1,8 MPa versus Composição 

 

4.5 Análise da Fluidez 

 

 Um ponto muito importante é avaliar a processabilidade das blendas e 

compará-las ao PET, portanto foram realizados ensaios de fluidez com todas 

formulações e para isso foi utilizado um plastômetro. A melhora da fluidez é um bom 

indício que o material poderá ser utilizado em peças complexas e de difícil 

preenchimento. 

 

 Este é um método comparativo visto que as temperaturas de ensaio de um 

PEBD puro e de um PET puro são extremamente diferentes. Neste trabalho de 

mestrado, os ensaios foram realizados utilizando 190 oC / 2,16 Kg para o PEBD e 260 

oC / 2,16 Kg para o PET e as blendas.  
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 Este método e os parâmetros utilizados permitiram que as formulações das 

blendas e do PET pudessem ser comparadas. Portanto a fluidez de cada blenda foi 

analisada, percebe-se através da Tabela 13 e das Figuras 40 e 41 que as blendas com 

90% de PET apresentaram melhoras, ou seja aumento na fluidez. As formulações 

com 80% de PET com PEBD e PEBD/SEBS sulfonado apresentaram melhoras.  A 

única formulação com SEBS normal que apresentou melhora foi com 70% PET e 6% 

de SEBS. O restante das formulações apresentaram valores próximos ao PET. 

 

Tabela 13: Valores de fluidez das formulações 
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Figura 40: Índice de Fluidez (Melt flow index) versus Composição. *(Sem Valor 

do PEBD) 

 

 

Comportamento da Blenda PET/PEBD

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

PEBD 100% 0% 3% (sulfonado) 3% 6% (sulfonado) 6% PET 100%

Concentração de agente de Compatibilidade

M
FI

 
 (g

/1
0m

in
) Blenda 70% PET

Blenda 80% PET

Blenda 90% PET

 

Figura 41: Índice de fluidez (Melt Flow Index) versus Composição. 
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4.6 Dureza 

 

 O teste de dureza mede a resistência de um material à deformação pela 

indentação da sua superfície. Como esperado percebe-se claramente a influência do 

PET na dureza das blendas. Os grupos benzênicos pertencentes ao PET são 

responsáveis pela dureza.  

  

 A dureza das blendas foi analisada e a Tabela 14 e as Figuras 42 e 43 

confirmam que o PET apresentou o melhor valor. Verificou-se uma tendência, as 

blendas com maiores concentrações de PET apresentaram valores mais elevados. 

Outro ponto importante, o SEBS sulfonado apresentou melhores resultados que o 

SEBS. Porém percebe-se que de maneira geral todas formulações apresentaram 

valores muito próximos, 63 a 75 shore D. 
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Figura 42: Dureza versus Composição. 



Blenda de Poli(tereftalato de etileno) com Polietileno de Baixa Densidade. 

Dissertação para obtenção do Título de Mestre em Engenharia de Materiais – 
Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais / Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo.                                                                                 96  / 135 

 

Comportamento da Blenda PET/PEBD

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

PEBD 100% 0% 3% (sulfonado) 3% 6% (sulfonado) 6% PET 100%

Concentração de agente de Compatibilidade

D
ur

ez
a 

 (S
ho

re
 D

)

Blenda 70% PET

Blenda 80% PET

Blenda 90% PET

 

Figura 43: Dureza (Shore D) versus Composição. 

 

Tabela 14: Valores de dureza das formulações 
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4.7 Resistência ao Impacto 

 

 Neste método é medido à energia para romper um corpo de prova com ou sem 

entalhe. O uso de corpo entalhado serve como parâmetro indicativo de como uma 

peça produzida com o material em questão irá se comportar, de um modo dúctil ou 

frágil. 

 

 A seqüência alifática aberta, não cíclica e o oxigênio na cadeia principal do 

PET são responsáveis pela flexibilidade à temperatura ambiente, porém pode-se notar 

que mesmo assim o PET puro não apresenta uma boa propriedade de resistência ao 

impacto. 

 

  Com relação à resistência ao impacto das blendas, a Tabela 15 e as Figuras 

44-47, demonstram que as formulações com SEBS sulfonado apresentaram os piores 

resultados, menores que o próprio PET. As formulações com alta concentração  de 

PET apresentaram piores resultados quando comparados com seus pares de menores 

concentrações de PET. As blendas PET/PEBD apresentaram os melhores resultados. 

 

 Fica claro que a adesão entre as fases PET e PEBD ou PET e SEBS é superior 

que a encontrada no PET e SEBS sulfonado. 

 

 Outro ponto a ser entendido é a forte possibilidade de haver coalescência e o 

SEBS e o PEBD apresentarem níveis de dispersão inadequados comprometendo 

assim a resistência a impacto.  



Blenda de Poli(tereftalato de etileno) com Polietileno de Baixa Densidade. 

Dissertação para obtenção do Título de Mestre em Engenharia de Materiais – 
Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais / Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo.                                                                                 98  / 135 

 

Tabela 15: Resistência ao impacto das formulações 
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Figura 44: Resistência ao Impacto versus Composição. 
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Figura 45: Resistência ao Impacto Izod versus Composição. 
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Figura 46: Resistência ao Impacto versus Composição.* Sem valor de PEBD. 
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Figura 47: Resistência ao Impacto Izod versus Composição.*(Sem Valor do 

PEBD) 

 

4.8 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

A Calorimetria exploratória diferencial (DSC) é uma técnica de análise 

térmica muito utilizada na caracterização de polímeros, pois mede as mudanças nos 

fluxos de calor associados com as transições dos materiais. Neste trabalho o DSC foi  

utilizado para determinação de temperatura de transição vítrea (Tg) e temperatura de 

fusão (Tm) dos materiais poliméricos. 

 

 Os polímeros foram caracterizados por DSC e observa-se na Figura 57 que o 

valor de Tg para a amostra de PET é de aproximadamente 67 oC enquanto que a Tm  

para a amostra de PET é de aproximadamente 248 oC. A Figura 64 fornece a Tm para 

o PEBD, 117,7 oC.   
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 A Tg do PEBD e das blendas não foi medida por problemas técnicos no 

equipamento, que não estava permitindo resfriamento até baixas temperaturas. 

Através dos DSC das blendas ficou claro que a Tg e a Tm de cada formulação 

sofreram influência e foram deslocadas. As formulações 1-9 e 11, 12, 14-16 

apresentam valores de Tg  (Figuras 48-56 e 58-63) na região do PET e superiores a 70 

oC, enquanto que a formulação 10 (PET puro – Figura 57) apresenta como resultado 

um Tg  ao redor de 67 oC.  A Figura 67 (PEBD puro)  não apresenta a temperatura de 

transição vítrea pois a análise não foi realizada a baixa temperatura. Percebe-se que 

há um deslocamento de afastamento, mesmo sem o valor do Tg do PEBD e da região 

do PEBD nas formulações podemos entender que as blendas são imiscíveis. 

 

 

Figura 48: DSC da amostra 01. 
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Figura 49: DSC da amostra 02.  

 

Figura 50: DSC da amostra 03. 
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Figura 51: DSC da amostra 04. 

 

Figura 52 DSC da amostra 05. 
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Figura 53: DSC da amostra 06. 

 

Figura 54: DSC da amostra 07. 
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Figura 55: DSC da amostra 08. 

 

Figura 56: DSC da amostra 09. 
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Figura 57: DSC da amostra 10. 

 

Figura 58 - DSC da amostra 11. 
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Figura 59: DSC da amostra 12. 

 

Figura 60: DSC da amostra 13. 
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Figura 61: DSC da amostra 14. 

 

Figura 62: DSC da amostra 15. 



Blenda de Poli(tereftalato de etileno) com Polietileno de Baixa Densidade. 

Dissertação para obtenção do Título de Mestre em Engenharia de Materiais – 
Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais / Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo.                                                                                 109  / 135 

 

 

Figura 63: DSC da amostra 16. 

 

Figura 64: DSC da amostra 17. 
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4.9 Espectrometria no infravermelho 

 

 Este tipo de análise é muito utilizado na identificação de polímeros ou 

compostos químicos. No caso de polímeros a técnica é utilizada para identificar 

segmentos do polímero e assim identificar a estrutura que o compõem.  

 

 Neste trabalho, a espectrometria de infravermelho foi realizada no modo 

transmissão e foi utilizada para a regularidade das amostras de SEBS sulfonado. As 

Figuras 65-69 apresentam os espectros no por infravermelho das diferentes amostras 

de SEBS sulfonado. Os espectros foram obtidos de filmes evaporados de solução de 

SEBS sulfonado em clorofórmio. Percebe-se que as diversas amostras  apresentam 

grande regularidade, ou seja a eficiência da sulfonação é muita próxima, embora 

deva-se ressaltar que as amostras não foram controladas quanto à sua espessura.  

 

 O grupo sulfônico é caracterizado pela banda de absorção com o máximo ao 

redor de 1200 cm-1. Antes de serem utilizadas na preparação das misturas, as 

amostras de SEBS sulfonado foram picotadas e misturadas  mecanicamente, para 

garantir uma maior homogeneidade dos resultados. 
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Figura 65: Infravermelho do SEBS modificado. 

 

 

 

 

Figura 66: Infravermelho do SEBS modificado. 
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Figura 67: Infravermelho do SEBS modificado. 

 

 

 

Figura 68: Infravermelho do SEBS modificado. 

 



Blenda de Poli(tereftalato de etileno) com Polietileno de Baixa Densidade. 

Dissertação para obtenção do Título de Mestre em Engenharia de Materiais – 
Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais / Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo.                                                                                 113  / 135 

 

 

Figura 69: Infravermelho do SEBS modificado. 

 

4.10 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

Neste trabalho de mestrado, para a preparação das amostras por fratura 

criogênica, todas amostras foram imersas no nitrogênio líquido durante 3 minutos e 

fraturadas logo depois ao retirar do ambiente de N2 líquido.  

 

A analise química dos materiais pode ser feita em microamostras utilizando a 

espectroscopia de energia de raios-X dispersos (EDS ou EDX), durante a realização 

de microscopia eletrônica. Neste Trabalho, as análises químicas foram realizadas 

objetivando a observação do átomo de enxofre, que está presente no SEBS sulfonado, 

nas blendas poliméricas. Entretanto devido ao baixo teor de SEBS modificado, a 

formulação 8 (Figura 74) não apresentou nenhuma diferença observável em relação 
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às formulações 7 e 16 (Figuras 70 e 78). Nestes espectros foram observados apenas os 

elementos  carbono e oxigênio, além do ouro utilizado no recobrimento das amostras. 

 

As microscopias eletrônicas de varreduras (MEV’s) da formulação 7 (Figura 

71-73) mostram que a blenda PET/PEBD não apresenta boa adesão interfacial e pode-

se perceber uma distribuição larga de tamanho da fase de PEBD. Por outro lado, 

MEV’s da formulação 8, Figuras 75-77, mostram que a distribuição de tamanho da 

fase de PEBD apresenta-se mais uniforme e a fase de PEBD está mais ligada a matriz 

de PET.  A formulação 16, conforme visto nas Figuras 79-82, apresenta uma fina 

distribuição de tamanho de fase do PEBD/SEBS, comprovando que a borracha 

utilizada como agente compatibilizante foi capaz de melhorar a distribuição da fase 

dispersa na blenda PET/PEBD. 

 

 

Figura 70: EDS – Formulação no. 07. 
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Figura 71: MEV – Formulação no. 07 

 

Figura 72: MEV – Formulação no. 07 
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Figura 73: MEV – Formulação no. 07 

 

 

Figura 74: EDS – Formulação no. 08 



Blenda de Poli(tereftalato de etileno) com Polietileno de Baixa Densidade. 

Dissertação para obtenção do Título de Mestre em Engenharia de Materiais – 
Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais / Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo.                                                                                 117  / 135 

 

 

Figura 75: MEV – Formulação no. 08 

 

Figura 76: MEV – Formulação no. 08 
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Figura 77: MEV – Formulação no. 08 

 

 

Figura 78: EDS – Formulação no. 16 
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Figura 79: MEV – Formulação no. 16 

 

Figura 80: MEV – Formulação no. 16 



Blenda de Poli(tereftalato de etileno) com Polietileno de Baixa Densidade. 

Dissertação para obtenção do Título de Mestre em Engenharia de Materiais – 
Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais / Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo.                                                                                 120  / 135 

 

 

Figura 81: MEV – Formulação no. 16 

 

Figura 82: MEV – Formulação no. 16 
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5 Conclusões 

 

 As blendas de uma maneira geral apresentaram melhoras em suas 

propriedades termomecânicas. Portanto, podemos concluir que o objetivo do trabalho 

de mestrado foi alcançado, visto que tanto o uso SEBS sulfonado e do SEBS 

apresentaram melhoras em determinadas propriedades. 

 

 O principal ponto neste trabalho é a possibilidade de aumentarmos a  

resistência ao impacto e a deformação na ruptura da blenda em relação ao PET e isso 

foi alcançado com as formulações que utilizaram SEBS.  Comparando o valor de 

deformação do PET (12,34%) com as formulações com SEBS (11-16) constatamos 

que o ganho é muito significativo pois os valores das blendas variam de 54,94% a 

106,13%. Com relação à resistência ao impacto o PET apresentou uma resistência de 

33,5 J/m enquanto que as blendas com SEBS apresentaram um aumento em relação 

ao polímero puro, o ganho nessa propriedade foi de 46,1 J/m a 67,3 J/m.  

 

 Outro objetivo deste trabalho de mestrado foi buscar a melhora da  

processabilidade. Comparando os valores de índice de fluidez temos que o PET 

apresenta uma fluidez de 7,40 g/10min e todas as formulações apresentaram melhoras, 

a menor fluidez encontrada na blenda foi 9,20 g/10min e a maior foi de 120 g/10min. 

Portanto podemos considerar que este objetivo foi alcançado. 
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 Constatou-se que o SEBS sulfonado e o SEBS em conjunto com a 

aplicação de diferentes concentrações influenciaram de maneira diferente e variadas 

as diversas propriedades. Portanto podemos observar por exemplo que as formulações 

14, 15 e 16, apresentaram, respectivamente, 54,94%, 62,34% e 103,87% de 

deformação na ruptura enquanto que o PET apresentou 12,34%. Essa melhora deve-

se  a influência da mistura de PEBD e de SEBS.  

 

 A formulação 16 apresentou 20,22% de deformação no escoamento 

contra 10,08% do PET. As formulações 4, 6, 7 e 13-16 apresentaram pequenas perdas 

na propriedade de Resistência à Tração no Escoamento, seus valores ficaram entre 41 

e 49 MPa em comparação com 61,39 MPa do PET. 

 

 As microscopias eletrônicas de varredura (MEVs) da formulação 7 

(Figuras 71-73), comprovam que a blenda PET/PEBD não apresenta boa adesão 

interfacial e pode-se perceber uma distribuição larga de tamanho da fase de PEBD. A 

fase de PEBD apresenta uma clara separação da matriz de PET, confirmando dados 

da literatura. Por outro lado, a MEV da formulação 8, Figuras 75-77, mostram que a 

fase de PEBD apresenta-se mais uniforme (distribuição de tamanho) e a fase de 

PEBD está mais ligada a matriz de PET. 

 

 A MEV da formulação 16 (Figuras 79-81) apresenta uma fina 

distribuição de tamanho de fase do PEBD/SEBS, comprovando que a borracha 

utilizada como agente compatibilizante foi capaz de melhorar a molhabilidade da 

blenda PET/PEBD. Portanto podemos afirmar que a presença do agente 
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compatibilizante SEBS tornou a microestrutura mais refinada com tamanho menor de 

domínio de PEBD e mais dispersos na matriz do PET. 

  

 Outra observação que podemos citar é que o agente compatibilizante 

modificado ou não modificado não apresentaram influência nos valores de Dureza e 

HDT.  

 

 De maneira geral a proposta de modificação química na borracha não 

foi suficiente para melhorar a interação entre os componentes da blenda PET/PEBD, 

apresentando a própria borracha não modificada melhor desempenho nas blendas.   
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6 Sugestão para novos trabalhos 

 

 Os polímeros apresentam um fenômeno característico em seu 

comportamento mecânico, que é a viscoelasticidade, ou seja, apresentam um 

comportamento de sólido elástico e de líquido ao mesmo tempo. Como os principais 

parâmetros utilizados para caracterizar as propriedades mecânicas de polímeros são o 

Módulo de Elasticidade, Resistência Máxima ou no Escoamento, Resistência de 

Ruptura e Resistência ao Impacto, os  ensaios correspondentes foram efetuados neste 

trabalho. Os ensaios de tração e de impacto são considerados ensaios de curta duração, 

portanto, as blendas poderão apresentar algum tipo de desvio quando submetidas a 

esforços de longa duração. Seria muito interessante a realização de ensaios de longa 

duração para a caracterização do comportamento destas blendas, como 

complementação deste trabalho.  

 

 Trabalhar com maiores quantidades de amostras devido as grandes 

perdas durante a extrusão e injeção de corpos de prova. 

 

 Realizar caracterização reológicas das blendas. 

 

 Trabalhar com níveis diferentes de sulfonação. 

 

 Utilizar  os recursos de MEV em todas as formulações das blendas. 
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 Utilizar outras técnicas de substituição para realizar as modificações, 

sugerimos a Nitração    e a Acilação 
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7 Anexos 

 

 

Figura 83: Consumo aparente de Resinas Termoplásticas 2000-2005. 
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Figura 84: Consumo aparente de Resinas Termoplásticas 2000-2005. 
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Figura 85: Capacidade instalada do setor de Resinas Termoplásticas 2000-2005. 

Principais  Resinas (em T/ano). 
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Figura 86: Ficha técnica do SEBS. 
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Polietileno Tereftalato - PET         BRASKEM 
BG1180-W 

Nome: Braskem BG1180-W (Poli(tereftalato de etileno) ou PET grau garrafa) é um copolímero de PET 
grau alimentício, usado na produção de embalagens através de máquinas de processamento 
convencionais de um estágio e também de 02 estágios 
 
Descrição: Pellets de coloração branca. 
 
Aplicação: Braskem BG1180-W tem baixo teor de acetaldeído e ótimas propriedades mecânicas. É 
adequado para produção de embalagens que tem contato com alimentos e especialmente para garrafas 
de bebidas carbonadas, água mineral, “energéticos”, óleos, molhos e vinagre. É recomendado também 
para garrafas plásticas de detergentes, cosméticos e produtos químicos usados na agricultura.  
 
Especificação:  
 
 
 Unidade  Valor Típico  Método Braskem  Método Referência  

 

 
 
 
Viscosidade 
Intrínseca  

dl//g  0,80 ± 0,02  L800.200.NO-200  ASTM D4603-03  
 

 

 
 
 
Acetaldeído  ppm  1 máx  L800.200.NO-108   
 

 

 
 
 
Cor L (Hunter)  -  80 ± 5  L800.200.NO-207  ASTM D2244-02  
 

 

 
 
 
Cor b (Hunter)  -  - 0,7 ± 1,3  L800.200.NO-207  ASTM D2244-02  
 

 

 
 
 
Cor a (Hunter)  -  - 1,0 ± 1,0  L800.200.NO-207  ASTM D2244-02  
 

 

 
 
Ponto de Fusão  ºC  245 ± 5  L800.200.NO-206  -  
 

 

 
 
 
Peso de 20 Chips  g  0,3 ± 0,05  L800.200.NO-205  -  
 

 

 
 
Densidade  g/cm³  1,39 - 1,41 min.  L800.200.NO-208  -  
 

 
  

 

Figura 87: Ficha técnica do PET. 
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Figura 88: Ficha técnica do PEBD. 
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