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RESUMO 

 

O desenvolvimento de novos materiais para atender as necessidades dos 

avanços tecnológicos é um desafio enfrentado por pesquisadores de todo o 

mundo. No que diz respeito aos materiais poliméricos, estratégias como a 

confecção de blendas e compósitos são alternativas promissoras para atender a 

demanda por materiais com propriedades diferentes das encontradas nos 

polímeros convencionais. O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito da adição 

do copolímero poli(etileno-acrilato de metila) (EMA) e da fibra de linter de 

algodão (LB) nas propriedades do poli(tereftalato de etileno) reciclado (PETrec). 

Para isto, foram desenvolvidos a blenda PETrec/EMA e o compósito da blenda 

PETrec/EMA/LB. Com o intuito de melhorar as propriedades destes materiais 

foram adicionados agentes compatibilizantes: terpolímero etileno-acrilato de 

metila-metacrilato de glicidila (EMA-GMA) e o polietileno enxertado com anidrido 

maléico (PE-g-MA). As misturas foram produzidas por meio de uma extrusora 

monorosca e, em seguida, moldados por injeção. As caracterizações realizadas 

foram termogravimetria (TG), medida de índice de fluidez (MFI), reometria de 

torque, determinação da densidade por picnometria, ensaio de tração uniaxial e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os resultados reológicos mostraram 

que a adição do copolímero EMA aumentou a viscosidade da mistura e o LB 

reduziu a viscosidade da blenda PETrec/EMA. A análise por MEV da blenda 

binária mostrou baixa adesão interfacial entre a matriz de PETrec e a fase 

dispersa de EMA, assim como no compósito da blenda PETrec/EMA/LB, também 

observou-se uma baixa adesão com a fibra de LB. Os ensaios de tração 

mostraram que o aumento da porcentagem de EMA diminuiu a resistência 

máxima e o módulo de elasticidade, e, para as formulações com menor 

porcentagem de EMA verificou-se um aumento do alongamento na ruptura. O 

compósito da blenda apresentou um aumento na resistência máxima e no 

módulo de elasticidade, e uma redução no alongamento de ruptura. As 

formulações da blenda com menores porcentagens de EMA apresentaram 

propriedades mecânicas melhores, que corrobora com as análises de tamanho 

de partícula que mostraram que estas formulações apresentaram menor 

diâmetro médio de fase dispersa. Os resultados de ensaios mecânicos do 

compósito da blenda mostraram que essa mistura resultou em um material com 
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maior resistência mecânica e rigidez do que a blenda PETrec/EMA, cujas 

propriedades foram reduzidas em função da fase borrachosa EMA. O uso do 

EMA-GMA foi eficiente na redução do tamanho de partículas da fase dispersa do 

EMA na blenda PETrec/EMA e o PE-g-MA apresentou indício de reação com o 

LB e mistura física com o EMA. 

 

Palavras chave: compósito de blenda polimérica, poli(tereftalato de etileno), 

poli(etileno acrilato de metila) e linter de algodão. 
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ABSTRACT 

 

The development of new materials to fill the demand of technological advances is 

a challenge for many researchers around the world. Strategies such as making 

blends and composites are promising alternatives to produce materials with 

different properties from those found in conventional polymers. The objective of 

this study is to evaluate the effect of adding the copolymer poly(ethylene methyl 

acrylate) (EMA) and cotton linter fibers (LB) on the properties of recycled 

poly(ethylene terephthalate) (PETrec) by the development of PETrec/EMA blend 

and PETrec/EMA/LB blend composite. In order to improve the properties of these 

materials were added as compatibilizers: Ethylene - methyl acrylate - glycidyl 

methacrylate terpolymer (EMA-GMA) and maleic anhydride grafted polyethylene 

(PE-g-MA). The samples were produced using a single screw extruder and then 

injection molded. The obtained materials were characterized by 

thermogravimetry (TG), melt flow index (MFI) mensurements, torque rheometry, 

pycnometry to determinate the density, tensile testing and scanning electron 

microscopy (SEM). The rheological results showed that the addition of the EMA 

copolymer increased the viscosity of the blend and LB reduces the viscosity of 

the blend composite. SEM analysis of the binary blend showed poor interfacial 

adhesion between the PETrec matrix and the EMA dispersed phase, as well as 

the blend composite of PETrec/EMA/LB also observed low adhesion with the LB 

fiber. The tensile tests showed that the increase of EMA percentage decreased 

the tensile strength and the Young’s modulus, also lower EMA percentage 

samples had increased the elongation at break. The blend composite showed an 

increase in the tensile strength and in the Young`s modulus, and a decrease in 

the elongation at break. The blend formulations with lower EMA percentages 

showed better mechanical properties that agree with the particle size analysis 

which showed that these formulations presented a smaller diameter of the 

dispersed phase. The blend composite mechanical tests showed that this 

material is stronger and stiffer than the blend PETrec/EMA, whose properties have 

been reduced due to the presence of EMA rubbery phase. The use of EMA-GMA 

was effective in reducing the particle size of the EMA dispersed phase in the 

PETrec/EMA blend and PE-g-MA showed evidences of reaction with LB and 

physical mixture with the EMA. 
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Keywords: composite polymer blend, poly(ethylene terephthalate), poly(ethylene 

methyl acrylate) and cotton linter. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



vi 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Miscibilidade de blendas poliméricas: (a) miscível, (b) imiscível, (c) 

regiões parcialmente miscíveis.. ................................................................................. 21 

Figura 2 - Relação do parâmetro de energia de interação polímero-polímero e o 

estado final de mistura de uma blenda polimérica.. .................................................... 24 

Figura 3 - Morfologias de fases mais comuns observadas em blendas 

poliméricas. Fonte:. ..................................................................................................... 26 

Figura 4 - (a) Representação esquemática da evolução da morfologia em 

blendas binárias, (b) Morfologia matriz/fase dispersa, e (c) morfologia co-

contínua. Fonte:. ......................................................................................................... 27 

Figura 5 - Estrutura química do PET. .......................................................................... 34 

Figura 6 - Estrutura química do EMA. ......................................................................... 37 

Figura 7 - Estrutura química do EMA-GMA ................................................................. 39 

Figura 8 - Estrutura química do PE-g-MA. .................................................................. 41 

Figura 9 - Capulho do Algodão.. ................................................................................. 43 

Figura 10 - Corte transversal de uma semente de algodão.. ...................................... 44 

Figura 11 - Microscopia eletrônica de varredura do PET/20%EMA-GMA.. ................. 47 

Figura 12 - Modelo esquemático da blenda PETrec/EMA/EMA-GMA. ......................... 48 

Figura 13 - Modelo esquemático do compósito da blenda compatibilizado 

PETrec/EMA/EMA-GMA/PE-g-MA/LB. ......................................................................... 49 

Figura 14 - Materiais utilizados (a) PETrec; (b) EMA; (c) Linter Bruto; (d) EMA-

GMA e ......................................................................................................................... 50 

Figura 15 - Fluxograma da metodologia experimental. ............................................... 51 

Figura 16 - Câmara do misturador interno e rotores utilizados. .................................. 53 

Figura 17 – Ilustração do perfil de rosca da extrusora.. .............................................. 56 

Figura 18 - Corpo de prova para ensaio de tração segundo norma ASTM D-

638/01. ........................................................................................................................ 57 

Figura 19 - Amostras obtidas durante a etapa de moldagem por injeção para a 

blenda e as blendas compatibilizadas: (a) PETrec, (b) PETrec/EMA (98/2), (c) 

PETrec/EMA (94/6), (d) PETrec/EMA (90/10), (e) PETrec/EMA (86/14),(f) 

PETrec/EMA (80/20), (g) PETrec/EMA (70/30), (h) PETrec/EMA-GMA (95/5), (i) 

PETrec/EMA/EMA-GMA (90/5/5), (j) PETrec/EMA/EMA-GMA (70/25/5). ...................... 57 



vii 
 

Figura 20 – Amostras obtidas durante a etapa de moldagem por injeção para o 

compósito da blenda e os compósitos da blenda compatibilizados: (a) PETrec, (b) 

PETrec/EMA/LB (98/2/1), (c) PETrec/EMA/LB (94/6/1), (d) PETrec/EMA/LB 

(90/10/1), (e) PETrec/EMA/LB (80/20/1), (f) PETrec/EMA/LB (70/30/1), (g) 

PETrec/EMA/EMA-GMA/PE-g-MA/LB (70/20/5/5/1), (h) PETrec/EMA/EMA-

GMA/LB (70/25/5/1). e (i) PETrec/EMA/PE-g-MA/LB (70/25/5/1). ................................ 58 

Figura 21 - Conjunto de ensaio da picnometria .......................................................... 59 

Figura 22 - Curva de termogravimetria do PETrec (NP) ............................................. 62 

Figura 23 - Curva de termogravimetria do PETrec (P) ................................................ 63 

Figura 24 - Curva de termogravimetria do EMA .......................................................... 63 

Figura 25 - Curva de termogravimetria do EMA-GMA. ............................................... 64 

Figura 26 – Curva de termogravimetria do PE-g-MA. ................................................. 64 

Figura 27 - Curva de termogravimetria do linter bruto. ................................................ 65 

Figura 28 - Miscibilidade da blenda PET/EMA ............................................................ 66 

Figura 29 - Miscibilidade da blenda PE/EMA .............................................................. 67 

Figura 30 - Índice de fluidez dos polímeros puros....................................................... 68 

Figura 31 - Índice de fluidez do PETrec (P), do EMA e da blenda PETrec/EMA............ 69 

Figura 32 - Índice de fluidez do PETrec (P), EMA, de algumas formulaçoes da 

blenda PETrec/EMA ..................................................................................................... 70 

Figura 33 - Índice de fluidez dos polímeros puros, do compósito da blenda 

PETrec/EMA/LB............................................................................................................ 71 

Figura 34 - Curvas de torque para os polímeros PETrec e EMA, e para a blenda 

PETrec/EMA. ................................................................................................................ 74 

Figura 35 - Representação ilustrativa do sistema PETrec/EMA, com o EMA como 

fase dispersa. .............................................................................................................. 75 

Figura 36 - Representação ilustrativa de um sistema co-contínuo. ............................ 75 

Figura 37 - Representação ilustrativa do sistema PETrec/EMA, com o PETrec 

como fase dispersa. .................................................................................................... 76 

Figura 38 - Curvas de torque para os polímeros PETrec, EMA, EMA-GMA e para 

a blenda compatibilizada PETrec/EMA/EMA-GMA....................................................... 77 

Figura 39 - Curvas de torque para os polímeros PETrec e EMA, para os 

compósitos PET/LB e EMA/LB, e para o compósito da blenda PETrec/EMA/LB. ...... 78 



viii 
 

Figura 40 - Curvas de torque para os polímeros puros, para as blendas EMA/PE-

g-MA e EMA/EMA-GMA/PE-g-MA e para os compósitos da blenda 

compatibilizados.......................................................................................................... 79 

Figura 41 - Fotomicrografia de MEV das fibras de linter (a) fibras de linter bruto 

(b) superfície da fibra de linter bruto. .......................................................................... 80 

Figura 42 - Fotomicrografias da blenda PETrec/EMA. ................................................. 82 

Figura 43 - Tamanho das partículas de EMA na blenda PETrec/EMA. ........................ 83 

Figura 44 - Fotomicrografias das blendas compatibilizadas PETrec/EMA-GMA e 

PETrec/EMA/EMA-GMA. .............................................................................................. 84 

Figura 45 - Tamanho das partículas de EMA nas blendas PETrec/EMA-GMA e 

PETrec/EMA/EMA-GMA. ............................................................................................ 85 

Figura 46 - Fotomicrografias do compósito da blenda PETrec/EMA/LB. ...................... 86 

Figura 47 - Fotomicrografias das compósitos da blenda compatibilizados. ................ 87 

Figura 48 - Resistência máxima do PETrec, das formulações da blenda 

PETrec/EMA, das formulações das blendas compatibilizadas PETrec/EMA-GMA e 

PETrec/EMA/EMA-GMA. .............................................................................................. 91 

Figura 49 - Módulo de elasticidade do PETrec, das formulações da blenda 

PETrec/EMA, e das  blendas compatibilizadas PETrec/EMA-GMA e 

PETrec/EMA/EMA-GMA. ............................................................................................ 91 

Figura 50 - Resistência máxima do PETrec, das formulações do compósito da 

blenda PETrec/EMA/LB e das formulações dos compósitos da blenda 

compatibilizados PETrec/EMA/EMA-GMA/PE-g-MA /LB, PETrec/EMA/EMA-

GMA/LB e PETrec/EMA/ PE-g-MA /LB. ........................................................................ 93 

Figura 51 - Módulo de elasticidade do PETrec, das formulações do compósito da 

blenda PETrec/EMA/LB e das formulações dos compósitos da blenda 

compatibilizados PETrec/EMA/EMA-GMA/PE-g-MA/LB, PETrec/EMA/EMA-

GMA/LB e PETrec/EMA/PE-g-MA/LB ........................................................................... 94 

Figura 52 – Alongamento na ruptuta do PETrec, das formulações da blenda 

PETrec/EMA, das blendas compatibilizadas PETrec/EMA-GMA e  

PETrec/EMA/EMA-GMA. .............................................................................................. 95 

Figura 53 - Alongamento na ruptuta do PETrec,  das formulações do compósito 

da blenda PETrec/EMA/LB e das formulações dos compósitos da blenda 

compatibilizados PETrec/EMA/EMA-GMA/PE-g-MA/LB, PETrec/EMA/EMA-

GMA/LB e PETrec/EMA/PE-g-MA/LB. .......................................................................... 97 



ix 
 

Figura 54 - Curvas tensão versus deformação para as composições da blenda 

PETrec/EMA, PETrec/EMA-GMA e da blenda compatibilizada PETrec/EMA/EMA-

GMA. ........................................................................................................................... 98 

Figura 55 - Parte do corpo de prova de tração do PETrec ensaiado. ........................... 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Propriedades mecânicas de materiais moldados por injeção de PET 

virgem e de PET reciclado mecanicamente.. .............................................................. 37 

Tabela 2 - Parâmetros mecânicos do EMA com diferentes conteúdo de acrilato 

de metila.. ................................................................................................................... 38 

Tabela 3 - Dados técnicos do fabricante para o EMA.. ............................................... 39 

Tabela 4 - Dados técnicos do fabricante para o EMA-GMA.. ...................................... 40 

Tabela 5 - Dados técnicos do fabricante para o PE-g-MA.. ........................................ 41 

Tabela 6- Produção Mundial do algodão.. .................................................................. 43 

Tabela 7 - Atributos das fibras de linter de algodão comparado com as fibras de 

algodão descontínuas. ................................................................................................ 45 

Tabela 8 - Formulações preparadas por reometria de torque. .................................... 54 

Tabela 9 - Formulações do PETrec, da blenda binária, das blendas 

compatibilizadas, do compósito da blenda e dos compósitos das blendas 

compatibilizados.......................................................................................................... 55 

Tabela 10 - Resultados de perda de massa inicial, temperatura de início de 

degradação térmica (Tonset) e residuo final, das análises por termogravimetria do 

PETrec (NP), PETrec (P), do EMA, do EMA-GMA e do PE-g-MA.................................. 65 

Tabela 11- Dados de MFI para o EMA, EMA-GMA e o PE-g-MA. .............................. 73 

Tabela 12 - Características dimensionais das fibras de linter bruto. ........................... 80 

Tabela 13 - Densidade por picnometria dos materiais granulados e injetados. .......... 88 

Tabela 14 - Tenacidade do PETrec, das formulações da blenda PETrec/EMA, da 

blenda PETrec/EMA-GMA, das formulações da blenda compatibilizada 

PETrec/EMA/EMA-GMA, das formulações do compósito PETrec/EMA/LB e das 

formulações do compósito compatibilizado PETrec/EMA/EMA-GMA/PE-g-

MA/LB, PETrec/EMA/EMA-GMA/LB e PETrec/EMA/PE-g-MA/LB. .............................. 100 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABS – Poli(acrilonitrila-co-estireno-g-butadieno) 

AM – acrilato de metila 

ASTM - American Society for Testing and Materials 

Bcrítico - parâmetro de densidade de energia de interação binária crítico 

COOH – ácido carboxílico 

DMT - dimetil tereftalato  

DSC - calorimetria diferencial exploratória 

EG - etilenoglicol  

EMA – poli(etileno – acrilato de metila) 

EMA-GMA - Terpolímero etileno – acrilato de metila - metacrilato de glicidila 

EVA - etileno - acetato de vinila 

GMA- metacrilato de glicidila 

LB - linter bruto 

L/D - razão comprimento diâmetro 

m0 - massa conhecida 

mSL - massa da amostra com líquido 

mL - massa do picnômetro cheio do líquido 

mS - massa do picnômetro contendo as partículas 

MEV - microscopia eletrônica de varedura 

MFI - índice de fluidez 

MMA-GMA-EA - terpolímero de metacrilato de metila - metacrilato de glicidila - 

acrilato de etila. 

NH2 – grupo amina 

NP – não processado 

NUPPRAR - Núcleo de Processamento Primário e Reuso de Água Produzida e 

Resíduos 

OH – grupo hidroxila 

PA – poliamida 

PBT – poli(tereftalato de butileno) 

PC - policarbonato 

PE - polietileno 

PET - poli(tereftalato de etileno) 



xii 
 

PETrec - poli(tereftalato de etileno) reciclado 

P – processado 

PE-g-AA – polietileno enxertado com ácido acrilico 

PE-g-MA – polietileno enxertado com anidrido maléico 

PP - polipropileno 

PP-g-MA – polipropileno enxertado com anidrido maléico 

PVC – poli(cloreto de vinila) 

rpm - rotação por minuto 

SEBS - copolímero em bloco de estireno-etileno-butileno-estireno 

SEBS-g-MA - copolímero em bloco de estireno-etileno-butileno-estireno 

funcionalizado com anidrido maléico 

T - temperatura absoluta 

TG – termogravimetria 

TPA - ácido tereftálico 

ρa – densidade da fase amorfa 

ρc – densidade da fase cristalina 

ρL - densidade do líquido 

Φ2 - fração volumétrica do segundo componente. 

      ΔGm - variação molar de energia livre de mistura 

ΔHm - variação molar de entalpia de mistura 

ΔSm - variação molar de entropia de mistura 

 

 

  



xiii 
 

SUMÁRIO 
AGRADECIMENTOS ..................................................................................................... i 

RESUMO .......................................................................................................................ii 

ABSTRACT ...................................................................................................................iv 

LISTA DE FIGURAS .....................................................................................................vi 

LISTA DE TABELAS ..................................................................................................... x 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ........................................................................xi 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 16 

2 REVISÃO DA LITERATURA .................................................................................... 19 

2.1 Blendas poliméricas ............................................................................................. 19 

2.1.1Miscibilidade e termodinâmica de blendas poliméricas .................................. 19 

2.1.2 Morfologia ...................................................................................................... 25 

2.1.3 Compatibilização ........................................................................................... 27 

2.2 Compósitos .......................................................................................................... 28 

2.2.1 Compósitos poliméricos ................................................................................. 31 

2.2.1.1 Compósitos poliméricos com fibras vegetais .......................................... 32 

2.3 Poli(tereftalato de etileno) – (PET) ....................................................................... 33 

2.3.1 Propriedades do PET reciclado .................................................................. 36 

2.4 Poli(etileno - acrilato de metila) – EMA ................................................................ 37 

2.5 Terpolímero etileno – acrilato de metila - metacrilato de glicidila - EMA-GMA ..... 39 

2.6 Polietileno enxertado com anidrido maléico (PE-g-MA) ....................................... 40 

2.7 Fibras vegetais ..................................................................................................... 41 

2.7.1 Algodão ......................................................................................................... 42 

2.7.1.1 Linter de algodão ........................................................................................ 44 

2.8 Utilização do EMA-GMA como compatibilizante para a blenda PETrec/EMA ....... 45 

2.9 Utilização do PE-g-MA como compatibilizante para o compósito da blenda 

PETrec/EMA/LB. .......................................................................................................... 48 

3 METODOLOGIA ................................................................................................. 50 



xiv 
 

3.1 Materiais utilizados ............................................................................................... 50 

3.2 Métodos ............................................................................................................... 51 

3.2.1 Caracterização térmica .................................................................................. 52 

3.2.1.1Termogravimetria (TG) ............................................................................. 52 

3.2.2.1 Índice de fluidez ...................................................................................... 52 

3.2.2.2 Reometria de torque ............................................................................... 53 

3.2.3 Mistura por extrusão ...................................................................................... 54 

3.2.4 Moldagem por injeção ................................................................................... 56 

3.2.5 Caracterização física ......................................................................................... 58 

3.2.5.1 Determinação da densidade e do grau de cristalinidade. ........................... 58 

3.2.6 Caracterização morfológica ............................................................................... 60 

3.2.6.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) ................................................ 60 

3.2.7 Caracterização mecânica .................................................................................. 61 

3.2.7.1 Ensaio mecânico sob tração ....................................................................... 61 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................... 62 

4.1 Termogravimetria (TG) ......................................................................................... 62 

4.2 Determinação do Bcrítico ........................................................................................ 66 

4.3 Índice de fluidez ................................................................................................... 67 

4.4 Reometria de torque ............................................................................................. 73 

4.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) ......................................................... 80 

4.7 Ensaio mecânico sob tração ................................................................................ 90 

5 CONCLUSÃO ........................................................................................................ 102 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 105 

APÊNDICE A ............................................................................................................ 114 

APÊNDICE B ............................................................................................................ 120 

APÊNDICE C ............................................................................................................ 121 

APÊNDICE D ............................................................................................................ 122 



xv 
 

APÊNDICE E ............................................................................................................ 124 

APÊNDICE F ............................................................................................................ 126 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Do início do século passado aos dias atuais, o uso dos polímeros tem se 

tornado cada vez mais freqüente na sociedade. Basta um olhar ao redor para se 

perceber a incrível quantidade de artefatos produzidos pelo homem e que se 

utilizam polímeros como matéria prima para suas diferentes elaborações. Das 

garrafas de refrigerantes, passando pelas hastes de cotonetes, sacos de 

supermercados, tubos de PVC, recipientes de poliestireno expandido, 

revestimentos de panelas e de latas de conserva, mamadeiras, tintas para 

paredes, próteses, escovas de dente, pára-choques de veículos, tapetes, 

cobertores, pneus ou suportes para componentes eletrônicos, os polímeros 

estão presentes em quase a totalidade dos utensílios de uso cotidiano 

(COUTINHO, 2004).  

O crescente uso desses materiais, principalmente na área de embalagens, 

cujo descarte é muito rápido, tem-se um agravamento dos problemas 

ambientais, prejudicando, inclusive, o tempo de vida útil dos aterros sanitários. 

Nesse contexto, existe uma tendência ao aproveitamento desses resíduos 

através da reciclagem, considerando-se o imenso valor potencial dos plásticos e 

as implicações dos desperdícios e poluição decorrentes da não utilização desses 

resíduos (DIAS, 2006). 

O poli(tereftalato de etileno) (PET) pós-consumo pode ser reciclado como 

um termoplástico para aplicações de engenharia através da incorporação de 

modificadores de impacto que possam incrementar seu desempenho mecânico 

de tenacidade sem perda significativa da sua rigidez e resistência mecânica 

(LOYENS, 2002). O uso do copolímero EMA tem a função de melhorar as 

propriedades do PET, pois este possui propriedades elastoméricas. 

As blendas poliméricas constituem uma alternativa para a obtenção de 

materiais poliméricos com propriedades que, em geral, não são encontradas em 

um único material. Estas têm sido extensivamente usadas para a tenacificação 

de plásticos frágeis (ARAÚJO, 2003). Blendas poliméricas são sistemas 

poliméricos originários da mistura física de dois ou mais polímeros e/ou 

copolímeros, sem que haja um elevado grau de reações químicas entre eles. 

Para ser considerada uma blenda, um dos componentes deve ter concentração 

acima de 2% em massa (UTRACKI, 1989). 
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Blendas poliméricas são classificadas segundo a sua miscibilidade e 

compatibilidade. Blendas miscíveis são materiais que apresentam uma fase 

homogênea em termos moleculares onde há associação com o valor negativo da 

energia livre de mistura.  Em contrapartida, blendas imiscíveis possuem mais de 

uma fase e são caracterizadas pela presença do valor positivo de energia livre, 

devido às interações desfavoráveis que existem a nível molecular.  Este efeito 

aumenta a tensão interfacial, que provoca dificuldade na dispersão dos 

componentes durante a mistura (UTRACKI, 1989). 

Uma blenda polimérica é considerada compatível quando há sinergismo 

entre as propriedades físicas da mistura em relação aos polímeros puros, ou 

seja, algumas propriedades são melhores se comparadas com os polímeros 

puros. Se uma blenda apresenta propriedades inferiores a dos polímeros puros 

que a constituem, esta é considerada como uma blenda incompatível, sendo 

necessária a adição de terceiro componente, o agente compatibilizante, que 

forma as liga polimérica (PAUL, 2000). 

Nas últimas décadas tem havido um rápido desenvolvimento na área de 

compósitos reforçados por fibras vegetais. As fibras celulósicas possuem muitas 

características que tornam seu uso vantajoso como: baixo custo, baixa 

densidade, resistência específica e módulo elevado, não são abrasivas e, 

portanto, não desgastam os equipamentos de processo, não são tóxicas, podem 

ser facilmente modificadas por agentes químicos, são abundantes e provém de 

fontes renováveis. As fibras vegetais apresentam menor preço do que as fibras 

sintéticas e podem substitui-las em muitas aplicações onde o custo é fator mais 

importante do que a resistência (JOSEPH, 1999). 

A elevada disponibilidade de fibras lignocelulósicas, somada à necessidade 

de uma fonte renovável para a produção de compósitos, abre uma grande 

oportunidade para avanços tecnológicos que agreguem valor aos produtos da 

agroindústria (SILVA, 2009). O linter de algodão é um desses rejeitos da 

agroindústria.  

O linter de algodão é um importante subproduto da indústria têxtil, é uma 

fibra curta, que não pode ser usada no processo têxtil. Quando as fibras de 

algodão regulares são extraídas no processo de descaroçamento, o linter 

permanece ligado ao tegumento. A semente precisa ser submetida a um 

processo adicional que irá remover mecanicamente o linter (MORAIS, 2013). 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral  

  

O objetivo principal deste trabalho é avaliar o efeito da adição do copolímero 

poli(etileno acrilato de metila) (EMA) e da fibra de linter de algodão (LB) nas 

propriedades do poli(tereftalato de etileno) reciclado (PETrec). 

 

1.1.2 Objetivos específicos 
 

 Avaliar e correlacionar as propriedades reológicas, morfológicas e mecânicas 

das diferentes composições da blenda PETrec/EMA, e do compósito da blenda 

PETrec/EMA/LB;  

 Realizar um estudo de densidade por picnometria em função da variação dos 

componentes da blenda PETrec/EMA e do compósito da blenda 

PETrec/EMA/LB; 

 Estudar as diferentes composições da blenda PETrec/EMA por reometria de 

torque,     partindo dos componentes puros até a possível inversão de fase.  

 Avaliar a influência do uso do agente compatibilizante nas propriedades 

reológicas, morfológicas e mecânicas da blenda PETrec/EMA e do compósito 

da blenda PETrec/EMA/LB; 

 Verificar a influência do tamanho das partículas de fase dispersa EMA na 

morfologia e nas propriedades mecânicas da blenda PETrec/EMA e da blenda 

compatibilizada PETrec/EMA/EMA-GMA. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Blendas poliméricas 

 

Desde o início do século passado o desenvolvimento de materiais 

poliméricos tem se expandido bastante, o que pode ser observado no nosso dia 

a dia, através da composição dos inúmeros utilitários que nos cercam. Os 

processos de polimerização foram desenvolvidos e uma grande quantidade de 

novos polímeros surgiu. Em algumas situações, ao invés de desenvolver uma 

rota sintética para a obtenção de um novo material polimérico, pesquisa e 

desenvolvimento são direcionados ao estudo de misturas físicas de dois ou mais 

polímeros, ou seja, blendas poliméricas (BARRA, 2003). 

Blenda polimérica é definida como uma mistura física ou mecânica de dois 

ou mais polímeros e/ou copolímeros, onde a concentração de um dos 

componentes é superior a 2% em peso, de tal forma que entre as cadeias 

moleculares dos diferentes polímeros só existam interações secundárias 

(ligações hidrogênio e forças de Van der Waals), ou seja, que não existam 

reações químicas entre cadeias poliméricas (UTRACKI, 1989). 

As blendas poliméricas constituem uma alternativa para a obtenção de 

materiais poliméricos com propriedades que, em geral, não são encontradas em 

um único material, como tenacidade, resistência ao calor, propriedades de 

barreira. Devido à incompatibilidade polímero-polímero, muitas blendas 

poliméricas são imiscíveis e, apresentam mais de uma fase. Tais sistemas 

geralmente exibem pobres propriedades mecânicas. Isso é uma consequência 

direta da morfologia instável e da baixa adesão interfacial. Assim, geralmente a 

mistura polimérica necessita de um compatibilizante para melhorar a adesão 

interfacial, diminuir a tensão superficial e promover a estabilidade morfológica da 

blenda (ARAÚJO, 2003 e MARTIN, 2004). 

 

2.1.1Miscibilidade e termodinâmica de blendas poliméricas 

 

As blendas são miscíveis quando os segmentos moleculares dos 

componentes poliméricos se misturam intimamente sem que haja qualquer 

segregação entre as moléculas, ou seja, são homogêneas em escala molecular. 

No caso de blendas imiscíveis há a formação de mais de uma fase, onde 
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nenhuma molécula de uma fase se encontra intimamente ligada à fase vizinha 

(PAUL, 1978). 

Blendas poliméricas miscíveis se comportam semelhante ao que se espera 

de um sistema monofásico. As suas propriedades são uma combinação das 

propriedades dos componentes puros e, em muitos casos, elas são 

intermediárias aquelas dos componentes. As características dos componentes 

que afetam as propriedades de misturas miscíveis são a sua estrutura química e 

a massa molar, a sua concentração e as interações intermoleculares, incluindo 

cristalinidade (GROENINCKX, 1999).   

As propriedades das blendas são diretamente afetadas pela miscibilidade. A 

mistura entre macromoléculas resulta em baixa variação de entropia, por isso, 

para que haja miscibilidade, o fator entálpico deve ser favorecido, ou seja, é 

necessária a existência de interações específicas tais como: ligações de 

hidrogênio, interações entre íon-dipolo, dipolo-dipolo ou elétrons π. Entretanto, 

estas interações ocorrem em apenas alguns sistemas, de maneira que a maior 

parte destas blendas é imiscível (GROENINCKX, 1999).   

Enquanto os sistemas de blendas miscivéis são de interesse científico e 

prático considerável, não se deve concluir que a miscibilidade é sempre a 

situação preferida no que diz respeito às propriedades. Na verdade, 

imiscibilidade conduzindo a duas ou várias fases durante a mistura é desejado 

em diversos casos, uma vez que as combinações de propriedades que se 

procura essencialmente requerem um sistema no qual cada uma das fases, 

pode contribuir com suas próprias características para a blenda (GROENINCKX, 

1999). 

As misturas poliméricas de polímeros quimicamente diferentes podem ser 

divididas em função da miscibilidade dos seus componentes (Figura 1), sendo 

miscível, parcialmente miscível ou totalmente imiscível (GROENINCKX, 1999).   
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Figura 1 - Miscibilidade de blendas poliméricas: (a) miscível, (b) imiscível, (c) regiões 

parcialmente miscíveis. Fonte: PAUL, 1978. 
 

Termodinamicamente, o comportamento de equilíbrio de fases em misturas 

é controlado pela variação da energia livre de mistura, através da Equação 1 de 

energia livre de Gibbs (UTRACKI, 1989) : 

 

                                                                  (1) 

 

Onde ΔGm é a variação molar de energia livre de mistura, ΔHm é a variação 

molar de entalpia de mistura, T é a temperatura absoluta e ΔSm é a variação 

molar de entropia de mistura. 

Analisando a Equação de energia livre de mistura, é possível obter três 

situações diferentes para sistemas poliméricos: 

 

(a) se ΔGm > 0, o sistema será imiscível, havendo duas ou mais fases 

presentes; 
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(b) se ΔGm = 0, o sistema estará em equilíbrio dinâmico; 

(c) se ΔGm < 0, o sistema será miscível, constituído por uma única fase. 

 

Para que o sistema seja miscível e estável, além de ΔGm < 0, deve 

satisfazer a relação, mostrada na Equação 2: 

 

                                                                               (2)                                                          

 

Onde Φi é a fração volumétrica de cada componente i da mistura. Esta 

relação assegura a estabilidade contra a separação de fases. 

O tratamento termodinâmico do comportamento de fases para misturas 

torna-se mais útil quando específica os termos entálpicos e entrópicos. O mais 

simples destes modelos, o qual apresenta os elementos mais importantes, 

necessários para as blendas poliméricas, foi desenvolvido por Flory-Huggins e 

inicialmente para o tratamento de soluções de polímero. Assume-se que a única 

contribuição para a entropia de mistura é combinatória na origem e aproximada 

por (UTRACKI, 1988): 

 

                          (3) 

 

Para misturar um volume VA do polímero A com volume VB do polímero B. 

Assim, Φ, refere-se à fração de volume do componente i na mistura e V, é o 

volume molar de i, que é simplesmente relacionado com a massa molar e 

densidade por Mi/ρi. Para simplificar, cada componente é considerado 

monodisperso. O tratamento de Flory-Huggins assume que o calor da mistura 

segue a relação (UTRACKI, 1988): 

 

훥퐻 = (푉 + 푉 )퐵훷 + 훷                                                           (4) 
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Onde B é a energia de interação para segmentos de mistura de dois 

componentes e pode ser alternativamente expresso como parâmetro א, onde R é 

a constante dos gases,  

 

퐵
푅푇

=
א
푉

=
א
푉

= א	  

                                                                                                    (5) 

 

A expressão final para ΔGm é obtido inserindo a equação 3 e 4 na Equação 

1. 

  

 훥퐺 = 퐵훷 훷 	 + 푅푇	[ 		 + 		 ] 

                                                                                                     (6) 

 

onde:  ρi,  Φi  e  Mi  são  respectivamente,  a  densidade,  a  fração  

volumétrica  e a massa molar do componente i da mistura. 

Algumas importantes conclusões podem ser obtidas por esse modelo. 

Primeiramente, é evidente que ΔHm não depende da massa molar do polímero, 

enquanto que ΔSm depende. Assim, para uma determinada massa ou volume de 

uma blenda, a entropia combinatória de mistura torna-se progressivamente 

menor à medida que as massas molares dos componentes aumentam, e torna-

se zero quando se aproxima do infinito. Misturas endotérmicas, no caso quando 

B > 0, não favorecem a miscibilidade. Assim, para a mistura a contribuição 

entrópica favorável deve ser grande o suficiente para produzir uma energia livre 

negativa de mistura, mas, como as massas molares são aumentadas é atingido 

um ponto em que este requisito fundamental já não pode ser satisfeitos e a 

separação de fases ocorre. Por outro lado, para as misturas exotérmicas, B < 0, 

a teoria de Flory-Huggins prevê que todas as condições de miscibilidade são 

satisfeitas, independentemente do tamanho das massas molares. Assim como a 

regra mais simples, a miscibilidade de polímeros de alta massa molar é apenas 

assegurada quando a mistura é exotérmica (UTRACKI, 1988). 
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Com a Equação 7 é possível estabelecer uma condição crítica de 

temperatura e composição da blenda, onde a derivada terceira da energia livre 

da mistura (∆Gm) com relação a composição é igual a zero. Assim, nessas 

condições, estabelece-se um valor crítico como sendo um valor máximo de B 

para que ocorra a miscibilidade, que é descrito pela seguinte Equação (PAUL, 

2000): 

 

                                             (7) 

 

Quando o parâmetro de interação B é menor que o valor crítico, Bcrítico, a 

blenda será termodinamicamente miscível. Quando os valores de B excedem um 

pouco o valor de Bcrítico, ocorrerá separação de fases na blenda (Figura 2). Nesta 

condição, a tensão interfacial é pequena sendo possível obter uma dispersão de 

fases refinada. Geralmente, essas blendas apresentam boas propriedades e são 

ditas compatíveis. Entretanto, quando o valor de B é muito superior ao valor de 

Bcrítico, a tensão interfacial aumenta, formando uma grosseira dispersão de fases 

com baixa adesão interfacial entre os componentes, que são as blendas ditas 

incompatíveis (PAUL, 2000). 

 

 

Figura 2 - Relação do parâmetro de energia de interação polímero-polímero e o estado final de 
mistura de uma blenda polimérica. Fonte: PAUL, 2000. 



25 
 

2.1.2 Morfologia 

 

A morfologia final de blendas está relacionada com diferentes tipos de 

variáveis, entre elas, características reológicas e físicas dos componentes (razão 

de viscosidade, razão de elasticidade, tensão interfacial, temperatura de 

transição vítrea, temperatura de fusão, etc.); composição das blendas; 

compatibilização (tipo, concentração, peso molecular dos grupos funcionais); 

intensidade de mistura (tipo de extrusora, configuração da rosca, condições de 

processamento, etc.) (BASSANI, 2005).  

O efeito da razão de viscosidade e a composição da blenda sobre a 

morfologia de fase têm sido estudados para uma ampla variedade de blendas 

binárias. Agora está bem estabelecido que o componente da blenda com a 

menor viscosidade e a maior fração de volume forma a fase contínua, enquanto 

o componente com maior viscosidade e a menor fração de volume forma a fase 

dispersa (MARTIN, 2004). 

A blenda polimérica imiscível pode apresentar diferentes tipos de 

moforlogias de fases. As mais frequentes são a morfologia de uma fase dispersa 

em uma matriz e a morfologia de duas fases co-contínuas. No primeiro caso, a 

fase dispersa pode assumir diferentes formas, sendo a esférica e a fibrilar as 

mais comuns. Outros aspectos importantes relacionados com esta morfologia 

são a dimensão e a estabilidade dimensional da fase dispersa. A morfologia co-

contínua ocorre em uma determinada faixa de composição, e o que caracteriza a 

co-continuidade máxima ocorre a uma concentração de inversão de fase, onde a 

distinção entre a fase dispersa e a matriz desaparece (UTRACKI, 1989). A 

Figura 3 apresenta os tipos de morfologia mais comuns em blendas poliméricas. 
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Figura 3 - Morfologias de fases mais comuns observadas em blendas poliméricas. Fonte: 

HARRATS, 2006. 
 

A Figura 4 mostra a evolução da morfologia com a variação da fração de 

volume dos constituintes da blenda. Através do aumento da fase de menor 

concentração, os níveis de continuidade aumentam até obter a morfologia co-

contínua. A co-continuidade ocorre quando cada fase é totalmente contínua no 

sistema da blenda. Uma vez que isto ocorre muitas vezes em um intervalo de 

concentração para blendas poliméricas binárias, também pode ser conhecida 

como a região de continuidade de dupla fase. Essa região é formada em 

composições próximas a inversão de fase, e ambos os componentes contribuem 

igualmente nas propriedades da blenda (RAVATI, 2010).  
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 Figura 4 - (a) Representação esquemática da evolução da morfologia em blendas binárias, (b) 

Morfologia matriz/fase dispersa, e (c) morfologia co-contínua. Fonte: RAVATI, 2010. 

 

2.1.3 Compatibilização 

 

As blendas poliméricas imiscíveis são termodinamicamente instáveis, estas 

devem ser estabilizadas para impedir a coalescência durante o processamento 

por fusão. Este processo de estabilização das blendas poliméricas é comumente 

chamado de compatibilização. 

Para aumentar o desempenho de blendas poliméricas imiscíveis, 

normalmente estas blendas precisam ser compatibilizadas. Existem três 

aspectos para serem analisados em compatibilização: (i) redução da tensão 

interfacial que facilita a dispersão mais refinada do tamanho das partículas, (ii) 

estabilização da morfologia contra a modificação destrutiva na sequência de 
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aplicação de tensão e deformação alta sob o material e (iii) melhoramento da 

adesão entre as fases no estado sólido, facilitando a transferência de tensão e 

aumentando as propriedades mecânicas dos produtos (UTRACKI, 2002). 

Os métodos de compatibilização podem ser divididos em duas categorias 

principais, ou seja: compatibilização física utilizando um copolímero em bloco 

como compatibilizante em uma mistura mecânica e uma compatibilização 

química empregando um componente reativo que gera um compatibilizante in 

situ durante a mistura (JEON, 1998). 

A compatibilização entre as fases da blenda podem ser melhoradas pela 

adição de compatibilizantes, no qual resulta em uma morfologia mais fina e mais 

estável, uma melhor adesão entre as fases da blenda, e consequentemente 

melhor propriedades do produto final. Souza (2002) mostrou que a adição do 

copolímero tribloco estireno-etileno/butileno-estireno (SEBS) na blenda PP/PE 

reduziu o tamanho da fase dispersa. 

A redução do raio médio da fase dispersa, quando um agente de 

compatibilização é adicionado à blenda pode ser atribuído a duas razões: uma 

diminuição da tensão interfacial e também uma diminuição de coalescência da 

fase dispersa (MACAÚBAS, 2001). 

De acordo com Macosko (1996) o papel principal do compatibilizante em 

controlar a morfologia parece estar na prevenção da coalescência. Prevenção da 

coalescência dinâmica leva a uma redução do tamanho, enquanto a prevenção 

da coalecência estática resulta em estabilidade ou compatibilização. Estimou-se 

que menos de 5% da interface deve ser coberta para evitar a coalescência 

dinâmica, enquanto aproximadamente 20% são necessárias para conferir 

estabilidade estática. 

 

2.2 Compósitos 
 

Os materiais compósitos, de origem natural ou sintetizados pelo homem, 

vêm sendo utilizados por milhares de anos. A madeira é um exemplo de 

compósito natural. Trata-se da combinação de fibra celulósica e lignina. 

Compósitos sintéticos podem ser fabricados a partir de materiais naturais. Os 

egípcios, por exemplo, utilizavam a palha misturada à argila para a fabricação de 

tijolos com o objetivo de melhorar o seu desempenho estrutural (BEBER, 2003). 
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Compósito consiste na combinação física de dois ou mais materiais com 

características individuais distintas. Um é a fase contínua, também chamada 

matriz, e a outra, é a fase descontínua (fase dispersa). Em compósitos, a fase 

dispersa é embebida na matriz e cada constituinte permanece com as suas 

características individuais (CAVALCANTI, 2006). 

As combinações e as faixas das propriedades dos materiais foram, e ainda 

estão sendo, ampliadas pelo desenvolvimento de materiais compósitos. De uma 

maneira geral, um compósito pode ser considerado como qualquer material 

multifásico que exibe uma proporção significativa das propriedades de ambas as 

fases que o constituem, de modo tal que é obtida uma melhor combinação de 

propriedades. De acordo com esse princípio da ação combinada, melhores 

combinações de propriedades são criadas por uma combinação judiciosa de 

dois ou mais materiais distintos. Um equilíbrio de propriedades também é obtido 

para muitos materiais compósitos (CALLISTER, 2008). 

As propriedades dos compósitos dependem da matriz, da fase dispersa e da 

camada limite entre os dois, chamada de interface. Dessa forma, há muitas 

variáveis a considerar ao projetar um compósito: o tipo de matriz, a interface 

matriz-fase dispersa (ligação adesiva), o tipo da fase dispersa (fibras ou 

partículas), a geometria da fase dispersa (forma, tamanho, distribuição e 

orientação) e as proporções relativas (matriz e fase dispersa). Todas essas 

variáveis devem ser cuidadosamente controladas a fim de produzir um material 

estrutural otimizado para as circunstâncias sob as quais será usado 

(SOBRINHO, 2009). 

A fase dispersa é o constituinte que, de uma maneira ou de outra, aumentam 

determinadas propriedades do compósito em relação à matriz. A fase dispersa 

pode ser fibras e partículas. As fibras podem ser contínuas, longas, ou curtas. 

Em materiais compósitos avançados, as fibras apresentam-se como fios 

unidirecionais ou tecidos e proporciona força e rigidez para o compósito 

(CAVALCANTI, 2006). 

A matriz, além de ser responsável pelo aspecto externo do compósito e pela 

proteção da fase dispersa contra ataques químicos e físicos, tem como principal 

função dispersar ou aglomerar a fase dispersa, e, quando submetida a uma 

tensão deve ser capaz de distribuir e transferir as tensões para o componente da 

fase dispersa (CAVALCANTI, 2006). 
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Na tecnologia dos compósitos, uma vez definido o tipo de matriz a ser 

utilizado, podem ocorrer duas possibilidades distintas quanto à definição da 

macrofase para consolidação do produto final. Pode-se incorporar à matriz: (i) 

uma ou mais fases que efetivamente tenham finalidade reforçante, provocando 

aumento na rigidez e resistência mecânica (tração, compressão, etc); ou (ii) o 

material incorporado tenha atuação mais acentuada como carga. Na situação (i), 

a incorporação do reforço resulta em um compósito com propriedades 

estruturais significativamente superiores às apresentadas pela matriz 

propriamente dita. Na situação (ii), entretanto, a adição à matriz de um material, 

normalmente de baixa massa específica e de custo reduzido, atua como uma 

carga, aumentando o volume do compósito, ocorrendo consequentemente 

reduções de peso e do custo do componente (NETO, 2006). 

A interface fase dispersa / matriz é a região onde ocorre o contato entre os 

componentes do compósito. A estrutura e natureza da interface fase dispersa-

matriz desempenha um papel importante nas propriedades mecânicas e físicas 

dos materiais compósitos, porque é através desta interface que ocorre a 

transferência de carga da matriz para a fase dispersa. A adesão inadequada 

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

comprometendo o desempenho do compósito. Portanto, além das propriedades 

individuais de cada componente do compósito, a interface deve ser a mais 

adequada possível para otimizar a combinação das propriedades envolvidas 

(TITA, 2002 e MATTOSO, 2010). 

Para otimizar a interface, muitos métodos físicos e químicos, com diferentes 

eficiências, costumam ser utilizados, com o principal objetivo de intensificar a 

adesão entre a fase dispersa e a matriz. Dentre estes, pode-se destacar a 

modificação da fibra por reações químicas, com a utilização de agentes de 

acoplamento para modificar a natureza química da fibra, que posteriormente irá 

interagir com a matriz polimérica. Os métodos físicos de modificação da fibra 

mais conhecidos são: plasma e descarga elétrica (corona, ar ionizado) (TITA, 

2002). 

A grande vantagem dos materiais compósitos é a de que eles são capazes 

de aliar as melhores qualidades de seus constituintes. O sucesso dos materiais 

compósitos reside na habilidade de se fazer uso das seguintes características: 

baixa densidade; alta resistência; alta rigidez; grande resistência à fadiga; 
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possibilidade de escolha da orientação da fibra; versatilidade de projeto; larga 

variedade de combinações de fibras e de matrizes; grande resistência à 

corrosão; estabilidade dimensional; baixa transmissão de ruídos; vida longa. 

Obviamente nem todas estas vantagens podem ser exploradas ao mesmo 

tempo e, geralmente, não há essa necessidade (CAVALCANTI, 2006). 

 

2.2.1 Compósitos poliméricos 

 

Os compósitos com matriz polimérica consistem em um polimero como a 

matriz, com fibras ou partículas como a fase dispersa. Esses materiais são 

usados na maior diversidade de aplicações dos compósitos, assim como nas 

maiores quantidades, como consequência de suas propriedades à temperatura 

ambiente, da facilidade de fabricação e do custo (CALLISTER, 2008). 

Apesar de possuírem uma estrutura bastante complexa em relação aos 

metais e cerâmicas, os polímeros apresentam diversas vantagens em relação às 

outras classes de materiais quando aplicados em matrizes de compósitos. Os 

materiais poliméricos são materiais com baixa massa específica, baixo custo, 

com grande facilidade de processamento e grande resistência à corrosão. Por 

outro lado, os polímeros geralmente possuem baixos valores de módulo de 

elasticidade e resistência à tração, além de sofrerem degradação quando 

expostos à luz e a solventes específicos (CHAWLA, 1998). 

Compósitos de matriz polimérica com diversos tipos de fase dispersa, em 

particular os reforçados por fibras, têm recebido muita atenção desde a segunda 

guerra mundial. A importância desses compósitos é muito grande, sobretudo no 

campo de aplicação e desenvolvimento de peças automobilísticas e na indústria 

aeroespacial. Os compósitos poliméricos reforçados por fibras vegetais também 

têm sido alvo de grande interesse acadêmico e industrial por substituírem, 

geralmente com vantagens de custo e leveza, as peças feitas de compósitos 

poliméricos convencionais ou mesmo peças feitas inteiramente de plástico 

(SABATINI, 2000). 
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2.2.1.1 Compósitos poliméricos com fibras vegetais 

 

O uso de fibras naturais como reforço para termoplásticos tem despertado 

interesse crescente, principalmente para termoplásticos reciclados, devido ao 

baixo custo, utilização de recursos naturais brasileiros disponíveis, além de 

contribuir para a diminuição da geração de resíduos (MARCONCINI, 2008). 

Os compósitos derivados de produtos vegetais, tanto na matriz como na fase 

dispersa, inserem-se na política de aproveitamento de recursos renováveis, 

menos agressivos e tóxicos, visto que as matérias primas de origem vegetal, tais 

como: óleos, fibras, polímeros, corantes, etc., além de serem oriundas de fontes 

renováveis, atendem aos requisitos de biodegradabilidade e preservação do 

meio ambiente durante todo o seu ciclo de vida (NETO, 2007). 

 O uso de fibras vegetais como elemento de reforço em compósitos 

poliméricos é de interesse, pois essas provêm de fontes renováveis, são mais 

leves e custam menos do que as fibras sintéticas; não são tóxicas; são pouco 

abrasivas aos equipamentos de processo e não poluem o ambiente. Os 

compósitos reforçados com essas fibras podem ser usados em telhados de 

casas populares, painéis e partes de carros, placas para indústria eletrônica, 

mesas e divisórias para escritórios, orelhões, bancadas para laboratórios, 

tanques de armazenamento, entre outros. Portanto, em resposta à preservação 

ambiental, a produção de compósitos poliméricos reforçados com fibras vegetais 

tem sido amplamente estudada por vários grupos de pesquisadores, no Brasil e 

no mundo (NETO, 2007). 

Uma limitação ao uso de fibras naturais como reforços em matrizes 

termoplásticas, de modo a obterem-se materiais compósitos com propriedades 

mecânicas e estabilidade dimensional melhorada, é a pequena molhabilidade e 

a fraca ligação interfacial com o polímero, devido a pouca compatibilidade entre 

as fibras celulósicas hidrofílicas com os termoplásticos hidrofóbicos.  O 

desempenho de compósitos reforçados com fibras, além das características da 

fibra, também depende da compatibilização entre a fibra e a matriz polimérica 

(MATTOSO, 2010). Isso requer um tratamento químico das fibras ou a utilização 

de agentes compatibilizantes, que promovam ligações químicas entre a matriz e 

a carga de reforço, ou que alterem a tensão superficial da carga de reforço, para 
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permitir um molhamento eficiente da matriz pela fibra, melhorando a adesão 

entre a carga de reforço e a matriz (BORSOI, 2011). 

Tratamentos químicos na fibra natural vêm sendo amplamente pesquisados 

e utilizados. Entre eles, podem-se citar a mercerização, o tratamento com 

ácidos, com grupos silano, acetil, isocianato, permanganato e peróxido. Esses 

tratamentos atuam melhorando a interface entre a fibra e a matriz (ALBINANTE, 

2013). O agente compatibilizante mais comumente usado é o de poliolefinas 

graftizadas com anidrido maleico, utilizado na mistura de polímeros e fibras para 

a obtenção do compósito, com uma melhor adesão fibra/matriz. (BORSOI, 

2011). 

 

2.3 Poli(tereftalato de etileno) – (PET) 

 

A primeira amostra da resina foi desenvolvida pelos ingleses Whinfield e 

Dickson, em 1941. Após a Segunda Grande Guerra, o desabastecimento afetou 

a indústria têxtil da época, ainda baseada em fibras como algodão, linho, lã, 

entre outras.  Assim, as pesquisas que levaram à produção em larga escala do 

poliéster começaram logo após a Segunda Grande Guerra nos Estados Unidos e 

Europa e baseavam-se nas aplicações têxteis. A idéia era criar alternativas 

viáveis para as fibras até então usadas, cujos campos estavam destruídos pela 

guerra. O poliéster apresentou-se como um excelente substituto para o algodão 

– função que cumpre muito bem até hoje, inclusive a partir das garrafas 

recicladas (ABIPET, 2013). 

O PET continuou a ser desenvolvido e novas aplicações foram surgindo. 

Sua resistência mecânica foi comprovada quando o poliéster passou a ser 

utilizado na indústria de pneus, em 1962. As primeiras embalagens de PET 

surgiram nos Estados Unidos – e logo após na Europa no início dos anos 70 

(ABIPET, 2013).  

No Brasil, até o início da década de 80, a produção da resina de PET era 

destinada apenas para o setor têxtil. No início da década de 90, parte desta 

matéria-prima também começou a ser destinada na produção de garrafas para o 

envase de bebidas. Desde então, houve um aumento do consumo da resina de 

PET virgem destinada à produção de garrafas (CURTI, 2007).  
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O poli(tereftalato de etileno) tem como características básicas a leveza, a 

resistência e a transparência, propriedades ideais para satisfazer a demanda do 

consumo doméstico de bebidas carbonatadas (refrigerantes) e produtos que 

necessitem de embalagens transparentes e resistentes. A demanda por estes 

plásticos tem crescido de forma significativa nos últimos anos (DI SOUZA, 2008). 

O PET é um poliéster de condensação, produzido pela reação de um diácido 

e um diálcool. Existem duas etapas específicas envolvendo a síntese do PET. A 

primeira é a esterificação do ácido tereftálico (TPA) e etilenoglicol (EG) ou a 

transesterificação do dimetil tereftalato (DMT) e EG. Esta reação é realizada sob 

pressão (SCHEIRS, 1998). 

A cadeia molecular do PET tem uma estrutura benzênica simétrica e um 

sistema conjugado formado entre o benzeno e o grupo éster (Figura 5). Como 

resultado, o PET apresenta uma grande rigidez e um baixo desempenho ao 

impacto, o que geralmente faz com que seja inadequado para materiais 

estruturais que necessite de uma alta tenacidade (MA, 2013). 
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             Figura 5 - Estrutura química do PET. 

 

A estrutura molecular do PET é regular e apresenta polaridade média, o que 

favorece o empacotamento das cadeias, formando regiões cristalinas. Porém, os 

grupamentos aromáticos volumosos (reponsáveis pela formação de segmentos 

rígidos) reduzem consideravelmente a velocidade de cristalização, 

diferentemente da fração alifática, que é responsável pela formação de 

segmentos flexíveis. Dessa forma, o PET pode existir tanto como um material 

amorfo (transparente) quanto como um material semicristalino (opaco), 

dependendo das condições de processamento e do histórico térmico. Ambas as 

formas são desejáveis na indústria, dependendo da aplicação a que se destina. 

O PET semicristalino pode ser obtido submetendo o polímero, a partir do estado 

fundido, a um processo de resfriamento lento, para que as cadeias tenham 

tempo de se rearranjar de forma organizada. Para obter o PET no estado 

amorfo, é necessário submeter o polímero, a partir do estado fundido, a um 
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processo de resfriamento rápido, para que as cadeias não tenham tempo de se 

organizar (RABELLO, 2008). 

A taxa de cristalização do PET, relativamente alta (55%), é de importância 

fundamental na medida em que a cristalização favorece o espalhamento de luz 

(diminuindo a transparência) e varia as condições de processabilidade. 

Entretanto, se o tamanho dos cristalitos é pequeno o suficiente para minimizar o 

espalhamento da luz, a transparência pode ser obtida a despeito de alguma 

cristalinidade do polímero. A cinética de cristalização do PET é função de vários 

parâmetros como a história térmica anterior; a aditivação; a presença de agentes 

de nucleação; as condições de processamento (temperatura, rotação da rosca, 

molde, etc.); orientação das cadeias (quanto maior, maior a velocidade de 

cristalização) e a umidade (GIRALDI, 2008). 

Todas as propriedades do PET o colocaram como um importante substituto 

de outros materiais como o vidro, o PVC, as latas de aço e o alumínio, tomando 

a forma de recipientes em setores diferentes da indústria de embalagens 

(garrafas de óleo, recipientes para cosméticos, para produtos de higiene pessoal 

e de limpeza) e farmacêutica (embalagens de remédios), entre outras (GIRALDI, 

2008). O Brasil consumiu 515.000 toneladas de resina PET na fabricação de 

embalagens em 2011 (CEMPRE, 2013). 

Os problemas ambientais e de energia a partir de resíduos plásticos tem 

sido um desafio para muitos grupos de pesquisas para encontrar maneiras de 

converter os resíduos plásticos em materiais úteis em vez de acabar em aterros 

sanitários (INOYA, 2012). Uma alternativa são as misturas de PET com outros 

polímeros (blendas) que podem oferecer uma boa oportunidade para converter o 

PET reciclado em plástico de engenharia de alta performance. Algumas 

tentativas têm sido feitas para formar misturas compatíveis de PET com 

polímeros não polares utilizando elastômeros, EVA, e EMA, ou um terceiro 

componente funcionalizado, como PP-g-MA, PE-g-MA, PE-g-AA, SEBS-g-MA 

(TANG, 2007). 
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2.3.1 Propriedades do PET reciclado  

 

As diferenças nas propriedades do PET reciclado comparado com o PET 

virgem pode ser atribuido principalmente ao histórico térmico adicional 

experimentado pelo material reciclado (SCHEIRS, 2008). 

 

 Processabilidade 

A janela de processamento do PET reciclado é mais estreita do que o PET 

virgem porque o material reciclado tem uma menor temperatura de cristalização. 

A menor temperatura de cristalização do PET reciclado pode estar relacionada, 

principalmente, à presença de material de nucleação heterogêneos como as 

partículas de sujeira. 

 

 Hidrólise 

O efeito de hidrólise é geralmente mais grave para os flocos reciclados do 

que para os peletes virgens, visto que a maior área superfícial específica dos 

flocos permite absorver uma maior concetração de umidade.  

 

 Viscosidade Intrínseca 

A redução da massa molar do PET, que acompanha o seu 

reprocessamento, manifesta-se por uma queda na viscosidade intrínseca devido 

à degradação térmica e hidrolítica das cadeias de polímero. Como resultado, o 

PET pós-consumo, a partir de garrafas em geral, tem uma viscosidade intrínseca 

na gama de 0,68-0,72, em comparação com 0,80 para o polímero virgem. 

 

 Propriedades mecânicas 

Estudos têm mostrado que produtos injetados de PET reciclado exibe menor 

módulo, maior alongamento na ruptura e uma maior resistência ao impacto do 

que o PET virgem (Tabela 1). Portanto, o PET reciclado é mais dúctil na 

natureza, enquanto o PET virgem é mais frágil. Esta é a consequência das 

diferenças de cristalinidade entre os materiais, mesmo quando moldados nas 

mesmas condições. 
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Tabela 1 - Propriedades mecânicas de materiais moldados por injeção de PET virgem e de PET 
reciclado mecanicamente. Fonte: SCHEIRS, 2008. 

Propriedades PET virgem PET reciclado 

Módulo de elasticidade (MPa) 1890 1630 

Resistência a tração na ruptura (MPa) 47 24 

Elongação na ruptura (%)  3.2 110 

Resistência ao impacto (J m-1) 12 20 

 
2.4 Poli(etileno - acrilato de metila) – EMA 

 

O poli(etileno - acrilato de metila) (EMA) é um copolímero que foi introduzido 

em 1990 pela DuPont sob o nome comercial de Elvaloy. O EMA está disponível 

em uma gama de conteúdo de comonômero (5-35% em massa de acrilato de 

metila) que apresentam características que variam desde uma resposta 

termoplástica, para baixo conteúdo de acrilato de metila, para um 

comportamento elastomérico / borrachoso com teores mais elevados de acrilato 

de metila (GURURAJAN, 2008). 

Na estrutura do EMA, o etileno é a unidade não polar e altamente cristalina, 

enquanto o acrilato de metila é a unidade polar e amorfa. Apresenta fusão em 

torno de 70°C, e transição vítrea (Tg) em -35,6°C, variando de acordo com o 

conteúdo de acrilato de metila (KANIS, 2007). Na Figura 6 encontra-se a fórmula 

estrutural do poli(etileno - acrilato de metila) (EMA). 
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Figura 6 - Estrutura química do EMA.  

 

As características gerais do EMA incluem muito boa resistência ao 

envelhecimento e às intempéries, boa resistência à hidrocarboneto, baixa 

temperatura de flexão, e ampla faixa de temperatura para aplicações. Induz uma 

melhor resistência à chama quando combinado com agentes retardantes de 

chama, incluindo hidróxido de alumínio. Além disso, o EMA pode ser facilmente 
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reticulado por irradiação com feixe de elétrons, ou utilizando peróxidos para 

ampliar suas faixas de temperatura para aplicações (BASULI, 2010). 

Kanis (2005) observou que o comportamento das curvas de tensão-

deformação para o EMA foi consistente com polímeros elastoméricos. O 

aumento no conteúdo de acrilato de metila nos copolímeros reduziu 

significativamente a resistência à tração e o módulo de elasticidade, mas 

aumentou significativamente o alongamento, indicando que o copolímero com 

29,0% de teor de acrilato de metila foi menos resistente, menos rígido e mais 

flexível. O alongamento, por exemplo, aumentou de 120% quando o teor de 

acrilato de metila no copolímero mudou de 16,5 para 29,0%. Uma tendência 

semelhante foi observada para a diminuição na resistência à tração. Portanto, o 

módulo de elasticidade mostrou uma diminuição significativa para os 

copolímeros com a mesma variação do teor de acrilato de metila. Estes 

resultados mostraram que o módulo de elasticidade do EMA depende fortemente 

da fração de fase amorfa no copolímero (Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Parâmetros mecânicos do EMA com diferentes conteúdo de acrilato de metila. Fonte: 

Kanis, 2005. 
Copolímero 

(EMA) 
Alongamento na 

ruptura(%) 
Resistência à 
tração (MPa) 

Módulo de 
elasticidade (MPa) 

16,5% AM 382 ± 62 10,79 ± 1,25 80,77 ± 17,0 

21,5% AM 638 ± 76 6,38 ± 0,39 22,73 ± 2,21 

29,0% AM 847 ± 101 4,95 ± 0,33 4,95 ± 0,71 

 

O EMA utilizado nesta pesquisa possui o nome comercial de Elvaloy ® AC 

1224. Com um conteúdo de 24% em massa de acrilato de metila. Algumas 

propriedades do material são apresentadas na Tabela 3.  
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Tabela 3 - Dados técnicos do fabricante para o EMA. Fonte: DUPONT, 2012. 
 (EMA) - Elvaloy® AC 1224 

Densidade 0.944 g/cm³ ASTM D792 

Índice de fluidez (190°C/2.16kg) 2 g/10 min ASTM D1238 

Ponto de fusão (DSC) 91°C (196°F) ASTM D3418 

Temperatura máxima de 
processamento 

 
     310°C (590°F) 

 

2.5 Terpolímero etileno – acrilato de metila - metacrilato de glicidila - EMA-
GMA  

 

É um terpolímero aleatório de etileno (E), acrilato de metila e metacrilato de 

glicidila (GMA) (Figura 7). Produzido por uma polimerização por radicais livres 

em um processo de alta pressão.  
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Figura 7 - Estrutura química do EMA-GMA 

 

Devido às suas propriedades de reatividade e suavidade, o EMA-GMA é 

utilizado a fim de melhorar a resistência ao impacto de termoplásticos de 

engenharia como o PA, poliésteres (PBT, PET), blendas de PC/PBT e PC/ABS. 

Ele também pode ser usado como um agente de compatibilização para blendas 

de poliésteres/poliolefinas e como um adesivo para algumas estruturas 

laminadas (ARKEMA, 2006). 

O grupo metacrilato de glicidila (GMA) apresenta reatividade com os grupos 

hidroxila (OH), ácido carboxílico (COOH) e amina (NH2), levando a uma ótima 

dispersão durante a mistura por fusão com termoplásticos de engenharia. E 
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também reagi com anidrido maleico (MA) contido nos polímeros (ARKEMA, 

2006). 

O EMA-GMA utilizado nesta pesquisa possui o nome comercial de 

LOTADER® AX 8900. Com um conteúdo de 24% em massa do comonômero de 

acrilato de metila e um conteúdo de 8% em massa de metacrilato de glicidila. 

Algumas propriedades do material são apresentadas na Tabela 4.  

 
Tabela 4 - Dados técnicos do fabricante para o EMA-GMA. Fonte: Arkema, 2006. 

 (EMA-GMA) - Elvaloy® AC 1224 

Densidade 0.95 g/cm³ ASTM 1505 

Índice de fluidez (190°C/2.16kg) 6 g/10 min ASTM D1238 

Ponto de fusão (DSC) 60°C (140°F)  

Módulo de cisalhamento  8 MPa ASTM D 638 Tipo IV 

Resistência máxima  4 (MPa) ASTM D 638 Tipo IV 

Alongamento na ruptura 1100% ASTM D 638 Tipo IV 

 

2.6 Polietileno enxertado com anidrido maléico (PE-g-MA) 

 

O PE-g-MA têm sido utilizado como agente compatibilizante na modificação 

de fibras vegetais, para aumentar a adesão interfacial entre o reforço celulósico 

e a matriz polimérica e com isso melhorar as propriedades mecânicas do 

compósito polimérico. O PE-g-MA interage fortemente com as fibras através de 

ligações covalentes ou fortes interações secundárias do tipo ácido-base ou 

ligações de hidrogênio. Isso implica que uma quantidade suficiente de grupos 

funcionais deve estar presente no compatibilizante, possibilitando a reação com 

as hidroxilas da celulose (REDIGHIERI, 2008). 

O PE-g-MA utilizado nesta pesquisa possui o nome comercial de Polybond 

® 3009. É um polietileno de alta densidade enxertado com anidrido maléico 

(Figura 8). Possui um conteúdo de 1% em massa de anidrido maléico.  
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Figura 8 - Estrutura química do PE-g-MA. 

 

Algumas propriedades do material são apresentadas na Tabela 5.  

 
Tabela 5 - Dados técnicos do fabricante para o PE-g-MA. Fonte: Chemtura, 2013. 

(PE-g-MA) – Polybond ® 3009 

Densidade 0.95 g/cm³ ASTM D792 

Índice de fluidez (190°C/2.16kg) 3 - 6 g/10 min ASTM D1238 

Ponto de fusão (DSC) 127°C   

    

2.7 Fibras vegetais  

 

 As fibras vegetais possuem muitas características que tornam seu uso 

vantajoso como: baixo custo, baixa densidade, resistência específica e módulo 

elevado, não são abrasivas e, portanto, não desgastam os equipamentos de 

processo, não são tóxicas, podem ser facilmente modificadas por agentes 

químicos, são abundantes e provém de fontes renováveis. Suas propriedades 

mecânicas são comparáveis as de outros reforços comumente empregados. As 

fibras vegetais apresentam preços menores do que as fibras sintéticas e podem 

substitui-las em muitas aplicações onde o custo é fator mais importante do que a 

resistência (JOSEPH, 1999). 

Sendo uma fonte renovável, reciclável, biodegradável e de baixo custo, o 

uso de recursos vegetais para a produção de compósitos poliméricos consiste 

numa alternativa de grande importância tecnológica. Para países com forte 

economia agrícola como o Brasil, o uso de fibras naturais como fonte de matéria-

prima para a indústria de polímeros reforçados, é uma forma importante de 
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ampliar as possibilidades de explorar suas fontes de matérias-primas naturais 

com agregação de valor (MATTOSO, 2010). 

As fibras vegetais podem ser extraídas de diferentes partes da planta: do 

caule (juta, malva, bagaço de cana, bambu); folhas (sisal, bananeira e abacaxi, 

curauá); do fruto (algodão, coco verde e maduro); do tronco (madeira) e outros. 

Devido a isto, elas diferem consideravelmente umas das outras, mas possui em 

comum o fato de serem constituídas basicamente por três componentes: 

celulose, lignina e polioses, também conhecidas como hemicelulose (RAZERA, 

2006). 

A celulose (40 a 90% em massa da fibra) é responsável pela resistência das 

fibras devido ao seu alto grau de polimerização e orientação molecular. A 

hemicelulose (1-30% em massa) é uma variedade de moléculas complexas, 

amorfas e de unidades  β-D-xilose,  β-D-manose, β-D-glicose,  α-L-arabinose e 

ácido β-D-glicurônico. Essas unidades são formadas por cadeias de carbono 

com um grupo hidroxila, exceto os que podem estar na forma de carbonila ou em 

ligação hemiacetal.  A lignina, segundo maior componente em massa (1-35% em 

massa), é uma macromolécula formada por um sistema aromático, reticulado, 

com elevada massa molar, amorfo e com unidades de fenilpropano 

(ALBINANTE, 2012).  

 

2.7.1 Algodão 
 

Durante o desenvolvimento vegetativo do algodoeiro (Gossypium hirsutum 

L.) são formadas as flores, as maças e finalmente os capulhos (Figura 9), de 

onde se extraem as fibras do algodoeiro, pelo processo denominado 

descaroçamento. As fibras são formadas a partir do alongamento das células da 

epiderme do óvulo, que após a fecundação inicia seu desenvolvimento 

culminando com a formação de nova semente. A semente de algodão apresenta 

em média, a seguinte composição: 12,5% de linter, 15,2% de óleo bruto, 46,7% 

de torta (resíduo da extração do óleo), 20,7% de casca e 4,9% de resíduos, 

produzidos no processo industrial (MOTA, 2009).  
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Figura 9 - Capulho do Algodão. Fonte: MOTA, 2009. 

 

O algodão está entre as mais importantes culturas de fibras no mundo. 

Todos os anos, uma média de 35 milhões de hectares de algodão é plantada por 

todo o planeta. A demanda mundial tem aumentado gradativamente desde a 

década de 1950, a um crescimento anual médio de 2%. O comércio mundial do 

algodão movimenta anualmente cerca de U$$ 12 bilhões e envolve mais de 350 

milhões de pessoas em sua produção, desde as fazendas até a logística, o 

descaroçamento, o processamento e a embalagem. Atualmente, o algodão é 

produzido por mais de 60 países, nos cinco continentes. Cinco países – China, 

Índia, Estados Unidos, Paquistão e Brasil – despontam como os principais 

produtores da fibra (Tabela 6) (ABRAPA, 2013). 

 
Tabela 6- Produção Mundial do algodão. Fonte: ABRAPA, 2013. 

                    SAFRA - Milhões de toneladas 
 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

TOTAL 
MUNDIAL 23,503 22,247 25,368 27,444 25,949 23,20 

        Principais consumidores  
CHINA 8,025 6,925 6,400 7,400 7,000 6,15 
ÍNDIA 4,930 5,185 5,865 6,001 5,610 5,59 
USA 2,790 2,654 3,942 3,391 3,703 2,89 
PAQUISTÃO 1,926 2,070 1,907 2,294 2,093 1,95 
BRASIL 1,214 1,194 1,960 1,877 1,443 1,39 
UZBEQUISTÃO 1,000 0,850 0,910 0,880 1,000 0,87 
OUTROS 3,617 3,369 4,385 5,601 5,100 4,36 

 

No grandioso cenário mundial dos números do algodão, o Brasil também se 

destaca: é o quinto maior produtor do mundo – mais de 1,8 milhões de toneladas 
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na safra recorde de 2011/12. O Brasil é o terceiro país exportador e o primeiro 

em produtividade em sequeiro. O cenário interno também é promissor: somos o 

quinto maior consumidor, com quase 1 milhão de toneladas/ano (ABRAPA, 

2013). 

 

2.7.1.1 Linter de algodão  
 

Linter é um importante subproduto da indústria têxtil. O linter de algodão é 

uma fibra curta, com 3 a 12 mm (Figura 10) que não pode ser usado no 

processo têxtil. Quando as fibras de algodão regulares são extraídas no 

processo de descaroçamento, o linter permanece ligado ao tegumento da 

semente. A semente difusa precisa ser submetida a um processo adicional que 

irá remover mecanicamente o linter. A quantidade de linter produzido no mundo 

é de cerca de 2,5 milhões de toneladas, considerando-se os 42 milhões de 

toneladas de algodão em pluma produzido em 2010 (MORAIS, 2013 e MOTA, 

2009). 

 

 
Figura 10 - Corte transversal de uma semente de algodão. Fonte: SCZOSTAK, 2009. 

 

O linter de algodão é utilizado para produção de celulose de variadíssima 

aplicação na indústria têxtil, eletrônica, tintas e vernizes. Na indústria bélica é 

componente fundamental na fabricação de explosivos. Destaca-se como 

principal componente fundamental na fabricação de papel moeda e, em geral, é 
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utilizado para produção de algodão hidrófilo, tecidos cirúrgicos e absorventes 

(MOTA, 2009). Em alguns casos, o linter não é extraído, mas mantido com a 

semente (quando é utilizado para a extração de óleo), ou quimicamente 

dissolvido (para plantar a semente) (MORAIS, 2013). 

A diferença básica entre fibras de algodão e as fibras de linter de algodão 

(Tabela 7) é que as fibras de algodão são as fibras longas, população que se 

desenvolve em primeiro lugar. Uma vez que essa população é estabelecida, as 

fibras curtas com paredes espessas se desenvolvem. Este é conhecido como 

linter. As fibras de linter de algodão são curtas, com paredes grossas, muito 

crespas e basicamente cilíndricas, enquanto que as fibras de algodão são 

longas, de paredes finas, relativamente simples. As fibras de línter têm uma 

reatividade maior que as fibras normais de algodão, devido à melhor 

acessibilidade dos reagentes à sua celulose, devido à arquitetura oca, 

quebradiça e porosa da fibra (SCZOSTAK, 2009). 

 
        Tabela 7 - Atributos das fibras de linter de algodão comparado com as fibras de algodão 

descontínuas. Fonte: SCZOSTAK, 2009. 
 

Atributos 
 

Linter de Algodão 
Fibras descontínuas do 

algodão 
Comprimento da Fibra Curta (2-6 mm) Longa (20-45 mm) 
Espessura da parede Espessa (6-12 µm) Fina (2,5-6 µm) 
Forma do lúmen Arredondado Liso, relativamente grande 
Diâmetro da fibra Espesso (17-27 µm) Fino (12-22 µm) 
Forma da fibra Basicamente cilíndrica, 

muito crespa, reduz a um 
ponto. 

Lisa, Fita torcida, com 
pouca ondulação. 

Secão tranversal 
  

 

O linter bruto tem baixa hidrofilicidade. Esta característica pode ser 

parcialmente explicada pela composição química do linter e em parte pela 

superfície áspera, o que pode aumentar o ângulo de contato devido a bolhas de 

ar presas debaixo da gota (MORAIS, 2013). A baixa hidrofilicidade é uma 

característica desejada quando se pretende utilizar a fibra vegetal como fase 

dispersa em compósitos poliméricos. 

2.8 Utilização do EMA-GMA como compatibilizante para a blenda 
PETrec/EMA 
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Estudo desenvolvido na literatura com a blenda PET/EMA (KELNAR, 2010), 

mostrou que a adição de borracha pode levar a materiais de PET com 

propriedades bastante aprimoradas, no entanto é necessário o uso de um 

agente compatibilizante. 

Martin (2004) estudou a blenda PBT/EMA/EMA-GMA, e mostrou que essa 

blenda exibe uma boa reatividade, devido à compatibilização proveniente das 

reações interfaciais entre as ligações finais de cadeia do PBT com o grupo epóxi 

do EMA-GMA. 

Para corroborar com Martin (2004), estudo realizado por ITO (2006), 

mostrou que o terpolímero de metacrilato de metila (MMA), metacrilato de 

glicidila (GMA) e acrilato de etila (EA) (MMA-GMA-EA) apresentou uma 

compatibilização química com o PBT, os grupos epóxi do GMA podem reagir 

com os grupos carboxílicos dos finais de cadeia do PBT e uma mistura física, 

deste terpolímero MMA-GMA-EA com o copolímero SAN. Este trabalho foi 

tomado como base, devido à semelhança dos componentes. O PBT apresenta 

similaridade com a estrutura química do PET e o terpolímero EMA-GMA 

apresenta o grupo epóxi também presente no MMA-GMA-EA.  

Scheirs (2003) mostrou que elastômeros reativos, assim como o EMA-GMA 

é um excelente agente de tenacidade para o PET, pois melhora a adesão 

interfacial e, reduz a tensão interfacial, permitindo assim a formação de 

partículas de borracha menores. A Figura 11 mostra o tamanho e a distribuição 

das partículas de borracha na blenda PET/20%EMA-GMA. 
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                   Figura 11 - Microscopia eletrônica de varredura do PET/20%EMA-GMA. Fonte: SCHEIRS, 2003. 

 

A fim de obter uma fase finamente dispersa na matriz de PET, o uso da 

compatibilização reativa tem sido muito importante. As pequenas partículas de 

borracha dispersas (menor do que 5 µm no diâmetro) e uma distância 

interpartículas pequenas (distância entre 50-300 nm) são necessárias para 

induzir uma alta tenacidade (SCHEIRS, 2003).  

Elastômeros com grupos finais de cadeia reativos tais como metacrilato de 

glicidila (GMA) é preferencialmente utilizado para tenacificar o PET. A razão de 

ele ser eficiente é que ele forma copolímero grafitizado pela reação com os 

grupos finais hidroxila e carboxila do PET. O copolímero grafitizado age como 

um emulsificante para diminuir a tensão interfacial e reduzir a tendência das 

partículas dispersas coalescerem durante o processamento (SCHEIRS, 2003). 

Tomando como base todos os estudos citados acima, o terpolímero de 

etileno, metil acrilato e metacrilato de glicidila (EMA-GMA) foi escolhido como 

compatibilizante para a blenda PETrec/EMA. O EMA-GMA apresenta uma 

compatibilização química com o PET, os grupos epóxi do GMA podem reagir 

com os grupos carboxílicos dos finais de cadeia do PET e uma mistura física, 

deste terpolímero EMA-GMA com o copolímero EMA. Desta forma espera-se 

que este terpolímero atue na interface PETrec/EMA (Figura 12). 
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        Figura 12 - Modelo esquemático da blenda PETrec/EMA/EMA-GMA. 

 

Outra razão para a escolha do EMA-GMA como compatibilizante para a 

blenda PETrec/EMA, é que o EMA-GMA atua como agente tenacificante do PET.  

O EMA-GMA foi escolhido como compatibilizante e não como fase dispersa 

da blenda, devido ao custo, pois o EMA-GMA custa aproximadamente R$ 

31,72/Kg, enquanto o EMA custa aproximadamente R$ 10,00/Kg. Com isso, a 

utilização do EMA-GMA como compatibilizante é mais viável. 

 

2.9 Utilização do PE-g-MA como compatibilizante para o compósito da 
blenda PETrec/EMA/LB. 

 

A escolha do PE-g-MA para ser o compatilizante do compósito da blenda 

PETrec/EMA/LB foi baseado, que o grupo carboxilico do anidrido maléico do 

polietileno, interage com o grupo hidroxila da celulose e, possivelmente, forma 

ligações covalentes através de ligações éster, o que dá uma melhor ligação 

adesiva entre a fibra e a matriz (KATSOULOTOS, 2008), como pode ser 

observado no modelo esquemático da Figura 13. 
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Figura 13 - Modelo esquemático do compósito da blenda compatibilizado PETrec/EMA/EMA-

GMA/PE-g-MA/LB. 

 

No entanto, neste trabalho o polietileno não é compatível com a matriz e sim 

com a fase dispersa. De acordo com Gururajan (2008), devido à presença de 

etileno na espinha dorsal de sua estrutura, o EMA é altamente compatível com o 

polietileno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

3 METODOLOGIA 

3.1 Materiais utilizados 
 

Neste trabalho foram utilizados os seguintes materiais (Figura 14): 

 

 Poli(tereftalato de etileno) reciclado (PETrec), (IF = 63,48 g/10min), doado 

pela empresa GLOBAL PET S.A. 

 O copolímero poli(etileno - acrilato de metila) (EMA) Elvaloy® AC 1224 (IF = 

2g/min), contendo 24% em massa de acrilato de metila, material cedido pela 

empresa DuPont S.A. 

 As fibras de linter de algodão que foram cedidas pela Delta Opal.  

 O compatibilizante utilizado para a blenda PETrec/EMA foi o terpolímero 

etileno – acrilato metila – metacrilato de glicidila (EMA-GMA) Lotader AX 

8900 (IF = 6g/10min), contendo 8% de GMA e 24% de acrilato de metila, da 

Chemtura. 

 E o compatibilizante utilizado para melhorar a adesão da fibra de linter com a 

blenda foi o polietileno enxertado com 1% em massa de anidrido maléico 

(PE-g-MA) Polybond 3009 (IF= 5g/10min), da Arkema. 

 

 
Figura 14 - Materiais utilizados (a) PETrec; (b) EMA; (c) Linter Bruto; (d) EMA-GMA e  

(e) PE-g-MA. 
 

 

(a

(e(d

(b (c
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3.2 Métodos 

 

A Figura 15 mostra um fluxograma da metodologia experimental utilizada 

para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 - Fluxograma da metodologia experimental. 

 

Para a caracterização reológica por reometria de torque foi realizadas várias 

formulações, apresentadas na Tabela 8, para avaliar o comportamento do PETrec 

com a adição do EMA e do linter, e todas as possíveis relações para avaliar as 

possiveis interações entre os componentes. 

A partir das formulações analisadas por reometria de torque da blenda e do 

compósito da blenda foi escolhidas as formulações apresentadas no fluxograma 

acima para serem processadas por extrusão, como se observa o PETrec para 

todas as formulações se manteve como matriz da blenda e do compósito da 

blenda, pois o objetivo da pesquisa era avaliar o efeito da adição do EMA e do 

linter na matriz de PETrec. Na blenda e nos compósitos da blenda 

compatibilizados as formulações foram escolhidas após a caracterização da 

Moldagem por injeção dos corpos 
de prova segundo a norma ASTM 

D638 

Análise morfológica  
(MEV) Ensaio de tração Picnometria 

(ρ e %C) 
Índice de fluidez (MFI) 
Reometria de torque 

Caracterização Preliminar 
TG, Bcrítico, MFI 

PETrec, EMA, Linter, EMA-
GMA e PE-g-MA. 

Extrusão 

PETrec (%) 
100 

PETrec/EMA (%) 
98/2 
94/6 
90/10 
86/14 
80/20 
70/30 

PETrec/EMA-GMA(%) 
95/5 

PETrec/EMA/EMA-GMA 
(%) 

90/5/5 
70/25/5 

PETrec/EMA/LB (%) 
98/2/1 
94/6/1 
90/10/1 
80/20/1 
70/30/1 

PETrec/EMA/EMA/EMA-
GMA/PE-g-MA/LB (%) 

70/20/5/5/1 
PETrec/EMA/EMA-GMA/LB(%) 

70/25/5/1 
PETrec/EMA/PE-g-MA/LB (%) 

70/25/5/1 
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blenda PETrec/EMA e do compósito da blenda PETrec/EMA/LB, por isso as 

formulações escolhidas para compatibilizar foi a 90/10 e 70/30, visto que a 

formulação com 30% em massa de EMA foi a que apresentou o maior tamanho 

de partícula de fase dispersa EMA. 

 

3.2.1 Caracterização térmica 
3.2.1.1Termogravimetria (TG)  

 

As análises de TG foram realizadas em um equipamento da marca TA 

Instruments modelo Q500 V6.3 Build 189, conforme as seguintes  condições: em 

atmosfera de gás inerte (N2) na balança com fluxo de 40 mL/min, atmosfera de  

ar  sintético  no  forno  com  fluxo  de  60mL/min,  razão  de  aquecimento  de 

10°C/min,  da temperatura  ambiente  até 600°C,  utilizando  porta-amostra  de 

platina. As análises foram realizadas no Laboratório Nacional de Nanotecnologia 

para o Agronegócio da Embrapa Instrumentação (LNNA/CNPDIA). 

Preliminarmente, antes da etapa de extrusão, foi realizada a caracterização 

térmica por termogravimetria (TG) dos polímeros PETrec, EMA, EMA-GMA, PE-g-

MA e das fibras de linter bruto para  avaliar  os limites de processabilidade dos 

mesmos, os quais são constituintes da blenda PETrec/EMA, da blenda 

compatibilizada PETrec/EMA/EMA-GMA, do compósito da blenda PETrec/EMA/LB 

e dos compósitos da blenda compatibilizadas PETrec/EMA/EMA-GMA/PE-g-

MA/LB, PETrec/EMA/EMA-GMA /LB e PETrec/EMA/PE-g-MA /LB. 

 

3.2.2 Caracterização reológica 

3.2.2.1 Índice de fluidez 
 

O índice de fluidez (MFI) dos polímeros sem processamento e dos materiais 

processados foi realizado no equipamento Melt Flow Modular Line da Ceast, do 

Laboratório de Reologia e Processamento de Polímeros da UFRN, onde a 

temperatura do teste foi fixada em 252 ºC e a carga nominal foi de 2,16 kg. Para 

o EMA, EMA-GMA e o PE-g-MA, o teste também foi realizado a 190°C para 

confirmar dados da literatura. Foram realizadas 10 medidas para cada amostra, 

e a média foi considerada como o valor característico. 
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3.2.2.2 Reometria de torque  

 

A reometria de torque dos polimeros foi realizada em um misturador interno 

acoplado ao reômetro da marca HAAKE Polylab, modelo Reomix 600 OS com 

um elemento de mistura tipo roller (Figura 16), do Laboratório de Tecnologia da 

Biomassa da Embrapa Agroindústria Tropical. Utilizou-se uma velocidade de 

rotação de 60 rpm, e uma temperatura de 240°, com 70% em massa da câmara 

cheia e com um tempo de processamento de 30 minutos. As formulações 

estudadas estão apresentadas na Tabela 8 e foram preparadas diretamente no 

reômetro sem extrusão prévia. 

 

 
Figura 16 - Câmara do misturador interno e rotores utilizados. 
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Tabela 8 - Formulações preparadas por reometria de torque. 

Materiais Formulações 
(% em massa) 

PETrec 100 
EMA  100 

EMA-GMA 100 
PE-g-MA 100 

PETrec/EMA-GMA 95/5 
PETrec/PE-g-MA 95/5 
EMA/EMA-GMA 95/5 
EMA/PE-g-MA 95/5 

EMA/EMA-GMA/PE-g-MA 90/5/5 

PETrec/EMA 

98/2 
95/5 
94/6 
90/10 
86/14 
80/20 
70/30 
65/35 
60/40 
55/45 
50/50 
40/60 
30/70 

PETrec/EMA/EMA-GMA 90/5/5 
70/25/5 

PETrec/EMA/LB 

98/2/1 
94/6/1 
90/10/1 
80/20/1 
70/30/1 

PETrec/EMA/EMA-GMA/PE-g-MA/LB 70/20/5/5/1 
PETrec/EMA/EMA-GMA/LB 70/25/5/1 
PETrec/EMA/PE-g-MA/LB 70/25/5/1 

 

3.2.3 Mistura por extrusão 

 

Antes do processamento as fibras de linter bruto foram moídas em um 

moinho de facas tipo Micro Moinho da SUPEROHM do Laboratório de Reologia 

e Processamento de Polímeros da UFRN, com peneira de 10 Mesh, para 

desaglomeração. Em seguida, o PETrec, o EMA, o EMA-GMA, o PE-g-MA e as 

fibras de linter bruto moídos foram previamente mantidos por 48h a 60°C em 

uma estufa a vácuo TE-395, fabricada pela TECNAL. A blenda e o compósito da 
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blenda não compatibilizado e compatibilizado foram preparados através do 

processamento por extrusão. 

O PETrec, o EMA, o EMA-GMA, o PE-g-MA e as fibras de linter bruto foram 

pesados, misturados e fracionados manualmente em sacos plásticos para 

obtenção das  formulações  e produção  das blendas e dos compósitos das 

blendas não compatibilizados e compatibilizados. A alimentação da extrusora foi 

realizada em pequenas frações da mistura com contínua homogeneização, para 

garantir um processamento uniforme. As formulações preparadas em 

porcentagens, massa/massa, são apresentadas na Tabela 9. 

 
Tabela 9 - Formulações do PETrec, da blenda binária, das blendas compatibilizadas, do 

compósito da blenda e dos compósitos das blendas compatibilizados. 

Materiais Formulações 
(% em massa) 

PETrec 100 

PETrec/EMA 

98/2 
94/6 
90/10 
86/14 
80/20 
70/30 

PETrec/EMA-GMA 95/5 

PETrec/EMA/EMA-GMA 90/5/5 
70/25/5 

PETrec/EMA/LB 

98/2/1 
94/6/1 
90/10/1 
80/20/1 
70/30/1 

PETrec/EMA/ EMA-GMA/PE-g-MA/LB 70/20/5/5/1 
PETrec/EMA/EMA-GMA/LB 70/25/5/1 
PETrec/EMA/PE-g-MA/LB 70/25/5/1 

 

As misturas das formulações citadas na Tabela 9 foram obtidas cada uma, 

por meio de um único processamento, com exceção da formulação 

PETrec/EMA/EMA-GMA/PE-g-MA/LB que foi processada em duas etapas: 

primeiro foi processada a blenda compatibilizada PETrec/EMA/EMA-GMA, e em 

seguida, no segundo processamento foi adicionado o PE-g-MA e o linter bruto à 

blenda. Os dois processamentos foram realizados para evitar a reação do 

anidrido maléico do PE-g-MA com o grupo GMA do EMA-GMA, visto que o 

compatibilizante EMA-GMA foi adicionado para melhorar a adesão interfacial 
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entre o PETrec e o EMA, e o PE-g-MA foi adicionado para melhorar a adesão 

entre a fibra de linter e a blenda. 

Os processamentos das misturas foram realizados por meio de uma 

extrusora monorosca, marca AX Plásticos Máquinas Técnicas LTDA, modelo AX 

16 com diâmetro de rosca (D) de 16 mm e razão comprimento por diâmetro (L/D) 

de 26, do Laboratório de Reologia e Processamento de Polímeros da UFRN. Foi 

utilizado um perfil de temperatura da zona de alimentação para a matriz de 

240/240/240°C e a velocidade da rosca de 60 rpm. A rosca apresenta um 

elemento dispersivo para melhorar a mistura, conhecido como Maddock (Figura 

17). 

 

 
            Figura 17 – Ilustração do perfil de rosca da extrusora. Fonte: RÊGO, 2012. 

 

3.2.4 Moldagem por injeção 
 

Após a mistura por extrusão, os materiais foram granulados e secos em 

estufa a vácuo, durante 24 horas, a uma temperatura constante de 60ºC.  

Em seguida, as amostras foram moldadas em uma injetora da marca Arburg 

Allrounder, modelo 270V, do Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o 

Agronegócio da Embrapa Instrumentação, conforme a norma ASTM D638-01, 

com o corpo de prova tipo I (Figura 18),  usando  as seguintes condições de 

processamento: perfil de temperatura de injeção 230/240/240/250/250ºC, tempo 

de resfriamento de 50s e temperatura do molde de 50°C. 

 

Maddock 
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Figura 18 - Corpo de prova para ensaio de tração segundo norma ASTM D-638/01. 

 

As amostras de PETrec, da blenda PETrec/EMA e das blendas 

compatibilizadas obtidas durante a moldagem por injeção são apresentadas na 

Figura 19. 

 

 
Figura 19 - Amostras obtidas durante a etapa de moldagem por injeção para a blenda e as 

blendas compatibilizadas: (a) PETrec, (b) PETrec/EMA (98/2), (c) PETrec/EMA (94/6), (d) 
PETrec/EMA (90/10), (e) PETrec/EMA (86/14),(f) PETrec/EMA (80/20), (g) PETrec/EMA (70/30), (h) 

PETrec/EMA-GMA (95/5), (i) PETrec/EMA/EMA-GMA (90/5/5), (j) PETrec/EMA/EMA-GMA (70/25/5). 
 
 

(a) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (c) (b) 
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Já as amostras de PETrec, do compósito da blenda PETrec/EMA/LB e dos 

compósitos da blenda compatibilizados obtidas durante a moldagem por injeção são 

apresentadas na Figura 20. 

 

 
Figura 20 – Amostras obtidas durante a etapa de moldagem por injeção para o compósito da 

blenda e os compósitos da blenda compatibilizados: (a) PETrec, (b) PETrec/EMA/LB (98/2/1), (c) 
PETrec/EMA/LB (94/6/1), (d) PETrec/EMA/LB (90/10/1), (e) PETrec/EMA/LB (80/20/1), (f) 

PETrec/EMA/LB (70/30/1), (g) PETrec/EMA/EMA-GMA/PE-g-MA/LB (70/20/5/5/1), (h) 
PETrec/EMA/EMA-GMA/LB (70/25/5/1). e (i) PETrec/EMA/PE-g-MA/LB (70/25/5/1). 

 

3.2.5 Caracterização física 
3.2.5.1 Determinação da densidade e do grau de cristalinidade. 

 

A determinação da densidade do linter bruto e dos polímeros puros (PETrec, 

EMA, EMA-GMA e PE-g-MA) foi realizada por picnometria a partir dos materiais 

granulados, visto que com exceção do PETrec, os outros polímeros puros não 

foram injetados.  

A determinação da densidade do PETrec, das blendas e dos compósitos da 

blenda também foram realizadas por picnometria. Para tal, as amostras foram 

(a) (d) (e) (g) (f) (h) (i) (b) (c) 
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retiradas do centro do corpo de prova injetado, através da criofratura com 

nitrogênio líquido.  

Para a medição das densidades das partículas, foi utilizada uma balança 

analítica e um picnômetro de 50mL, de massa conhecida (m0), onde inicialmente 

introduziu-se o álcool etílico 99,5% PA, até o picnomêtro ficar totalmente 

preenchido. Posteriormente, adicionou-se a amostra. Quando o termômetro 

acoplado ao equipamento registrou 23°C, efetuou-se a pesagem de todo o 

conjunto (Figura 21), obtendo-se a massa da amostra com líquido (mSL) 

(MANCINI, 2004).  

 

 
         Figura 21 - Conjunto de ensaio da picnometria 

 

Tendo a massa do picnômetro cheio do líquido (mL) e a massa do 

picnômetro contendo as partículas (mS) e a densidade do líquido (ρL) (MANCINI, 

2004), calcula-se a densidade da partícula por meio da Equação 8. 

 

ρp = 	 	( )
( ) ( )

                                                         (8) 

 

O grau de cristalinidade para o PETrec foi obtido utilizando a Equação 9. 

 

%	cristalinidade = 	
	

x	100                                 (9) 

Picnômetro 
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onde as densidades do PET são: para o PET totalmente amorfo (ρa = 1,335 

g/cm3) e para o PET totalmente cristalino (ρc=1,515 g/cm3) (CANEVAROLO, 

2002). 

 

3.2.6 Caracterização morfológica 

3.2.6.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)  
 

A morfologia das fibras de linter bruto foi obtida em equipamento FEI 

INSPECT S50 do Laboratório de Caracterização Estrutural do DEMa-UFSCar. 

As fibras foram cobertas com uma fina camada de ouro. 

As fotomicrografias obtidas das fibras foram quantificadas utilizando-se um 

software de análise de imagens Image J, para uma determinação quantitativa do 

comprimento e diâmetro médio das fibras de linter.  

Para observar as morfologias da blenda, o grau de adesão interfacial e 

distribuição da fase dispersa (EMA), utilizou-se um microscópio eletrônico de 

varredura, Shimadzu SSX-550 Superscan, equipamento do Núcleo de 

Processamento Primário e Reuso de Água Produzida e Resíduos – NUPPRAR – 

UFRN, em condições de atmosfera de alto vácuo, tensão de 10 kV e filamento 

de tungstênio. O tipo de detector utilizado foi o de elétrons secundários.  

Para observar a morfologia dos compósitos e dos compósitos da blenda 

compatibilizados, utilizou-se o equipamento FEI INSPECT S50 do Laboratório de 

Caracterização Estrutural do DEMa-UFSCar. 

As amostras para análise foram obtidas a partir dos corpos de prova PETrec, 

das composições da blenda (PETrec/EMA), do compósito da blenda 

(PETrec/EMA/LB), das blendas compatibilizadas PETrec/EMA-GMA e 

PETrec/EMA/EMA-GMA e dos compósitos da blenda compatibilizados 

PETrec/EMA/EMA-GMA/PE-g-MA/LB, PETrec/EMA/EMA-GMA/LB e 

PETrec/EMA/PE-g-MA/LB depois de imersos em nitrogênio líquido e, em seguida, 

fraturados, mantendo-se sua morfologia intacta.  

As superfícies crio-fraturadas da blenda PETrec/EMA sofreram um processo 

de recobrimento com ouro e foram fotomicrografadas em MEV. 
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3.2.7 Caracterização mecânica 

3.2.7.1 Ensaio mecânico sob tração 
 

Os ensaios de tração foram realizados segundo a norma ASTM D638-10, 

em uma máquina universal de ensaios, da marca Shimadzu, modelo AG-X 300 

kN, do Laboratório de Metais e Ensaios Mecânicos da UFRN, utilizando a 

velocidade de 1 mm/min para o cálculo do módulo no segmento de 0,05% a 

0,25% de deformação e, em seguida, foi utilizada uma velocidade de ensaio de 

50 mm/min. O corpo-de-prova utilizado foi do  tipo I. Uma vez definida as 

condições acima, foi utilizada uma série de 5 corpos de prova para cada 

composição. Neste ensaio foi determinada a resistência máxima à tração, o 

módulo de elasticidade e o alongamento na ruptura. 

A tenacidade foi calculada utilizando a área sob a curva do gráfico tensão x 

deformação até a fratura, com o auxílio do programa OriginPro 8 (BAYLEY, 

2011). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Termogravimetria (TG)  
 

As Figuras 22, 23, 24, 25, 26 e 27 mostram as curvas de perda de massa 

em função da temperatura para o polímero PETrec não processado (NP), e 

processado (P), para o copolímero EMA, EMA-GMA e para o PE-g-MA, e para o 

linter bruto, respectivamente. Por meio destas curvas, podem-se obter 

informações referentes à perda de massa, temperatura de degradação térmica, 

e resíduo na condição de degradação térmica. 
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                 Figura 22 - Curva de termogravimetria do PETrec (NP) 
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Figura 23 - Curva de termogravimetria do PETrec (P) 

 

0 100 200 300 400 500 600

0

20

40

60

80

100

M
as

sa
 (%

)

Temperatura (°C)

0,03%

Tonset = 317,57°C
200°C
99,31%

 
Figura 24 - Curva de termogravimetria do EMA  
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Figura 25 - Curva de termogravimetria do EMA-GMA. 
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Figura 26 – Curva de termogravimetria do PE-g-MA. 
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     Figura 27 - Curva de termogravimetria do linter bruto. 

 

Pode-se observar, em função dos resultados mostrados na Tabela 10, que o 

PETrec (NP), PETrec (P), o EMA, EMA-GMA e o PE-g-MA apresentaram uma 

pequena perda de massa até 200°C. Já o linter bruto a 200°C apresentou uma 

perda de massa maior, provavelmente devido à eliminação de voláteis, 

majoritariamente água.   

A temperatura de início de degradação do PETrec (NP) foi maior do que a do 

PETrec (P), do EMA, do EMA-GMA e do PE-g-MA. Todos os polímeros 

apresentaram um resíduo inferior a 0,5% da massa inicial, a 600ºC, indicando 

uma total degradação térmica dos materiais. O linter apresentou resíduo a 

600°C, indicando que não ocorreu degradação total do mesmo. 

 
Tabela 10 - Resultados de perda de massa inicial, temperatura de início de degradação térmica 
(Tonset) e residuo final, das análises por termogravimetria do PETrec (NP), PETrec (P), do EMA, do 

EMA-GMA e do PE-g-MA. 

Material Perda de massa 
inicial (%) Tonset (°C) Resíduo (%) 

PETrec (NP) 0,69 388,80 0,49 
PETrec (P) 0,23 384,12 0,03 

EMA 0,69 317,26 0,03 
EMA-GMA 0,07 383,29 0,00 
PE-g-MA 0,23 351,14 0,00 

Linter bruto 3,84 263,46 1,40 
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Observou-se que todos os polímeros estudados, assim como a fibra 

apresentaram boa estabilidade térmica na temperatura de 240°C, temperatura 

utilizada neste trabalho para processamento dos materiais. 

 

4.2 Determinação do Bcrítico  

 

Os cálculos desenvolvidos no apêndice A mostraram que a blenda 

PETrec/EMA possui um valor de parâmetro de interação binária elevado (3,7), ou 

seja, muito maior do que o Bcrítico (0,73), assim essa blenda é imiscível, 

apresentou uma alta tensão interfacial das fases PETrec e EMA, desta forma, 

ocorrendo a formação de fase dispersa (Figura 28).  

  

 
Densidade de energia de interação binária. 

            Figura 28 - Miscibilidade da blenda PET/EMA 
 

O cálculo do Bcrítico também foi realizado para a blenda PE/EMA, pois como o 

PE-g-MA foi utilizado como agente compatibilizante para o compósito da blenda 

PETrec/EMA/LB, se fez necessário observar as possíveis interações. Como o 

anidrido maléico do PE-g-MA reage com os grupos OH da fibra vegetal, era 

necessário que o PE reagisse quimicamente ou apresentasse uma mistura física 

com um dos constituintes da blenda PETrec/EMA.  

A blenda PE/EMA apresentou parâmetro de densidade de energia de 

interação binária crítico (Bcrítico) igual a 1,45 e a densidade de energia de 

interação binária de 0,1, isto é, é uma blenda miscível, apresentou uma baixa 

tensão interfacial das fases PE e EMA, desta forma, não ocorreu à formação de 
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fase dispersa (Figura 29). Pode-se observar que ocorreu uma mistura física 

entre o PE e o EMA. 

 

 
Densidade de energia de interação binária 

Figura 29 - Miscibilidade da blenda PE/EMA 

 

4.3 Índice de fluidez 
 

Na Figura 30 observa-se a variação do índice de fluidez dos polímeros puros 

PETrec, EMA, PE-g-MA  não processados (NP) e  do PETrec processado (P) por 

extrusão. 
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             Figura 30 - Índice de fluidez dos polímeros puros. 

 

O PETrec (NP) apresentou uma viscosidade maior do que o PETrec (P), 

indicando que o processamento reduziu a massa molar do polímero. Com isso, o 

índice de fluidez do PETrec (P) aumentou aproximadamente 7g/10 min em 

comparação ao PETrec (NP). De acordo com Scheirs (1998), o PET pode ser 

facilmente reprocessado em grânulos por extrusão convencional. No entanto, 

tanto a água como vestígios de impurezas induzem processos de cisão da 

cadeia que conduzem a uma redução da massa molar do polímero reciclado. 

O EMA apresentou menor índice de fluidez, ou seja, uma maior viscosidade, 

quando comparado com os outros polímeros puros. Isso se deve a presença de 

uma fase elastomérica presente no EMA. O PE-g-MA apresentou a segunda 

maior viscosidade entre os polímeros puros citados, ou seja, este apresentou 

uma massa molar maior do que o PETrec (NP) e o PETrec (P), porém, menor do 

que o EMA. 

A Figura 31 apresenta o índice de fluidez da blenda PETrec/EMA comparado 

com os polímeros puros, constituintes da mesma. 
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Figura 31 - Índice de fluidez do PETrec (P), do EMA e da blenda PETrec/EMA. 

 

A viscosidade da blenda PETrec/EMA apresentou um pequeno aumento com 

o aumento da porcentagem de EMA. No entanto, esse aumento foi pouco 

significativo. Como se observa na Figura 31 a viscosidade da blenda 

PETrec/EMA para todas as formulações apresentou valor próximo à viscosidade 

do PETrec (P), ou seja o PETrec teve uma maior influência na viscosidade da 

blenda do que o EMA, mesmo para a formulação com 30% em massa de EMA. 

A Figura 32 apresenta o índice de fluidez da blenda compatibilizada 

PETrec/EMA/EMA-GMA, de algumas formulações da blenda binária PETrec/EMA, 

que apresentaram semelhança de composição com a blenda compatibilizada, e 

dos polímeros puros. 
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Figura 32 - Índice de fluidez do PETrec (P), EMA, de algumas formulaçoes da blenda PETrec/EMA 
 e das blendas compatibilizadas. 

 

Como discutido anteriormente, a viscosidade da blenda PETrec/EMA foi 

semelhante à viscosidade do PETrec (P). No entanto, as formulações da blenda 

compatibilizada PETrec/EMA/EMA-GMA apresentaram viscosidade maior do que 

suas formulações correspondentes da blenda PETrec/EMA. Esse aumento pode 

estar relacionado às reações químicas do grupo epóxi do GMA com os grupos 

finais de cadeia carboxílicos e hidroxílicos do PET, levando a um aumento da 

massa molar e, consequentemente, da viscosidade.  

Para comparar a blenda compatibilizada PETrec/EMA-GMA (95/5) com a 

blenda binária PETrec/EMA a formulação mais próxima seria a PETrec/EMA 

(94/6). Observou-se que a blenda compatibilizada PETrec/EMA-GMA apresentou 

uma maior viscosidade do que a blenda PETrec/EMA, pois o EMA-GMA 

apresenta reatividade enquanto o EMA não apresenta, ou seja, o grupo epóxi 

presente no GMA do EMA-GMA reagiu com os grupos finais de cadeia do PET. 

A blenda compatibilizada PETrec/EMA/EMA-GMA (90/5/5) e (70/25/5) foi 

comparada com a blenda binária PETrec/EMA (90/10) e (70/30), 
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respectivamente. Devido à similaridade de composição, pois ocorreu uma 

mistura física do EMA-GMA com o copolímero EMA, os 10% e 30% do EMA da 

formulação da blenda PETrec/EMA praticamente permaneceu o mesmo na 

blenda PETrec/EMA/EMA-GMA. O que diferenciou foi o GMA que representa 

0,4% dos 5% de EMA-GMA presente na blenda. Esses 0,4% de GMA provocou 

um aumento pronuciado da viscosidade da blenda PETrec/EMA-GMA, devido as 

reações do grupo epóxi com os grupos finais de cadeia do PET. 

A blenda PETrec/EMA/EMA-GMA (70/25/5) apresentou uma maior 

viscosidade do que a blenda PETrec/EMA/EMA-GMA (90/5/5). Indícios de que os 

5% do compatibilizante EMA-GMA foi suficiente para cobrir parte da interface da 

fase dispersa tanto da blenda com 5% de fase disersa de EMA, quanto à com 

25%, com isso evitando a coalecência das partículas de EMA, pois partículas 

menores apresentam uma maior área superficial, com isso uma maior 

viscosidade. Como a blenda PETrec/EMA/EMA-GMA 70/25/5 apresentou maior 

porcentagem de EMA, esta apresentou maior viscosidade.  

A Figura 33 apresenta o índice de fluidez dos polímeros puros, do compósito 

da blenda e dos compósitos da blenda compatibilizados. 
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Figura 33 - Índice de fluidez dos polímeros puros, do compósito da blenda PETrec/EMA/LB 
 e dos compósitos da blenda compatibilizados. 
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O compósito da blenda PETrec/EMA/LB apresentou uma menor viscosidade 

quando comparado com os polímeros puros e com os compósitos da blenda 

compatibilizados, ou seja, a adição de 1% em massa do linter bruto foi suficiente 

para provocar uma redução pronunciada da viscosidade do compósito. 

Os compósitos da blenda compatibilizados PETrec/EMA/EMA-GMA/PE-g-

MA/LB, PETrec/EMA/EMA-GMA/LB e PETrec/EMA/PE-g-MA/LB apresentaram 

viscosidade bem maior do que o compósito da blenda PETrec/EMA/LB. Isso 

ocorreu devido a presença dos compatibilizantes EMA-GMA e PE-g-MA que 

apresentaram uma viscosidade maior, e as reações químicas do grupo epóxi do 

GMA com os finais de cadeias do PET e as reações do anidrido maléico do PE-

g-MA com as fibras do linter nos compósitos da blenda, essas reações 

provocaram o aumento da massa molar. De acordo com Zimmermann (2013) o 

agente compatibilizante promove ligações químicas covalentes e / ou ligação de 

hidrogênio entre as fases da matriz e das fibras. 

O compósito da blenda compatibilizado PETrec/EMA/PE-g-MA/LB apresentou 

uma viscosidade menor do que no compósito da blenda PETrec/EMA/EMA-

GMA/PE-g-MA/LB, devido a ausência do EMA-GMA, não ocorrendo reações 

com os grupos finais de cadeia do PETrec, apresentando assim uma menor 

massa molar. O compósito da blenda PETrec/EMA/EMA-GMA/LB apresentou 

viscosidade maior do que o PETrec/EMA/PE-g-MA/LB, devido a presença do 

EMA-GMA. No entanto, apresentou viscosidade um pouco menor do que 

PETrec/EMA/EMA-GMA/PE-g-MA/LB, pois este possuia o GMA do EMA-GMA 

que reage com o grupo epóxi do PETrec e também possuia o PE-g-MA que reage 

com o linter, portanto tem maior massa molar. 

A Tabela 11 mostra os dados de índice de fluidez para o EMA e para o PE-

g-MA na temperatura de 190°C e 252°C. Para o EMA-GMA o ensaio foi 

realizado apenas a 190°C, devido à dificuldade do ensaio a 252°C. O ensaio foi 

realizado a 190°C para comparar com dados da literatura, e foi realizado a 

252°C, para comparar com os valores da blenda e do compósito da blenda que 

foram ensaiados nesta temperatura. 

 

 

 

 



73 
 

Tabela 11- Dados de MFI para o EMA, EMA-GMA e o PE-g-MA. 

Material Temperatura (°C) MFI (g/10min) 

EMA 

190* 2,0* 

190 1,8 

252 11,98 

EMA-GMA 

190* 6,0* 

190 5,8 

252 - 

PE-g-MA 

190* 3,0 – 6,0* 

190 4,82 

252 16,12 

                *dados obtido na literatura. 

 

O valor do MFI dos materiais ensaiados a 190°C confirma o valor do MFI da 

literatura. Para 252°C, o valor do indice de fluidez foi maior do que em 190°C 

para todos os materiais, ou seja, com o aumento da temperatura há um aumento 

do índice de fluidez (redução da viscosidade do material). De acordo com Bretas 

(2010), o aumento da temperatura aumenta os movimentos intermoleculares e o 

volume livre entre as moléculas; reduzindo o atrito entre as mesmas e, 

consequentemente, diminui a viscosidade do material. 

 

4.4 Reometria de torque 

 

De acordo com Bretas (2010), após a fusão, o polímero ou mistura tende a 

se homogeneizar; estabilizando o torque. Teoricamente, essa seria a resistência 

ao fluxo (ou viscosidade) de trabalho do material, ou seja, o ponto no qual ele 

deveria ser extrudado ou injetado.  

Os resultados obtidos no reômetro de torque são apresentados na forma de 

gráfico de torque em função do tempo, conforme pode ser observado nas 

Figuras 34, 38, 39 e 40. Através das curvas apresentadas, pode-se comparar o 

comportamento dos polímeros puros em relação às blendas e o compósitos da 

blenda não compatibilizados e compatibilizados à temperatura de 240°C e 

rotação de 60 rpm.  
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Na Figura 34 observa-se que o PETrec apresentou valor de torque menor do 

que as formulações da blenda (PETrec/EMA). O EMA, por possuir frações 

elastoméricas, apresentou maior valor de torque a partir de 30 minutos de 

ensaio.  
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 PETrec/EMA (86/14) = 1.4 N.m
 PETrec/EMA (80/20) = 1.6 N.m
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 PETrec/EMA (50/50) = 1.6 N.m
 PETrec/EMA (40/60) = 2.0 N.m
 PETrec/EMA (30/70) = 2.0 N.m

 
Figura 34 - Curvas de torque para os polímeros PETrec e EMA, e para a blenda PETrec/EMA. 

 

Para as formulações da blenda binária PETrec/EMA, com pequena 

porcentagem de EMA, a curva de torque se estabilizou em um valor próximo do 

PETrec, ou seja, o PETrec provocou uma maior influência no valor do torque da 

blenda. Com o aumento da porcentagem de EMA na composição da blenda, o 

valor do torque aumentou gradativamente até a composição com 45% em massa 

de EMA (torque de 2.0 N.m), devido a maior quantidade de fase dispersa de 

EMA distribuída na matriz de PETrec (Figura 34).  

A Figura 35 mostra uma representação ilustrativa de como a blenda 

PETrec/EMA se apresenta, com as partículas de EMA dispersas na matriz de 

PETrec. 
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Figura 35 - Representação ilustrativa do sistema PETrec/EMA, com o EMA como fase dispersa. 

 

Na composição 50/50, observou-se uma redução no valor do torque, o que 

indicou a ocorrência de inversão de fase, assim a co-continuidade ocorreu numa 

faixa próxima a essa composição. Na co-continuidade as duas fases se 

encontraram contínuas no sistema (Figura 36), e a viscosidade do sistema se 

aproximou da viscosidade da fase com maior viscosidade, neste caso o EMA. 

Por isso, a viscosidade da composição 50/50 foi de 1,6 N.m, que está próximo 

da viscosidade do EMA de 1,7 N.m. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36 - Representação ilustrativa de um sistema co-contínuo (PAUL, 1978). 

 

Para as formulações com maior porcentagem de EMA do que PETrec, o valor 

do torque voltou a aumentar apresentando um valor de 2.0 N.m, que foi superior 

ao valor de viscosidade do EMA, visto que o EMA passou a ser matriz da blenda 

e as partículas de PET dispersas na matriz aumentaram a viscosidade da 

blenda. A Figura 37 mostra uma representação ilustrativa da blenda PETrec/EMA, 

no entanto, nesse caso, o EMA é a matriz e o PETrec a fase dispersa da blenda. 
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Figura 37 - Representação ilustrativa do sistema PETrec/EMA, com o PETrec como fase dispersa. 

 

O aumento do torque, possivelmente, ocorreu apenas pela substituição da 

porcentagem da matriz (PETrec) de menor viscosidade pelo copolímero de maior 

viscosidade (EMA), ou seja, não houve evidência da presença de qualquer 

reação de compatibilização entre os dois componentes, decorrente do fato do 

copolímero EMA não possuir grupos funcionais reativos com o PETrec.  

Na Figura 38 observa-se que o EMA-GMA apresentou o maior valor de 

torque com relação aos outros polímeros puros e as blendas compatibilizadas. 
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Figura 38 - Curvas de torque para os polímeros PETrec, EMA, EMA-GMA e para a blenda 

compatibilizada PETrec/EMA/EMA-GMA. 

 

Para as formulações PETrec/EMA-GMA (95/5) observou-se que o valor do 

torque foi um pouco maior do que para o PETrec devido as reações químicas que 

ocorreram do grupo epóxi do GMA com os finais de cadeia do PET. Já a blenda 

EMA/EMA-GMA (95/5), apresentou valor de torque igual ao EMA, que se 

apresentou como matriz da blenda, devido a não ocorrência de reação, existindo 

apenas uma mistura física entre o EMA  e o EMA-GMA. 

As formulações da blenda compatibilizada PETrec/EMA/EMA-GMA 

apresentaram valor de torque maior do que o torque da matriz de PETrec, o que 

ocorreu devido à reação química do grupo epóxi do GMA com os grupos finais 

de cadeia do PET. 

Na Figura 39 observam-se as curvas de torque para os polímeros puros, 

para os compósitos PETrec/LB e EMA/LB e para o compósito da blenda contendo 

1% em massa de linter bruto. 
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Figura 39 - Curvas de torque para os polímeros PETrec e EMA, para os compósitos PET/LB e 

EMA/LB, e para o compósito da blenda PETrec/EMA/LB. 

 

O compósito PETrec/LB (99/1) apresentou valor de torque (0.7 N.m) menor 

do que o PETrec (1.0 N.m), ou seja, a adição de 1% em massa de linter bruto 

provocou a redução da viscosidade do material. Já para o compósito EMA/LB 

(99/1), a adição de 1% em massa de linter não foi suficiente para alterar a 

viscosidade do material e, o compósito apresentou a mesma viscosidade do 

EMA. 

As curvas de torque para todas as formulações do compósito da blenda 

PETrec/EMA/LB se estabilizaram em um valor igual ou próximo a 0.7 N.m, que foi 

menor do que o valor de torque para os polímeros PETrec e EMA. O mesmo 

resultado encontrado para o compósito PETrec/LB (99/1), ou seja, a adição de 

1% em massa de linter bruto (0,48 cm3 de linter) reduziu muito a viscosidade do 

material, com isso o equipamento perdeu sensibilidade. Esse resultado está de 
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acordo com o resultado de índice de fluidez, onde os compósitos da blenda 

apresentaram a maior fluidez, ou seja, menor viscosidade.  

Na Figura 40 observam-se as curvas de torque para os polímeros puros, 

para as blendas EMA/PE-g-MA e EMA/EMA-GMA/PE-g-MA e os compósitos da 

blenda compatibilizados contendo 1% em massa de linter bruto. 

 

0 5 10 15 20 25 30
0

2

4

6

8

10

T = 240°C/60 rpm

T
or

qu
e 

(N
.m

)

Tempo (min)

 PETrec (100) = 1.0 N.m
 EMA (100) = 1.7 N.m
 EMA-GMA (100) = 2.0 N.m
  PE-g-MA (100) = 2.0 N.m
 EMA/PE-g-MA (95/5) = 1.9 N.m
 EMA/EMA-GMA/PE-g-MA (90/5/5) = 2.2 N.m
 PETrec/EMA/EMA-GMA/PE-g-MA/LB (70/20/5/5/1) = 1.4 N.m
 PETrec/EMA/EMA-GMA/LB (70/25/5/1) = 1.2 N.m
 PETrec/EMA/PE-g-MA/LB (70/25/5/1) = 1.3 N.m

 

Figura 40 - Curvas de torque para os polímeros puros, para as blendas EMA/PE-g-MA e 

EMA/EMA-GMA/PE-g-MA e para os compósitos da blenda compatibilizados. 

 

Na blenda EMA/PE-g-MA (95/5), os 5% do PE-g-MA influênciou na 

viscosidade da blenda, visto que a viscosidade da fase matriz (EMA) foi de 1.7 

N.m. E para a blenda EMA/EMA-GMA/PE-g-MA (90/5/5) aumentou ainda mais o 

valor da viscosidade, isso provavelmente ocorreu devido a reação do grupo 

epóxi do GMA com o anidrido maléico do PE-g-MA, aumentando a massa molar 

do material. 

Os compósitos da blenda compatibilizados apresentaram um maior valor de 

torque do que as formulações do compósito da blenda não compatibilizado, 
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provavelmente devido a presença dos compatibilizantes EMA-GMA e PE-g-MA 

que apresentaram torque de 2.0 N.m, e as reações químicas do grupo epóxi do 

GMA com os finais de cadeia do PET para o compósitos da blenda 

PETrec/EMA/EMA-GMA/PE-g-MA/LB e PETrec/EMA/EMA-GMA/LB, e as reações 

do anidrido maléico com o linter para o compósito da blenda PETrec/EMA/PE-g-

MA/LB. Este resultado está de acordo com o índice de fluidez, onde os 

compósitos da blenda compatibilizados apresentaram uma maior viscosidade do 

que o compósito da blenda não compatibilizado. 

 

4.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
 

A Figura 41 (a) mostra a dispersão e forma morfológica das fibras de linter 

de algodão. A Figura 41 (b) mostra a superfície da fibra de linter de algodão a 

qual se apresenta na forma cilíndrica com uma superfície lisa e homogênea.  

 

  

(a) (b) 

Figura 41 - Fotomicrografia de MEV das fibras de linter (a) fibras de linter bruto (b) superfície da 

fibra de linter bruto. 

 

A Tabela 12 apresenta as dimensões médias das fibras de linter de algodão 

e a razão de aspecto da fibra, onde se observa que essas fibras são curtas e de 

baixa dispersão de tamanho. 

 

Tabela 12 - Características dimensionais das fibras de linter bruto. 

Diâmetro médio (µm) 20±4 
Comprimento médio (µm) 240±79 
Razão de aspecto (L/D) 12 
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As Figuras 42 (a) a 42 (d) apresentam as fotomicrografias da blenda 

PETrec/EMA com variação de porcentagem em massa, onde observa-se a 

existência de morfologias esféricas, possivelmente devido a presença do EMA 

na matriz de PETrec. No entanto, observa-se que a adesão interfacial entre a 

matriz de PETrec e a fase dispersa de EMA é baixa, pela presença de vazios na 

interface PETrec/EMA e em alguns casos ocorrendo o arrancamento total das 

gotas da fase EMA da matriz. 
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(a) PETrec/EMA (98/2) 

 
(b) PETrec/EMA (94/6) 

 
(c) PETrec/EMA (90/10) 

 
(d) PETrec/EMA (86/14) 

 
(e) PETrec/EMA (80/20) 

 
(f) PETrec/EMA (70/30) 

Figura 42 - Fotomicrografias da blenda PETrec/EMA. 

 

A Figura 43 mostra que com o aumento da concentração da fase EMA na 

blenda PETrec/EMA, ocorre um aumento do tamanho das partículas de EMA até 

a composição com 20% em massa de EMA. Acima desta composição o tamanho 
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da partícula se mantém estável, indicando que há um limite para o crescimento 

da partícula que está diretamente relacionado à quantidade da fase EMA. 
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    Figura 43 - Tamanho das partículas de EMA na blenda PETrec/EMA. 

 

De acordo com Collyer (1994), o tamanho e distribuição das partículas 

dispersas irão depender da miscibilidade das duas fases, e da forma como estão 

misturadas. Se a miscibilidade é boa, as partículas de borracha serão pequenas 

para promover a tenacidade e podem até ser distribuídas numa escala 

molecular. Se as duas fases forem imiscíveis, que é mais provável, a borracha 

pode ser dispersa na forma de partículas macroscópicas para dar tenacidade. 

As Figuras 44 (a) a 44 (c) apresentam as fotomicrografias das blendas 

compatibilizadas PETrec/EMA-GMA (95/5), PETrec/EMA/EMA-GMA (90/5/5) e 

PETrec/EMA/EMA-GMA (70/25/5), respectivamente.  

 

0,58 ± 0,13 

1,53 ± 0,35 
1,90 ± 0,61 

2,18 ± 0,60 2,23 ± 0,59 

1,00 ± 0,30 
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(a) PETrec/EMA-GMA (95/5) 

 
(b) PETrec/EMA/EMA-GMA (90/5/5) 

 
(c) PETrec/EMA/EMA-GMA (70/25/5) 

Figura 44 - Fotomicrografias das blendas compatibilizadas PETrec/EMA-GMA e 

PETrec/EMA/EMA-GMA. 

 

Observa-se na Figura 44 (a) uma morfologia regular em função da reação 

química entre o grupo epóxi do GMA com os finais de cadeia do PET na blenda 

PETrec/EMA-GMA. Nas Figuras 44 (b) e (c) observa que as partículas de EMA se 

encontram dispersas na matriz de PETrec, no entanto, a forma não é mais 

esférica como observado na blenda PETrec/EMA. Isso pode ocorrer devido às 

reações químicas entre o grupo epóxi do GMA com os finais de cadeia do PET, 

diminuindo a estabilidade de forma das partículas. 

A Figura 45 mostra que a blenda compatibilizada PETrec/EMA-GMA (95/5) 

apresenta um tamanho de partícula de 1,13 µm, que levando em consideração o 

desvio padrão, o valor é aproximadamente igual ao encontrado para a blenda 

PETrec/EMA (94/6) com tamanho de partícula de 1,0 µm. No entanto, apesar da 

blenda PETrec/EMA-GMA possuir uma menor quantidade de EMA, as reações 
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químicas que acontecem entre o grupo epóxi do GMA com os finais de cadeia 

do PET dificultam o rompimento das partículas pelo cisalhamento durante o 

processamento.  

As formulações da blenda compatibilizada PETrec/EMA/EMA-GMA (90/5/5) e 

(70/25/5) apresentam tamanho de partícula menor do que suas correspondentes 

blenda PETrec/EMA (90/10) e (70/30), a redução do tamanho de partícula ocorre 

devido a presença do compatibilizante EMA-GMA, que provavelmente minimiza 

o efeito de coalescência. 
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Figura 45 - Tamanho das partículas de EMA nas blendas PETrec/EMA-GMA e PETrec/EMA/EMA-

GMA. 

 

As fotomicrografias das Figuras 46 (a) a 46 (d) mostram as fibras de linter 

nas superfícies fraturadas do compósito da blenda PETrec/EMA/LB. A análise 

das micrografias revelou que ocorreu uma fraca adesão da fibra com a blenda, 

podendo-se observar que há nitidamente espaços vazios entre a fibra e a matriz, 

e corroborando com isso a ausência de polímero na superfície da fibra, que 

indica uma baixa adesão do polímero com a fibra.. 

 

 

1,13 ± 0,16 

1,03 ± 0,39 

1,33 ± 0,42 
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(a) PETrec/EMA/LB (98/2/1) 

 
(b) PETrec/EMA/LB (94/6/1) 

 
(c) PETrec/EMA/LB (90/10/1) 

 
(d) PETrec/EMA/LB (80/20/1) 

 
(e) PETrec/EMA/LB (70/30/1) 

 
Figura 46 - Fotomicrografias do compósito da blenda PETrec/EMA/LB. 

 

Rosário (2011) observou em seu trabalho que a pouca adesão conseguida 

entre a matriz de polipropileno e os resíduos da fibra de sisal se deve a pouca 
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compatibilidade entre a fibra celulósica, que tem energia superficial 

predominantemente polar, e o polímero, que tem energia apolar. 

A fotomicrografia da Figura 47 (a) não mostrou fibra na superfície fraturada, 

provavelmente devido a ausência desta, devido a baixa concentração de fibra. 

As fotomicrografias das Figuras 47 (b) e 47 (c) mostraram as fibras de linter nas 

superfícies fraturadas dos compósitos da blenda compatibilizado, observou que 

apesar da presença do compatibilizante a adesão da fibra com a matriz foi baixa, 

pois se observa um espaço vázio na interface. .  

 

(a) PETrec/EMA/EMA-GMA/ 

PE-g-MA/LB 70/20/5/5/1 

(b) PETrec/EMA/EMA-GMA/LB 

70/25/5/1 

 
(c) PETrec/EMA/PE-g-MA/LB  

70/25/5/1 
Figura 47 - Fotomicrografias das compósitos da blenda compatibilizados. 
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4.6 Densidade e grau de cristalinidade 

 

A densidade dos polímeros puros não injetados e do linter foi obtidos por 

picnometria utilizando o polímero granulado e a fibra de linter bruta. A densidade 

do PETrec injetado, das blendas e dos compósitos da blenda também foi obtido 

por picnometria utilizando pedaços do centro do corpo de prova injetado. 

Na Tabela 13 são apresentadas as densidades obtidas por picnometria dos 

materiais granulados e dos injetados. 

 
Tabela 13 - Densidade por picnometria dos materiais granulados e injetados. 

Materiais Formulações 
(% em massa) Densidade (g/cm3) 

PETrec (granulado) 100 1,372 
EMA  100 1,242 

EMA-GMA 100 1,043 
PE-g-MA 100 1,021 

Linter bruto 100 1,690 
PETrec (injetado) 100 1,345 

PETrec/EMA 

98/2 1,342 
94/6 1,325 
90/10 1,312 
86/14 1,291 
80/20 1,276 
70/30 1,237 

PETrec/EMA-GMA 95/5 1,390 

PETrec/EMA/EMA-GMA 90/5/5 1,321 
70/25/5 1,282 

PETrec/EMA/LB 

98/2/1 1,358 
94/6/1 1,345 
90/10/1 1,323 
80/20/1 1,280 
70/30/1 1,278 

PETrec/EMA/EMA-GMA/ 
PE-g-MA/LB 70/20/5/5/1 1,281 

PETrec/EMA/ 
EMA-GMA/LB 70/25/5/1 1,281 

PETrec/EMA/  
PE-g-MA/LB 70/25/5/1 1,312 

 

O PETrec (granulado) apresenta uma densidade de 1,372 g/cm3, sendo 

portanto semicristalino, pois de acordo com Mancini (2004), o PET totalmente 

amorfo possui uma densidade de 1,335 g/cm3. Assim, pode-se afirmar que o 
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PET em estudo é um PET semicristalino, apresenta um grau de cristalinidade de 

20,55 %, obtido por meio do ensaio de picnometria. 

Todos os outros polímeros granulados estudados apresentam densidade 

menor do que o PETrec (granulado), com exceção do linter bruto que é uma fibra 

vegetal, e apresenta uma maior quantidade de regiões cristalinas. 

O PETrec (injetado) apresenta uma densidade de 1,345 g/cm3, sendo 

portanto semicristalino, com baixa ordenação molecular, ou seja, possui uma 

pequena quantidade de unidades cristalinas, apresenta um grau de cristalinidade 

de 5,56%, obtido por picnometria. Como a cristalinidade do material é baixa, este 

apresenta coloração translúcida. De acordo com Canevarolo (2002), polímeros 

com baixa cristalinidade se apresentam como um sistema de duas fases, sendo 

uma mistura de fases amorfas e cristalinas. No entanto, como o material possui 

baixa porcentagem de cristalinidade, possui uma baixa quantidade de esferulitos 

para interagir com a luz, ocorrendo pouco espalhamento e produzindo um sólido 

com coloração translúcida. 

O valor de densidade e do grau de cristalinidade para o PETrec (injetado) 

encontrado por Andrade (2013) foi 1,389 g/cm3 e 30%, respectivamente. Para 

Dantas (2011) o grau de cristalinidade foi de 28,7%. A explicação para a 

diferença nos valores do grau de cristalinidade do PETrec por estes autores 

encontrado e o presente trabalho foi que ocorreu uma cristalização do material 

deles durante o processamento por extrusão ou durante a moldagem por injeção. 

O PETrec (granulado) apresenta um maior grau de cristalinidade do que o 

PETrec (injetado), ocorrendo devido a baixa cristalização do material durante o 

processamento. Assim, o PETrec (granulado) apresenta uma maior quantidade de 

regiões cristalinas. 

A blenda PETrec/EMA-GMA apresenta a maior densidade de todos os 

materiais, possivelmente devido as reações químicas que ocorre entre o GMA do 

EMA-GMA e os finais de cadeia do PET.  

A blenda (PETrec/EMA) e a blenda compatibilizada (PETrec/EMA/EMA-GMA) 

apresentam densidades intermediárias a densidade do PETrec e do EMA, ou 

seja, apresentam regiões cristalinas entre as quantidades presentes nos 

materiais puros. A redução de PETrec na composição da blenda e no compósito 

da blenda, proporciona uma redução na densidade e provavelmente no grau de 

cristalinidade. 
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As densidades das formulações do compósito da blenda são maiores do que 

das composições correspondentes à blenda, pois se adicionou 1% em massa de 

linter ao material, o que ocasiona o aumento da densidade, devido à presença 

do linter que possui uma maior quantidade de domínios cristalinos. Katsoulotos 

(2008) observou em seu trabalho que a densidade dos compósitos carregados 

com fibras celulósicas é mais elevada em comparação com a matriz polimérica 

pura. Este é um fato razoável, dado que a densidade de materiais 

lignocelulósicos é cerca de 1,4 g/cm3, enquanto que os polímeros utilizados no 

trabalho dele foram entre 0,91 e 0,93 g/cm3. No entanto, a densidade dos 

compósitos com fibras celulósicas é muito mais baixo do que dos compósitos 

poliméricos com cargas minerais que é cerca de 2,5 g/cm3. Esta característica 

faz com que os compósitos com fibras celulósicas sejam atraentes para 

aplicações que exija leveza. 

 

4.7 Ensaio mecânico sob tração 
 

A resistência máxima à tração, o módulo de elasticidade e o alongamento na 

ruptura do PETrec, das blendas e dos compósitos da blenda não compatibilizados 

e compatibilizados foram determinadas por meio do ensaio de tração, avaliando 

o efeito da concentração de EMA na blenda, o efeito da presença do linter bruto 

no compósito da blenda e a presença dos compatibilizantes. 

As Figuras 48 e 49 apresentam, respectivamente, a resistência máxima à 

tração e módulo de elasticidade, do PETrec, da blenda PETrec/EMA e das blendas 

compatibilizadas PETrec/EMA-GMA e PETrec/EMA/EMA-GMA, das amostras 

moldadas por injeção. 
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Figura 48 - Resistência máxima do PETrec, das formulações da blenda PETrec/EMA, das 
formulações das blendas compatibilizadas PETrec/EMA-GMA e PETrec/EMA/EMA-GMA.  
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Figura 49 - Módulo de elasticidade do PETrec, das formulações da blenda PETrec/EMA, e das  

blendas compatibilizadas PETrec/EMA-GMA e PETrec/EMA/EMA-GMA. 
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A resistência máxima à tração e o módulo de elasticidade da blenda 

PETrec/EMA apresentam redução com o aumento da porcetagem da fase 

dispersa de EMA. A queda na resistência máxima e no módulo de elasticidade está 

associada à substituição de uma fração da matriz termoplástica de PETrec, de maior 

rigidez, por uma fração maior em volume do EMA (devido à menor densidade) com 

rigidez bem inferior, como era esperado em função da presença da fase elastomérica 

incorporada à matriz termoplástica. Como se observa a formulação da blenda 

PETrec/EMA (98/2) com menor porcentagem de EMA apresenta resistência 

máxima praticamente igual a matriz PETrec, considerando o desvio-padrão. A 

formulação (70/30) com maior porcentagem de EMA apresenta menor 

resistência máxima e menor módulo de elasticidade. De acordo com Collyer 

(1994), aumentando a concentração da fase elastomérica, menor é a resistência 

à tração e o módulo de elasticidade da blenda, independentemente da matriz ser 

frágil ou dúctil. 

A blenda PETrec/EMA-GMA (95/5) apresenta uma resistência máxima igual a 

resistência máxima da formulação (94/6) da blenda PETrec/EMA que mais se 

aproxima da sua composição. E apresenta módulo de elasticidade maior do que 

o PETrec e a formulação (94/6) da blenda PETrec/EMA, isso ocorre devido as 

reações químicas entre o grupo epóxi do GMA com os finais de cadeia do PET, 

com isso aumentando a rigidez do material. 

Observa-se que a blenda compatibilizada PETrec/EMA/EMA-GMA (90/5/5) 

apresenta resistência máxima e módulo de elasticidade igual a sua 

correspondente blenda PETrec/EMA (90/10), enquanto que a formulação 

(70/25/5) apresenta uma menor resistência máxima do que sua correspondente 

blenda não compatibilizada (70/30) e módulo de elasticidade igual.  

As formulações da blenda compatibilizada PETrec/EMA/EMA-GMA 

apresentam módulo de elasticidade menor do que a blenda PETrec/EMA-GMA, 

devido a presença de 5 e 25% em massa de EMA na blenda PETrec/EMA/EMA-

GMA, proporcionando a redução do módulo. 

As Figuras 50 e 51 apresentam, respectivamente, a resistência máxima à 

tração e módulo de elasticidade, do PETrec, do compósito da blenda 

PETrec/EMA/LB e dos compósitos da blenda compatibilizados PETrec/EMA/EMA-

GMA/PE-g-MA/LB, PETrec/EMA/EMA-GMA/LB e PETrec/EMA/PE-g-MA/LB. 
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Figura 50 - Resistência máxima do PETrec, das formulações do compósito da blenda 

PETrec/EMA/LB e das formulações dos compósitos da blenda compatibilizados PETrec/EMA/EMA-
GMA/PE-g-MA /LB, PETrec/EMA/EMA-GMA/LB e PETrec/EMA/ PE-g-MA /LB. 
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Figura 51 - Módulo de elasticidade do PETrec, das formulações do compósito da blenda 

PETrec/EMA/LB e das formulações dos compósitos da blenda compatibilizados PETrec/EMA/EMA-

GMA/PE-g-MA/LB, PETrec/EMA/EMA-GMA/LB e PETrec/EMA/PE-g-MA/LB 
 

As formulações do compósito da blenda PETrec/EMA/LB apresentam 

resistência máxima e módulo de elasticidade próximo ou maior do que a 

resistência máxima e módulo de elasticidade das formulações correspondentes 

da blenda binária PETrec/EMA, isso ocorre devido a presença das fibras de linter, 

que atuam como partículas rígidas no sistema, proporcionando o aumento da 

resistência e melhorando as propriedades de rigidez do material. 

Em comparação com o PETrec a formulação 98/2/1 apresenta a mesma 

resistência máxima. Para as outras formulações a resistência foi menor, no 

entanto é devido a presença do EMA, que possui partículas elastoméricas que 

provoca a redução da resistência. 

Os compósitos da blenda compatibilizados apresentam resistência máxima e 

módulo de elasticidade menores do que as formulações do compósito da blenda 

PETrec/EMA/LB não compatibilizado, índicios de que as reações que ocorrem 
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entre o anidrido maleico do PE-g-MA e os grupos OH da fibra de linter, 

minimizam o efeito da adição do LB no compósito da blenda. Com exceção da 

formulação 70/30/1 do compósito da blenda que apresenta resultados próximos 

aos compósitos da blenda compatibilizados, visto que essa formulação do 

compósito da blenda é a que mais se aproxima das formulações dos compósitos 

da blenda compatibilizados, índicios de que a maior porcentagem de fase 

elastomérica provoca a redução da resistência à tração e do módulo de 

elasticidade. 

Os resultados de alongamento na ruptura são apresentados na Figura 52, 

para o PETrec, para as formulações da blenda, e das blendas compatibilizadas. 
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Figura 52 – Alongamento na ruptuta do PETrec, das formulações da blenda PETrec/EMA, das 

blendas compatibilizadas PETrec/EMA-GMA e  PETrec/EMA/EMA-GMA. 

 

O alongamento na ruptura para a blenda PETrec/EMA apresenta uma 

redução com o aumento da porcentagem de EMA, a partir da composição com 

14% em massa de EMA não houve uma redução tão pronunciada do 
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alongamento do material, como observa-se pelos desvio padrão, as formulações 

(86/14), (80/20) e (70/30) apresentam alongamentos iguais ou próximos. 

As formulações com 2 e 6% de EMA apresentam alongamento na ruptura 

maior do que o PETrec, ou seja, ocorre provavelmente um sinergismo, a 

propriedade atingida pela blenda nessas composições são superiores às 

propriedades do polímero puro. 

Como foi observado no MEV, estas formulações 98/2 e 94/6 são as que 

apresentam os menores tamanhos da fase dispersa EMA, respectivamente. 

Como é sabido o aumento da fração volumétrica da borracha gera aumento no 

tamanho médio das partículas de borracha. Tal fator é crítico uma vez que as 

propriedades das blendas poliméricas são amplamente afetadas pelo tamanho e 

distribuição de tamanho das partículas da fase dispersa.  

A blenda compatibilizada PETrec/EMA-GMA apresenta um baixo 

alongamento na ruptura, devido as ligações do grupo epóxi do GMA com os 

finais de cadeia do PET, assim dificultando a deformação do material. 

As formulações da blenda PETrec/EMA/EMA-GMA apresentam um 

alongamento menor do que a blenda PETrec/EMA, provavelmente devido ao 

ancoramento da fase dispersa EMA ocasionada pela mistura física do EMA com 

EMA-GMA e da reação química do grupo epóxi do GMA com os finais de cadeia 

do PETrec. Na blenda não compatibilizada as partículas de EMA apresentam 

uma baixa adesão com o PET, facilitando o seu alongamento. 

Na Figura 53 são apresentados os resultados de alongamento na ruptura do 

PETrec, do compósito da blenda e dos compósitos da blenda compatibilizados. 
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Figura 53 - Alongamento na ruptuta do PETrec,  das formulações do compósito da blenda 

PETrec/EMA/LB e das formulações dos compósitos da blenda compatibilizados PETrec/EMA/EMA-

GMA/PE-g-MA/LB, PETrec/EMA/EMA-GMA/LB e PETrec/EMA/PE-g-MA/LB. 

 

As formulações do compósito da blenda PETrec/EMA/LB apresentam 

alongamento na ruptura menor do que o PETrec e as formulações da blenda 

correspondentes a sua composição, possivelmente devido a baixa adesão da 

blenda com o linter. As formulações dos compósitos da blenda compatibilizados 

apresentam alongamento similar às formulações do compósito da blenda 

correspondente não compatibilizado. 

Para facilitar a análise dos resultados, curvas das amostras ensaiadas foram 

plotadas. A Figura 54 apresenta o gráfico tensão versus deformação de todas as 

formulações da blenda PETrec/EMA e da blenda compatibilizada 

PETrec/EMA/EMA-GMA, construídos  com  valores  de  resistência  máxima  à  

tração  que  mais  se aproximam da média. Os valores de deformação 

apresentados para fins comparativos foram determinados a partir do 

deslocamento do cabeçote móvel da máquina. 
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Observa-se, na Figura 54, que o PETrec  apresenta deformação de 

aproximadamente 120% e a blenda PETrec/EMA nas composições de 98/2 e 94/6 

apresentam deformações próximo a 200% e 160%, respectivamente. Como foi 

relatado anteriormente, esse comportamento é devido provavelmente ao 

tamanho da fase dispersa de EMA, visto que estas formulações são as que 

apresentam o menor tamanho de partícula dispersa. 

O PETrec e as formulações da blenda PETrec/EMA (98/2) e (94/6) 

apresentam um comportamento diferenciado, começam a surgir picos 

sucessivos de tensão, a partir de aproximadamente 40%, 60% e 120% de 

deformação, respectivamente. 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0

10

20

30

40

50

60

T
en

sã
o 

(M
Pa

)

Deformação (%)

 PETrec (100)

 PETrec/EMA (98/2)
 PETrec/EMA (94/6)

 PETrec/EMA (90/10)
 PETrec/EMA (86/14)
 PETrec/EMA (80/20)

 PETrec/EMA (70/30)
 PETrec/EMA-GMA (95/5)
 PETrec/EMA/EMA-GMA (90/5/5)

 PETrec/EMA/EMA-GMA (70/25/5)

 
      Figura 54 - Curvas tensão versus deformação para as composições da blenda PETrec/EMA, 

PETrec/EMA-GMA e da blenda compatibilizada PETrec/EMA/EMA-GMA. 

 

As composições da blenda com maiores concentrações de EMA apresentam 

uma significativa redução na deformação e não apresentam os picos sucessivos. 

Assim, percebe-se que existe um valor crítico de EMA, que está relacionado ao 
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tamanho da partícula, no qual acima desse valor ocorre uma redução na 

deformação.  

As formulações da blenda compatibilizada PETrec/EMA/EMA-GMA 

apresentam deformação menor do que a formulação da blenda correspondente, 

como discutido anteriormente, devido as reações químicas entre o 

compatibilizante (EMA-GMA) e o PET, provocando o ancoramento das partículas 

de EMA, dificultando a deformação. Outra causa provavelmente é o tamanho de 

partículas da fase dispersa EMA nas formulações compatibilizadas, apesar de 

ter diminuido em relação ao tamanho de partícula da blenda PETrec/EMA 

correspondente, ainda apresentam tamanho maior do que o tamanho crítico que 

é em torno de 1,00 µm. 

A Figura 55 mostra parte do corpo de prova de tração do PETrec ensaiado. 

Para o surgimento de cada listra dessas, ocorre a formação de um pico na 

resistência a tração do material.  

 

 
Figura 55 - Parte do corpo de prova de tração do PETrec ensaiado. 

 

Uma possível explicação para o surgimento destas listras na superfície do 

corpo de prova (Figura 55) e a oscilação da tensão durante o ensaio mecânico é 

a diferença das características superficiais e interna do corpo de prova em 

função do resfriamento do material durante a moldagem, devido à diferença de 

temperatura, a superfície que está em contato com o molde resfria primeiro, e o 
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centro do corpo de prova demora mais a resfriar, possibilitando a formação de 

fases cristalinas, ocasionando diferença de grau de cristalinidade. Durante o 

alongamento no ensaio de tração ocorrem fraturas na região superficial do corpo 

de prova, aflorando a região mais cristalina interna do corpo de prova.   

A Tabela 16 apresenta a tenacidade para o PETrec,  para a blenda 

PETrec/EMA, PETrec/EMA-GMA, para a blenda compatibilizada PETrec/EMA/EMA-

GMA, para o compósito da blenda PETrec/EMA/LB e os compósitos da blenda 

compatibilizados PETrec/EMA/EMA-GMA/PE-g-MA/LB, PETrec/EMA/EMA-

GMA/LB e PETrec/EMA/PE-g-MA/LB.  

 
Tabela 14 - Tenacidade do PETrec, das formulações da blenda PETrec/EMA, da blenda 

PETrec/EMA-GMA, das formulações da blenda compatibilizada PETrec/EMA/EMA-GMA, das 
formulações do compósito PETrec/EMA/LB e das formulações do compósito compatibilizado 

PETrec/EMA/EMA-GMA/PE-g-MA/LB, PETrec/EMA/EMA-GMA/LB e PETrec/EMA/PE-g-MA/LB. 

Formulações  Tenacidade 
(J/m3) 

PETrec 100 3.142,53 

PETrec/EMA 

98/2 4.498,55 

94/6 3.785,73 

90/10 879,75 

86/14 1.299,37 

80/20 1.262,66 

70/30 1.235,23 

PETrec/EMA-GMA 95/5 277,55 

PETrec/EMA/EMA-GMA 
90/5/5 283,32 

70/25/5 556,54 

PETrec/EMA/LB 

98/2/1 142,26 
94/6/1 197,91 

90/10/1 161,57 
80/20/1 110,16 
70/30/1 243,62 

PETrec/EMA/EMA-
GMA/PE-g-MA/LB 70/20/5/5/1 78,16 

PETrec/EMA/ 
EMA-GMA/LB 70/25/5/1 316,72 

PETrec/EMA/PE-g-MA/LB 70/25/5/1 377,90 
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Observa que as formulações da blenda PETrec/EMA com 2 e 6% em massa 

de EMA são os materiais que absorvem maior quantidade de energia até a 

fratura, respectivamente, seguido do PETrec. Como explicado anteriormente, 

ocorre um sinergismo da blenda PETrec/EMA, para essas formulações, 

provavelmente devido a estas formulações apresentarem o tamanho das 

partículas de fases dispersas menor do que o tamanho crítico. 

A blenda compatibilizada PETrec/EMA-GMA apresenta uma baixa tenacidade 

à fratura, devido a reação química do grupo epóxi do GMA com os finais de 

cadeia do PETrec. 

As formulações da blenda compatibilizada PETrec/EMA/EMA-GMA 

apresentam uma tenacidade à fratura menor do que as formulações da blenda 

PETrec/EMA, provavelmente devido ao ancorramento das partículas de EMA 

ocasionada pela mistura física do EMA com EMA-GMA e da reação química do 

grupo epóxi do GMA com os finais de cadeia do PETrec. 

As formulações do compósito da blenda PETrec/EMA/LB apresentam uma 

tenacidade à fratura menor do que o PETrec e as formulações da blenda 

correspondentes a sua composição, possivelmente devido a baixa adesão da 

blenda com o linter.  

Os compósitos da blenda compatibilizados PETrec/EMA/EMA-GMA/LB e 

PETrec/EMA/PE-g-MA/LB apresentam tenacidade maior do que às formulações 

do compósito da blenda correspondente não compatibilizado, provevelmente 

devido a melhor adesão do linter com a blenda PETrec/EMA  
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5 CONCLUSÃO 

 

A adição do EMA no PETrec aumentou a viscosidade, reduziu a resistência 

máxima e o módulo de elasticidade da blenda PETrec/EMA. O alongamento na 

ruptura na blenda aumentou até a composição com 6% em massa de fase 

dispersa de EMA. Observou-se que o EMA apresentou uma baixa adesão 

interfacial com a matriz de PETrec. A densidade da blenda PETrec/EMA diminuiu 

com o aumento da porcentagem de EMA na composição. 

A adição de linter na blenda PETrec/EMA reduziu a viscosidade do material, 

aumentou a resistência máxima e módulo de elasticidade quando comparado ao 

PETrec, e também, das formulações da blenda com a mesma porcentagem de 

fase dispersa (EMA). O alongamento na ruptura do compósito da blenda foi 

menor do que para o PETrec e para as formulações da blenda correspondentes, 

possivelmente devido a baixa adesão da blenda com o linter. O compósito da 

blenda apresentou maior densidade que as composições correspondentes à 

blenda, pois foi adicionado 1% em massa de linter ao material, o que ocasionou 

o aumento da densidade, devido à presença do linter que possui maior 

quantidade de domínios cristalinos. 

Os agentes de compatibilização utilizados aumentaram a viscosidade da 

blenda e dos compósitos da blenda, devido às reações químicas que ocorreu na 

presença do compatibilizante.  

As formulações da blenda compatibilizada PETrec/EMA/EMA-GMA não 

apresentaram muita diferença na resistência máxima e no módulo de 

elasticidade quando comparadas as formulações da blenda não compatibilizada 

correspondente. No entanto, apresentou um alongamento menor do que a 

blenda PETrec/EMA, devido ao ancorramento das partículas de EMA ocasionada 

pela mistura física do EMA com EMA-GMA e da reação química do grupo epóxi 

do GMA com os finais de cadeia do PETrec.  

Os compósitos das blendas compatibilizadas apresentaram menores 

resistência máxima e módulo de elasticidade, que os compósitos das blendas 

não compatibilizada, indicando que a presença do compatibilizante PE-g-MA, 

reagindo com as fibras de linter minimizou o efeito da adição do LB. 

Na análise morfológica foi possível observar que as formulações da blenda 

com menor porcentagem de fase dispersa (2 e 6% em massa de EMA), 
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apresentaram menor tamanho de partícula, sendo indício de que o tamanho de 

partícula crítico é menor do que 1,00 µm.  

As blendas compatibilizadas PETrec/EMA/EMA-GMA apresentaram uma 

redução do diâmetro da partícula da fase dispersa com a adição de 

compatibilizante, comprovando a eficiência do compatibilizante, na minimização 

da coalecência. No entanto, o tamanho da partícula mesmo diminuindo, ainda foi 

maior do que o tamanho crítico. Assim, o material que apresentou melhor 

propriedade mecânica foi a blenda PETrec/EMA na composição com 2 e 6% em 

massa de EMA. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Usar uma extrusora dupla rosca para aumento da taxa de cisalhamento e 

possível diminuição do tamanho médio das partículas. 

 Realizar um estudo de inversão de fase por reometria de torque, morfologia e 

propriedades mecânicas nas composições da blenda PETrec/EMA próximo da 

formulação 50/50 (% em massa). 

 Estudar a influência da adição do EMA e do linter de algodão na variação do 

grau de cristalinidade do PETrec utilizando calorimetria exploratória diferencial 

(DSC). 

 Realizar estudos de tratamento da superficie da fibra de linter com o objetivo 

de minimizar a degradação térmica da fibra. 
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APÊNDICE A 

 

Cálculo da densidade de energia de interação binária dos segmentos dos 

polímeros PET e EMA na blenda polimérica. 

Cálculo da contribuição de grupos para o PET. 

Massa molar: MPET= 4 x 16(O) + 10 x 12(C) + 8 x 1(H) = 192 g/mol  

Densidade: ρPET=1,35g/mol  

Constante de atração molar: G(-CO-) = 275; G(-φ-) = 658; G(-COO-) = 310; G(-

CH2-) = 133; G(-O-) = 70. 

Contribuição de grupos:  

 

δ =
ρ	Ʃ	G

M = 	
1,35	(275 + 658 + 310 + (2	x	133) + 70)

192 = 11,10	(
cal

cm ) /  

 

Calcular a contribuição de grupos para o EMA:  

Massa molar: MPE = 2 x 12(C) + 4 x 1(H) = 28 g/mol  

MPAM = 3 x 12(C) + 2 x 16(O) + 6 x 1(H) = 74 g/mol  

MEMA = 76% ME + 24% MAM = 0,76 x 28 + 0,24 x 74 = 39,04 g/mol  

 

 Densidade:   ρPE = 0,92 g/cm3 

  ρPAM = 1,22 g/cm3 

  ρEMA = 0,76 x 0,92 + 0,24 x 1,22 = 0,99 g/cm3 

 

Constante de atração molar: G(-CH2-) = 133; G(-COO-) = 310; G(-CH3-) = 214; 

 

Contribuição de grupos: 

	δ =
ρ	Ʃ	G

M = 	
0,99	(0,76	x	(2	x	133)) + (0,24	x	(310 + 133 + 214))

39,04 = 9,16	(
cal

cm ) /  

 

δ = 8,74	(
cal

cm ) /  
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δ = 10,83	(
cal

cm ) /  

 

Cálculo da densidade de energia de interação binária (Bij):  

Sistema: Copolímero + Homopolímero 

 

Copolímero EMA: ∅ = 	 ∅. + 	∅ = 1 

Homopolímero PET: ∅ = 1 

 

∅ = ∅ 	
∙ x	∅                                 ∅ + 	∅ + 	∅ = 1 

∅ = ∅∙ x	∅  

 

B = B 	x	∅∙ + 	B 	x	∅∙ −	B x	∅∙ 	x	∅∙   e  B = (	δ −	δ )  

 

Fazendo Bij = Bij (훿) 

B = (δ − δ ) 	x	∅∙ + (δ −	δ ) 	x	∅∙ − (δ − δ ) 	∅∙ 	x	∅∙  

B = (8,74− 11,10) 	x	∅∙ + (10,83 − 	11,10) 	x	∅∙ − (8,74 − 10,83) 	∅∙ 	x	∅∙  

B = 5,57	x	∅∙ + 0,07	x	∅∙ − 4,37	x	∅∙ 	x	∅∙  , sabendo que ∅∙ + 	∅∙ = 1 

B = 5,57	x	(1 − ∅∙ ) + 0,07	x	∅∙ − 4,37	x	(1 − ∅∙ )	x	∅∙  

B = 5,57	x	(1 − 0,24) + 0,07	x	0,24 − 4,37	x	(1− 0,24)	x	0,24 

B = 4,23 + 0,02 − 0,80 

B = 3,45 

 

Cálculo de Bcrítico 

R=0,0832atm/mol.K    

T=298K 

 

B í =
RT
2 (

ρ
(M ) +

ρ
(M ) )  

B í =
0,0832	x	298

2 (
1,35
192 +

0,99
39,04)  

B í = 0,73 
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Densidade de energia de interação binária 

Mapa de miscibilidade em função da densidade de energia de  

interação binária crítica da blenda PET/EMA a temperatura de 25°C. 

 

Densidade de energia de interação binária (Bij) da blenda PET/EMA em função 

da porcentagem mínima (5%) e máxima (35%) em massa de acrilato de metila. 

Para 5% em massa de acrilato de metila: 

MEMA = 95% MPE + 5% MAM = 0,95 x 28 + 0,05 x 74 = 30,03 g/mol 

ρEMA = 0,95 x 0,92 + 0,05 x 1,22 = 0,94 g/cm3 

 

Contribuição de grupos: 

 

δ =
ρ	Ʃ	G

M = 	
0,94	(0,95	x	(2	x	133)) + (0,05	x	(310 + 133 + 214))

30,03

= 9,00	(
cal

cm ) /  

 

Fazendo Bij = Bij (훿) 

B = 5,57	x	(1 − ∅∙ ) + 0,07	x	∅∙ − 4,37	x	(1 − ∅∙ )	x	∅∙  
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B = 5,57	x	(1 − 0,05) + 0,07	x	0,05 − 4,37	x	(1− 0,05)	x	0,05 

B = 5,09 

Cálculo de Bcrítico 

B í =
0,0832	x	298

2 (
1,35
192 +

0,94
30,03)  

B í = 0,84 

 

Para 35% em massa de acrilato de metila: 

MEMA = 65% MPE + 35% MAM = 0,65 x 28 + 0,35 x 74 = 44,1 g/mol 

ρEMA = 0,65 x 0,92 + 0,35 x 1,22 = 1,03 g/cm3 

 

Contribuição de grupos: 

δ =
ρ	Ʃ	G

M = 	
1,03	(0,65	x	(2	x	133)) + (0,35	x	(310 + 133 + 214))

44,1

= 9,25	(
cal

cm ) /  

 

B = 5,57	x	(1 − ∅∙ ) + 0,07	x	∅∙ − 4,37	x	(1 − ∅∙ )	x	∅∙  

B = 5,57	x	(1 − 0,35) + 0,07	x	0,35 − 4,37	x	(1− 0,35)	x	0,35 

B = 2,7 

 

Cálculo de Bcrítico 

 

B í =
0,0832	x	298

2 (
1,35
192 +

1,03
44,1)  

B í = 0,69 

 

Cálculo da densidade de energia de interação binária dos segmentos dos 

polímeros PE e EMA na blenda polimérica. 

Cálculo da contribuição de grupos para o PE. 

Massa molar: MPE = 2 x 12(C) + 4 x 1(H) = 28 g/mol  

Densidade: ρPE = 0,94 g/mol  

Constante de atração molar: G(-CH2-) = 133. 
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Contribuição de grupos:  

δ =
ρ	Ʃ	G

M = 	
0,94	(2	x	133)

28 = 8,93	(
cal

cm ) /  

 

Calcular a contribuição de grupos para o EMA:  

Massa molar: MPE = 2 x 12(C) + 4 x 1(H) = 28 g/mol  

 

MPAM = 3 x 12(C) + 2 x 16(O) + 6 x 1(H) = 74 g/mol  

MEMA = 76% MPE + 24% MPAM = 0,76 x 28 + 0,24 x 74 = 39,04 g/mol  

 

 Densidade:   ρPE = 0,92 g/cm3 

  ρPAM = 1,22 g/cm3 

  ρEMA = 0,76 x 0,92 + 0,24 x 1,22 = 0,99 g/cm3 

 

Constante de atração molar: G(-CH2-) = 133; G(-COO-) = 310; G(-CH3-) = 214; 

 

Contribuição de grupos: 

δ =
ρ	Ʃ	G

M = 	
0,99	(0,76	x	(2	x	133)) + (0,24	x	(310 + 133 + 214))

39,04

= 9,17	(
cal

cm ) /  

 

δ = 8,74	(
cal

cm ) /  

 

δ = 10,83	(
cal

cm ) /  

 

Cálculo da densidade de energia de interação binária (Bij):  

Sistema: Copolímero + Homopolímero 

Copolímero EMA: ∅ = 	 ∅. + 	∅ = 1 

Homopolímero PE: ∅ = 1 

 

∅ = ∅ 	
∙ x	∅                                 ∅ + 	∅ + 	∅ = 1 

∅ = ∅∙ x	∅  
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B = B 	x	∅∙ + 	B 	x	∅∙ −	B x	∅∙ 	x	∅∙   e  B = (	δ − 	δ )  

Fazendo Bij = Bij (훿) 

B = (δ − δ ) 	x	∅∙ + (δ −	δ ) 	x	∅∙ − (δ − δ ) 	∅∙ 	x	∅∙  

B = (8,74 − 8,93) 	x	∅∙ + (10,83 − 	8,93) 	x	∅∙ − (8,74 − 10,83) 	∅∙ 	x	∅∙  

B = 0,04	x	∅∙ + 3,61	x	∅∙ − 4,37	x	∅∙ 	x	∅∙  , sabendo que ∅∙ + 	∅∙ = 1 

B = 0,04	x	(1 − ∅∙ ) + 3,61	x	∅∙ − 4,37	x	(1 − ∅∙ )	x	∅∙  

B = 0,04	x	(1 − 0,24) + 3,61	x	0,24 − 4,37	x	(1− 0,24)	x	0,24 

B = 0,03 + 0,87 − 0,80 

B = 0,1 

 

Cálculo de Bcrítico 

 

B í =
0,0832	x	298

2 (
0,94
28 +

0,99
39,04)  

B í = 1,45 

 

 
Densidade de energia de interação binária 

Mapa de miscibilidade em função da densidade de energia de  

interação binária crítica da blenda PE/EMA a temperatura de 25°C. 
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APÊNDICE B 

 
Tabela B.1 - Resultados de índice de fluidez do PETrec, das formulações da blenda PETrec/EMA, 

da blenda PETrec/EMA-GMA, das formulações da blenda compatibilizada PETrec/EMA/EMA-GMA, 

das formulações do compósito da blenda PETrec/EMA/LB e dos compósitos da blenda 

compatibilizados PETrec/EMA/EMA-GMA/PE-g-MA/LB, PETrec/EMA/EMA-GMA/LB e 

PETrec/EMA/PE-g-MA/LB em 252°C. 

Formulações 
Sem 

processamento 
(g/10min) 

Processado 
(g/10min) 

PETrec 100 22,62 ± 2,04 28,94 ± 4,07 
EMA 100 11,98 ± 0,40 - 

PE-g-MA 100 16,15 ± 0,68 - 
 
 
 

PETrec/EMA 

98/2 - 26,79 ± 2,19 
94/6 - 31,58 ± 2,54 

90/10 - 29,16 ± 2,54 
86/14 - 26,88 ± 2,46 
80/20 - 25,23 ± 2,63 
70/30 - 24,87 ± 1,84 

PETrec/EMA-GMA 95/5 - 12,76 ± 1,94 
PETrec/EMA/EMA-

GMA 
90/5/5 - 18,56 ± 2,03 
70/25/5 - 9,51 ± 1,04 

 
 

PETrec/EMA/LB 

98/2/1 - 38,84 ± 7,30 
94/6/1 - 52,23 ± 4,07 
90/10/1 - 41,89 ± 4,00 
80/20/1 - 47,29 ± 2,62 
70/30/1 - 19,62 ± 1,38 

PETrec/EMA/EMA-
GMA/PE-g-MA/LB 70/20/5/5/1 - 13,26 ± 2,67 

PETrec/EMA/ 
EMA-GMA/LB 70/25/5/1 - 9,10 ± 0,98 

PETrec/EMA/ 
PE-g-MA/LB 70/25/5/1 - 19,29 ± 3,17 
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APÊNDICE C 

 
Tabela C.1 – Volume de cada formulação analisada por reometria de torque 

Formulações 
Volume (cm3) 

PETrec EMA Linter EMA-GMA PE-g-MA 

PETrec 100 48,30  - - - 
EMA 100 - 48,30 - - - 

EMA-GMA 100 - - - 48,30 - 
PE-g-MA 100 - - - - 48,30 

PETrec/EMA-GMA 95/5 45,89 - - 2,41 - 
PETrec/PE-g-MA 95/5 45,89 - - - 2,41 
EMA/EMA-GMA 95/5 45,89 - - 2,41 - 
EMA/PE-g-MA  95/5 - 45,88 - - 2,41 

EMA/EMA-GMA/ 
PE-g-MA 90/5/5 - 43,47 - 2,41 2,41 

PETrec/EMA 

98/2 47,34 0,96 - - - 
95/5 45,89 2,41 - - - 
94/6 45,41 2,89 - - - 
90/10 43,47 4,83 - - - 
86/14 41,53 6,76 - - - 
80/20 38,64 9,7 - - - 
70/30 33,81 14,49 - - - 
65/35 31,40 16,90 - - - 
60/40 28,98 19,32 - - - 
55/45 26,56 21,74 - - - 
50/50 24,16 24,16 - - - 
40/60 19,32 28,98 - - - 
30/70 14,49 33,81 - - - 

PETrec/EMA/EMA-
GMA 

90/5/5 43,47 2,41 - 3,33 - 
70/25/5 33,81 12,07 - 2,41 - 

PETrec/EMA/LB 

98/2/1 46,87 0,96 0,48 - - 
94/6/1 44,95 2,87 0,48 - - 
90/10/1 43,04 4,78 0,48 - - 
80/20/1 38,26 9,57 0,48 - - 
70/30/1 33,52 14,37 0,48 - - 

PETrec/EMA/EMA-
GMA/PE-g-MA/LB 70/20/5/5/1 33,48 11,95 0,48 2,39 2,39 

PETrec/EMA/  
EMA-GMA/LB 70/25/5/1 33,52 11,98 0,48 2,40 - 

PETrec/EMA/  
PE-g-MA/LB 70/25/5/1 33,48 11,96 0,48 - 2,39 
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APÊNDICE D 

 

Linter bruto 

2000x 

 

5000x 

 

10 000x 

 

25 000x 

 
Figura D.1 – Morfologia da superfície do linter bruto, observada por MEV. 
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(a) PETrec/EMA (98/2) 

 
(b) PETrec/EMA (94/6) 

 
(c) PETrec/EMA (90/10) 

 
(c) PETrec/EMA (86/14) 

 
(e) PETrec/EMA (80/20) 

 
(f) PETrec/EMA (70/30) 

Figura D.2 – Morfologia da superfície de fratura da blenda PETrec/EMA, observada por MEV. 
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APÊNDICE E 

 
Tabela E.1 - Resultados de resistência máxima à tração, módulo de elasticidade e alongamento 

na ruptura do PETrec, das formulações da blenda PETrec/EMA, da blenda PETrec/EMA-GMA, das 

formulações da blenda compatibilizada PETrec/EMA/EMA-GMA, das formulações do compósito 

da blenda PETrec/EMA/LB e dos compósitos da blenda compatibilizados PETrec/EMA/EMA-

GMA/PE-g-MAH/LB, PETrec/EMA/EMA-GMA/LB e PETrec/EMA/PE-g-MA/LB moldados por 

injeção. 

Formulações 
Resistência 

Máxima 
(MPa) 

Módulo de 
Elasticidade 

(GPa) 

Alongamento 
na Ruptura 

(%) 

PETrec 100 58,26 ± 0,65 2,12 ± 0,03 125,12 ±16,92 

PETrec/EMA 

98/2 54,34 ± 9,80 2,05 ± 0,02 192,78 ± 2,00 

94/6 51,40 ± 1,26 1,87 ± 0,04 157,83 ±14,95 

90/10 43,50 ± 9,09 1,73 ± 0,04 98,79 ± 24,28 

86/14 40,60 ± 1,26 1,61 ± 0,06 56,64 ± 16,80 

80/20 35,72 ± 0,18 1,42 ± 0,01 71,40 ± 3,40 

70/30 30,19 ± 2,39 1,22 ± 0,12 79,22 ± 12,18 

PETrec/EMA-GMA 95/5 52,77 ± 0,85 2,26 ± 0,04 7,37 ± 2,91 
PETrec/EMA/EMA-

GMA 
90/5/5 43,12 ± 1,04 1,83 ± 0,04 13,52 ± 1,86 
70/25/5 24,31 ± 0,23 1,13 ± 0,02 33,77 ± 9,16 

PETrec/EMA/LB 

98/2/1 57,45 ± 2,64 2,08 ± 0,02 4,32 ± 0,6 
94/6/1 52,17 ± 0,6 1,89 ± 0,04 7,92 ± 2,05 
90/10/1 44,48 ± 0,49 1,73 ± 0,03 16,83 ± 4,25 
80/20/1 46,14 ± 0,21 1,8 ± 0,01 9,7 ± 2,64 
70/30/1 26,83 ± 5,13 1,19 ± 0,03 11,79 ± 8,16 

PETrec/EMA/EMA-
GMA/PE-g-MA/LB 70/20/5/5/1 23,43 ± 0,83 1,16 ± 0,02 4,83 ± 0,93 

PETrec/EMA/ 
EMA-GMA/LB 70/25/5/1 25,33 ± 0,24 1,10 ± 0,01 21,88 ± 5,15 

PETrec/EMA/ 
PE-g-MA/LB 70/25/5/1 24,22 ± 0,85 1,18 ± 0,02 14,66 ± 4,72 
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Figura E.1 - Curvas tensão versus deformação para as composições da blenda PETrec/EMA e da 

blenda compatibilizada PETrec/EMA/EMA-GMA para 3,5% de deformação. 
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Figura E.2 - Curvas tensão versus deformação para as composições do compósito da blenda 
PETrec/EMA/LB e dos compósitos da blenda compatibilizados PETrec/EMA/EMA-GMA/PE-g-

MA/LB, PETrec/EMA/EMA-GMA/LB e  PETrec/EMA/PE-g-MA/LB. 
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APÊNDICE F 

 
 

 
  

T = 240°C; t = 1 min 

 
T = 240°C; t = 2 min 

 
T = 260°C; t = 1 min 
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T = 260°C; t = 2 min 

Figura F.1 - Testes realizados com o linter bruto a uma temperatura de 240°C e 260°C a 1 e 2 
minutos, respectivamente. 

 




