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RESUMO 
 

A crescente preocupação com a gestão de resíduos sólidos, observada na última 

década, em virtude de sua enorme quantidade e impacto ambiental, tem motivado a 

busca por processos de reciclagem, onde estes resíduos podem ser reprocessados 

de modo a gerarem novos produtos, ampliando o ciclo dos materiais e energia neles 

contidos. Dentre os resíduos poliméricos, destaca-se o poli(tereftalato de etileno) 

(PET). O PET é utilizado em embalagens de alimentos, preferencialmente, no 

envase de bebidas carbonatadas. A reintegração do PET pós-consumo ao meio 

produtivo pode ser considerada uma ação mitigatória dos impactos ambientais 

causados por estes resíduos e já é realizada por meio da obtenção de diversos 

produtos diferentes ao da origem, ou seja, embalagens para alimento, com taxas de 

reciclagem crescente a cada ano. Este trabalho focou o desenvolvimento e a 

caracterização mecânica, térmica, termo-mecânica, termo-dinâmico-mecânica e 

morfológica do PET reciclado processado e dos compósitos de PET reciclado com 

flocos de vidro na fração em peso de 5%, 10% e 20% processados em uma 

extrusora rosca simples, utilizando as seguintes técnicas de análise: 

termogravimetria (TG), calorimetria exploratória diferencial (DSC), tração uniaxial, 

impacto Izod, dureza Rockwel, temperatura de amolecimento Vicat, índice de fluidez, 

taxa de queima, análise termo-dinâmico-mecânica (DMTA) e microscopia eletrônica 

de varredura (MEV). Os resultados das análises térmicas e das propriedades 

mecânicas conduziram a uma avaliação positiva, pois nos termogramas as adições 

dos flocos de vidro mostraram comportamento crescente nas temperaturas inicial de 

decomposição térmica e de fusão cristalina, além disso, observou-se 

comportamento crescente no desempenho mecânico dos compósitos poliméricos, 

cuja estrutura morfológica foi observada por MEV, verificando uma boa distribuição 

dos flocos de vidro, apresentando diferença na orientação no centro e na camada 

superficial do corpo de prova dos compósitos com 10 e 20% de flocos de vidro. Nos 

resultados de DMTA os valores de Tg dos compósitos obtidos a partir do pico de tan 

δ, apresentaram pequenas reduções, devido a pobre adesão interfacial entre o PET 

reciclado e os flocos de vidro. 

Palavras-Chave: PET reciclado, flocos de vidro, compósitos poliméricos, 

propriedades mecânicas, propriedades termo-dinâmico-mecânica.   
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ABSTRACT 
 

The growing concern with the solid residues management, observed in the last 

decade, due to its huge amount and impact, has motivated the search for recycling 

processes, where these residues can be reprocessed to generate new products, 

enlarging the cycle of materials and energy which are present. Among the polymeric 

residues, there is poly (ethylene terephthalate) (PET). PET is used in food 

packaging, preferably in the bottling of carbonated beverages. The reintegration of 

post-consumer PET in half can be considered a productive action mitigation of 

environmental impacts caused by these wastes and it is done through the 

preparation of several different products at the origin, i.e. food packaging, with 

recycling rates increasing to each year. This work focused on the development and 

characterization mechanical, thermal, thermo-mechanical, dynamic mechanical 

thermal and morphology of the pure recycled PET and recycled PET composites with 

glass flakes in the weight fraction of 5%, 10% and 20% processed in a single screw 

extruder, 

using the following analytical techniques: thermogravimetry (TG), differential 

scanning calorimetry (DSC), tensile, Izod impact, Rockwell hardness, Vicat softening 

temperature, melt flow rate, burn rate, dynamic mechanical thermal analysis (DMTA) 

and scanning electron microscopy (SEM). The results of thermal analysis and 

mechanical properties leading to a positive evaluation, because in the thermograms 

the addition of glass flakes showed increasing behavior in the initial temperatures of 

thermal decomposition and melting crystalline, Furthermore was observed growing 

behavior in the mechanical performance of polymer composites, whose 

morphological structure was observed by SEM, verifying a good distribution of glass 

flakes, showing difference orientation in the center and in the surface layer of test 

body of composites with 10 and 20% of glass flakes. The results of DMTA Tg values 

of the composites obtained from the peak of tan δ showed little reductions due to 

poor interfacial adhesion between PET and recycled glass flakes. 

 

Keywords: recycled PET, glass flakes, polymer composites, mechanical properties, 

dynamic mechanical thermal properties. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os polímeros são considerados os grandes vilões ambientais, pois podem 

demorar séculos para se degradar e ocupam grande parte do volume dos aterros 

sanitários, interferindo de forma negativa nos processos de compostagem e de 

estabilização biológica. Além disto, os resíduos poliméricos quando descartados em 

lugares inadequados, como lixões, rios, encostas, etc., causam um impacto ainda 

maior ao meio ambiente. Portanto, a reciclagem de forma sistemática é uma das 

soluções mais viáveis para minimizar o impacto causado pelos polímeros ao meio 

ambiente. 

Vários aspectos têm motivado à reciclagem dos materiais poliméricos 

contidos nos resíduos sólidos urbanos, tais como: a economia de energia, a 

preservação de fontes esgotáveis de matéria-prima, a redução de custos com 

disposição final do resíduo, a economia com a recuperação de áreas impactadas 

pelo mau acondicionamento dos resíduos, o aumento da vida útil dos aterros 

sanitários, a redução de gastos com a limpeza e a saúde pública e a geração de 

emprego e renda. 

No mundo inteiro, os recipientes de poli(tereftalato de etileno) (PET) têm sido 

cada vez mais utilizados como uma alternativa para embalar bens de consumo, por 

demonstrarem excelentes resistências mecânica e química e baixo custo. À medida 

que cresce o poder aquisitivo dos brasileiros e a diversidade dos produtos 

embalados pelo polímero, cresce também a procura desses e a demanda pelas 

embalagens. O resultado é a considerável proporção representada pelo PET na 

composição do lixo urbano e a crescente necessidade de sua reciclagem. 
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No Brasil, a reciclagem de PET em escala industrial é recente, mas o 

percentual de PET reciclado vem crescendo na última década, e no ano de 2009, 

55,6% das embalagens de PET pós-consumo foram recicladas (ABIPET, 2011). Em 

2004, 1,4 % do PET reciclado foi utilizado em aplicações de engenharia e no último 

censo, não aparecem registros nesse tipo de aplicação (ABIPET, 2011). 

Com o aumento do consumo de PET como material de embalagem, a efetiva 

utilização dos resíduos de PET tem recebido grande atenção para a preservação 

dos recursos e da proteção do ambiente. Os descartes de PET podem ser 

processados por extrusão e/ou moldados por injeção em outros produtos, sendo que 

os estes geralmente possuem propriedades inferiores ao PET virgem (Ghaemy e 

Mossaddegh, 2005). 

A reciclagem de PET é um processo complicado devido à sua degradação 

química e mecânica durante o reprocessamento (Spinacé e De Paoli, 2001) e, 

portanto, este processo tem que ser realizado com o máximo cuidado. 

Compósitos poliméricos obtidos a partir de polímeros reciclados reforçados 

com materiais inorgânicos são de grande interesse devido as suas aplicações nas 

indústrias automobilísticas, indústrias dos setores elétricos e eletrônicos, entre 

outras. O emprego de compósitos de polímeros reciclados reforçados com materiais 

inorgânicos não apenas pode oferecer uma alternativa para melhorar as 

propriedades físicas, propriedades mecânicas, resistência térmica e resistência a 

agentes químicos, mas também pode fornecer materiais de alto desempenho a um 

custo viável, como também reduzir os descartes destes materiais (Souza et al., 

2006). 

Alguns compósitos poliméricos geralmente envolvem uma alta quantidade de 

reforços inorgânicos (mais que 10% em massa) para alcançar as propriedades 
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mecânicas desejadas. Contudo, o alto teor de reforço inorgânico (normalmente entre 

20 e 30% em massa) pode trazer desvantagens nas propriedades do compósito, tais 

como, aumento na densidade do produto e perda de tenacidade devido à possível 

incompatibilidade interfacial entre o polímero e o reforço inorgânico. Além disso, a 

processabilidade do material com elevado teor de aditivo inorgânico torna-se mais 

difícil, levando a um alto nível do torque do equipamento de mistura, maior 

dificuldade de dispersão do reforço inorgânico e maior desgaste do equipamento 

(Souza et al., 2006). 

Uma variedade de materiais inorgânicos, tais como fibras de vidro, flocos de 

vidro, carbonato de cálcio e argilominerais, têm sido usados com sucesso como 

cargas ou agentes de reforço para melhorar a rigidez e a resistência mecânica de 

polímeros. A extensão do aumento das propriedades depende de muitos fatores 

incluindo área superficial, características geométricas e estruturais do reforço, a 

razão de aspecto do reforço, seu grau de dispersão e orientação na matriz, e a 

adesão na interface matriz-reforço (Alves et al., 2010; Arencón e Velasco, 2002; 

Barboza et al., 2002; Bergeret et al., 2009; Broughton et al., 2010; Canetti e Bertini, 

2007; Corradini et al., 2009; Giraldi et al., 2005; Rezaein et al., 2009; Souza et al., 

2006, Xu et al., 2010). 

O processo de intercalação a partir do estado fundido importante no caso dos 

argilominerais e também conhecido por melt blending, tem sido estudado por 

diversos autores nas últimas décadas (Arencón e Velasco, 2002; Assadi et al., 2004; 

Giannotta et al., 1994; Giraldi et al., 2008; Kong e Hay, 2003; Ray e Okamoto, 2003; 

Romão et al., 2009; Saperi et al., 2004). Neste processo, um polímero termoplástico 

é mecanicamente misturado com o argilomineral em elevadas temperaturas e 
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através de interações químicas e cisalhamento, as cadeias poliméricas são 

intercaladas entre as camadas individuais do reforço. 

A força motriz envolvida, neste processo, é a contribuição entálpica das 

interações polímero/reforço inorgânico. Este método está se tornando cada vez mais 

popular, pois os compósitos de termoplásticos resultantes podem ser processados 

pelos métodos convencionais, tais como, extrusão e moldagem por injeção (Souza 

et al., 2006). 

A intercalação no estado fundido é ambientalmente correta por não haver 

necessidade de uso de solventes orgânicos. Além disso, a intercalação a partir do 

estado fundido minimiza custos devido à sua compatibilidade com os processos de 

transformação de termoplásticos utilizados pela indústria. 

Os compósitos poliméricos podem apresentar significantes melhorias nas 

suas propriedades em relação às propriedades dos polímeros puros (Roesler et al., 

2007). As melhorias incluem: 

• Propriedades mecânicas, tais como, tração, módulo elástico, resistência à 

fratura; 

• Propriedades de barreira, tais como a permeabilidade e resistência a 

solventes; 

• Propriedades ópticas; e 

• Condutividade iônica. 

Os flocos de vidro têm sido tradicionalmente utilizados como aditivos de 

barreira em tintas e revestimento, com a finalidade de aumentar a estabilidade 

química de filmes e melhorar a resistência ao desgaste. 

Uma importante aplicação para o PET reciclado, que vem apresentando 

crescentes pesquisas, diz respeito ao aproveitamento do mesmo na forma de 
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compósitos poliméricos para aplicações na área da engenharia. Com relação ao 

estudo do emprego de flocos de vidro como reforço em compósitos poliméricos, foi 

verificado a inexistência de trabalhos sobre PET reciclado utilizando flocos de vidro 

como carga reforçante. No entanto, trabalhos com outras matrizes poliméricas foram 

verificados, mostrando a viabilidade da utilização desta carga, além da redução dos 

resíduos sólidos com a possibilidade de redução de custos na produção. 

O crescimento na área de materiais compósitos utilizando polímeros 

recicláveis, deve-se ao fato destes materiais apresentarem boas propriedades 

físicas e mecânicas, podendo os mesmos terem diversas aplicações, que vão desde 

a confecção de móveis a peças para automóveis. 

Deste modo, a proposta deste trabalho de tese é utilizar os flocos de vidro 

(glass flakes) para melhorar o desempenho do PET reciclado com a finalidade de 

novas aplicações de engenharia, na forma de compósitos poliméricos. Por isso, 

foram desenvolvidos compósitos de PET reciclado com flocos de vidro, a partir do 

processamento por extrusão em extrusora rosca simples e posteriormente realizada 

a caracterização termo-mecânica da resina reciclada e dos compósitos obtidos. 

Desse modo, este trabalho visa contribuir tanto com o desenvolvimento de novos 

compósitos poliméricos aplicando a resina de PET reciclado utilizando os flocos de 

vidro como carga reforçante, como também contribuir com redução do impacto 

ambiental. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 – Considerações gerais  

 

A reciclagem envolve reintroduzir no sistema, parte dos materiais e energia 

que poderiam ser utilizados de outra maneira. É uma alternativa para reduzir o 

desperdício. No entanto, alguns aspectos a respeito dos benefícios e da reutilização 

de materiais recicláveis têm que ser esclarecidas (Coelho et al., 2011). 

Muitos produtos e equipamentos modernos que empregam tecnologias de 

ponta exigem materiais com combinações de propriedades que não são encontradas 

nos materiais convencionais tais como, ligas metálicas, cerâmicas e materiais 

poliméricos. Na década de 60 do século passado, com os grandes avanços no 

desenvolvimento da indústria aeroespacial, iniciou-se uma crescente demanda por 

materiais estruturais de baixa densidade, alta rigidez e resistência à tração, 

compressão, impacto, abrasão e corrosão. Outros segmentos, principalmente as 

áreas de transportes e produtos subaquáticos, também lideram a busca por esses 

materiais com combinações de propriedades e características consideradas ideais e, 

ao mesmo tempo, diferenciadas para cada tipo de aplicação. As combinações e as 

faixas das propriedades dos materiais foram e ainda estão sendo ampliadas através 

do desenvolvimento de materiais compósitos. De uma forma generalizada, qualquer 

material multifásico que exiba uma proporção significativa das propriedades das 

fases que o constituem pode ser considerado um compósito (Callister, 2002). 

O maior problema quando se pensa em empregar polímeros em aplicações 

de engenharia, é que eles possuem baixa rigidez e baixa resistência mecânica, 

quando comparados a materiais utilizados neste tipo de aplicação, como, por 



 

23 
 

exemplo, um material metálico. Outro fator importante é a difícil manutenção das 

propriedades mecânicas quando o material é submetido a altas temperaturas de 

serviço. Para minimizar esta deficiência na rigidez e resistência dos polímeros, pode-

se utilizar alguns métodos, dentre eles, a adição de partículas ou fibras reforçantes 

de alto módulo no polímero (Callister, 2002). 

A evolução tecnológica de processos tem permitido o emprego de plásticos 

reforçados em substituição aos materiais convencionais com vantagens econômicas 

e de produtividade, além de permitir o desenvolvimento de novos produtos, com 

propriedades específicas a uma determinada aplicação. Muitos são os materiais que 

podem ser utilizados como matriz ou reforço em compósitos (Alves, et al., 2010; 

Broughton et al., 2010; Canetti e Bertini 2007; Yeh et al., 2011; Giraldi et al., 2005;). 

Quando falamos de reforço, as fibras de vidro foram às precursoras nas 

aplicações, inovações e melhorias tecnológicas no desenvolvimento de compósitos 

poliméricos. Com o tempo, foram surgindo outras fibras sintéticas com perspectivas 

de substituir com vantagens as fibras de vidro. Entre elas destacam-se as de 

carbono, kevlar e boro (Salehi-Khojin et al. 2007; Yeh et al., 2011). Porém, estas 

fibras são bem mais caras que as de vidro e, por isto, sua utilização restringe-se 

praticamente a aplicações aeroespaciais e desportivas, onde seu alto custo é 

justificado pelo desempenho. 

Outra classe de reforços que tem despertado grande interesse e que tem sido 

investigada atualmente é a de fibras naturais. Estas fibras, além de exibirem boas 

propriedades mecânicas, são baratas, leves, abundantes, facilmente disponíveis e 

provêm de fontes renováveis. Estas características permitem sua utilização como 

elemento de reforço em matrizes poliméricas numa variada gama de aplicações 
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(Alves, et al., 2010; Joshi et al., 2004; Silva et al., 2008; Wambua et al., 2003; Xie et 

al. 2010). 

Outro tipo de material que vem sendo testado como reforço em plásticos e 

oferecendo vantagens significativas de desempenho quando comparados com 

outras classes de reforço, são os flocos de vidro (Broughton et al., 2010; 

Sathiyanarayanan et al., 2008; Wang e Yang, 2011). 

 

2.2 – Reciclagem de polímeros 

 

Enquanto que no início da Revolução Industrial, ninguém pensava sobre a 

finitude dos recursos naturais, durante as últimas décadas do século 20, a atenção 

para processos que tratam desses recursos tornou-se cada vez maior. Com a 

possibilidade de escassez de muitos recursos naturais tornou-se necessário pensar 

em como salvá-los através do desenvolvimento de tecnologias de modo a 

economizar esses recursos, por exemplo, a reciclagem de materiais. Para executar 

esta reciclagem com sucesso, é necessário considerar deste o início, durante a 

construção e produção de bens, e isso leva à ideia de desenvolvimento sustentável 

(Onusseit, 2006). 

O fator ambiental não é mais considerado como uma tendência, e sim uma 

maneira de sobrevivência para as indústrias. Para muitas empresas, ao longo das 

últimas décadas, tem havido uma mudança na abordagem das questões ambientais. 

Em virtude das exigências as ações que foram tomadas a nível operacional estão 

agora sendo discutidas a nível estratégico. A idéia de sustentabilidade deve ser 
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considerada com a interação dos aspectos sociais, econômicos e ambientais e com 

perspectivas de longo prazo (Coelho et al., 2011). 

A reciclagem é um conjunto de técnicas que tem por finalidade aproveitar os 

resíduos ou detritos, que por alguma razão, foram rejeitados e reutilizá-los em seus 

respectivos ciclos de produção. Reciclagem de plásticos significa recuperar e voltar 

a transformar plástico pós-consumo para posterior utilização em novas aplicações 

(Santos et al., 1999). 

Materiais descartados despertam cada vez mais interesse para a reciclagem. 

Os resíduos plásticos de embalagens alimentícias, assim como, peças descartadas 

de grandes dimensões, provenientes da indústria automotiva, entre outros, são 

exemplos desses materiais (Martins et al., 1999). 

Desde o início da década de 90 na Europa, foram tomadas medidas eficazes 

para reduzir a quantidade de resíduos de embalagens, bem como, sua disposição 

final. Para atingir esta meta, é importante considerar a reciclagem destes produtos 

desde a sua criação (Onusseit, 2006). 

Apesar da existência de uma grande variedade de termoplásticos, apenas 

cinco deles, ou seja, o PE, o PP, o PS, o PVC e o PET representam cerca de 90% 

do consumo nacional. Dentre estes termoplásticos, o PET apresenta um dos 

maiores índices de crescimento em consumo no País. A reciclagem mecânica do 

polímero pode ser viabilizada através do reprocessamento por extrusão, injeção, 

termoformagem, moldagem por compressão, etc. Para este fim, são necessários 

alguns procedimentos que incluem as seguintes etapas: 1) separação do resíduo 

polimérico, 2) moagem, 3) lavagem, 4) secagem, 5) reprocessamento e, finalmente, 

a transformação do polímero em produto acabado (Spinace e de Paoli, 2005). 
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2.3 – Reciclagem de PET 

 

O PET chegou ao Brasil em 1988 e seguiu uma trajetória semelhante ao resto 

do mundo, sendo utilizado primeiramente na indústria têxtil. Apenas a partir de 1993 

passou a ter forte expressão no mercado de embalagens, notadamente para os 

refrigerantes e atualmente, está presente nos mais diversos produtos (ABIPET, 

2011). 

O PET é um dos seis principais tipos de plásticos encontrados como resíduos 

sólidos urbanos, sendo que a maioria dos resíduos de PET consiste de garrafas. A 

prática da reciclagem atualmente é de reprocessar os resíduos de PET para produzir 

flake e pellets de PET reciclado, onde o PET reciclado é utilizado para produzir 

fibras, fitas, tubos, embalagens, entre outros produtos (Curti e Ruvolo, 2006; Li et al., 

1998). 

De acordo com Awaja e Pavel (2005), a indústria de reciclagem de PET 

começou como resultado da pressão ambiental para melhorar a gestão dos 

resíduos. Outro aspecto que atua na força condutora para a indústria de reciclagem 

de PET é o fato de que os produtos deste polímero têm uma baixa taxa de 

decomposição natural. 

A produção de garrafas PET tem causado impactos ambientais decorrentes 

da extração de recursos naturais, geração de resíduos e disposição inadequada. As 

garrafas PET, além de serem utilizadas na indústria de bebidas, também são 

utilizadas como embalagens de óleo para consumo doméstico, produtos de limpeza, 

bem como produtos de higiene e beleza (Paci e La Mantia, 1998).  

Uma característica dos polímeros termoplásticos é que eles são 100% 

recicláveis. O PET é um polímero termoplástico, que possui características como 
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transparência, brilho, baixa permeabilidade, e baixa densidade (Paci e La Mantia, 

1998). 

No início do processo de reciclagem, as embalagens descartadas chegam à 

indústria recicladora em fardos separados por cor. Outra variação possível é a 

separação de frascos de óleo dos restantes, pois demandam uma lavagem 

diferenciada. Os fardos, com mais de mil frascos, são abertos e submetidos a um 

pente fino, que retira do processo impurezas como outros plásticos, metais e papéis. 

O restante é moído, lavado e normalmente reprocessado em extrusoras na forma de 

grânulos, cuja relação massa-volume é mais adequada para a fabricação de 

produtos finais em equipamentos convencionais, como injetoras e as próprias 

extrusoras (eventualmente, após a lavagem, os flocos moídos podem ser 

processados na forma de produtos finais). Ou seja, o reciclador trata um número 

grande de embalagens diferentes, juntas (Mancini et al., 2004). 

No reprocessamento do PET há algumas preocupações, onde a principal é 

remover todos os contaminantes. Entre os contaminantes mais problemáticos têm-se 

os adesivos e o PVC, que diminuem a qualidade do PET reciclado (Paci e La 

Mantia, 1999). 

Chilton et al. (2010) sugerem que a reciclagem em ciclo fechado é a melhor 

opção ambiental, que devem ser levados em conta outros fatores que influenciam o 

custo de coleta do material e tratamento. O ciclo fechado é um sistema de produção 

no qual o resíduo ou subproduto do processo ou produto são retornados à sua 

aplicação original ou componente derivado. Teoricamente, este processo pode ser 

usado por certo período de tempo sem introdução de material virgem. 

Cada país busca um sistema sustentável no uso das garrafas PET. Na Suécia 

dois tipos de garrafas PET são produzidas (retornáveis e descartáveis) e 
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distribuídas. O sistema sueco de gestão dos resíduos contribui significativamente 

para redução na fonte, sendo que a taxa de reciclagem é uma das maiores do 

mundo. No Japão, apenas garrafa PET descartável é distribuída. O ciclo das 

garrafas PET japonês é um sistema baseado em três fatores: consumidor, município 

e indústria. A indústria é capaz de atingir a sua responsabilidade de reciclagem 

através do pagamento das taxas de reciclagem. As responsabilidades dos 

municípios é coletar e transportar o material reciclável pós-consumo para a usina de 

reciclagem (Coelho et al., 2011). 

O consumo mundial de PET para embalagem tem uma previsão de atingir 

cerca de 24 bilhões de euros até o final de 2011. Os Estados Unidos é o maior 

consumidor de embalagens PET, seguido pela China e México (Coelho et al., 2011). 

Reciclagem de embalagens plásticas é uma atividade importante na 

reciclagem de polímeros devido à grande quantidade de material utilizado nesta 

aplicação. A curta vida útil dessas embalagens dá origem a materiais que são pouco 

degradados, com propriedades semelhantes às do material virgem. No entanto, a 

fusão no reprocessamento pode induzir a degradação termomecânica e uma 

deterioração das propriedades e, em particular, de algumas características 

mecânicas, como o alongamento na ruptura (Dintcheva et al., 1997). Entretanto, é 

possível reverter tal situação com a adição de agentes que controlam esse 

mecanismo.  

Os estudos de Foolmaun e Ramjeawon (2008) têm sido conduzidos na 

avaliação do ciclo de vida de garrafas de PET, comparando três diferentes tipos de 

disposição.  

Mendes et al. (2004) sugerem que um adequado sistema de disposição de 

resíduos de PET deve ser determinado em cada região, a fim de minimizar o 
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impacto ambiental. Estudos reconhecem que o mais adequado método de 

tratamento de resíduos de PET depende de uma série de fatores locais, sendo que a 

reciclagem é vista como a opção de tratamento preferida (Molgaard, 1995; Perugini 

et al., 2004). 

As garrafas de PET são em grande parte responsáveis pelo aumento dos 

resíduos sólidos, que é resultado das atividades econômicas baseadas na 

quantidade, na produção em massa e na geração de resíduos. Cada país está 

tentando desenvolver um sistema sustentável para garrafas PET com as melhores 

alternativas para tratar os resíduos gerados. Além de remover os resíduos de PET 

dos aterros, a reciclagem de garrafas PET utiliza apenas 0,3% da energia total 

necessária para a produção da resina virgem. A reciclagem pode ser realizada 

várias vezes, sem comprometer a qualidade do produto final (Santos et al., 2005). 

No Brasil, as embalagens pós-consumo de PET são resíduos sólidos e sua 

disposição e reciclagem é regulada pela legislação Brasileira através da Lei 13.305 

de 2 de agosto de 2010. A reintegração desses produtos em um novo ciclo de 

produção depende da iniciativa dos catadores de materiais recicláveis, que 

repassam estes materiais a cooperativas que, por sua vez, repassam a empresas de 

reciclagem. As tendências de mercado e avanços tecnológicos têm impulsionado 

novas aplicações para o PET reciclado. O reciclado é usado para produzir fibras de 

poliéster para a indústria têxtil, fabricação de cordas, cerdas de vassouras, escovas, 

chuveiros e máquinas de termoformagem, entre outras aplicações, que agregam 

valor ao produto. Atualmente, o maior mercado para o PET pós-consumo no Brasil é 

o da produção de fibras de poliéster para a indústria têxtil (ABIPET 2011; CEMPRE, 

2011; Romão et al., 2009). 
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Desde 1994, a Associação Brasileira da Indústria do PET (ABIPET) tem 

buscado medir o mercado do PET e informar ao público as suas atividades e 

desempenho, promovendo a reciclagem e a disposição apropriada das embalagens 

pós-consumo. De acordo com a ABIPET (2011), do ponto de vista industrial, a 

reciclagem de PET no Brasil é uma atividade recente. Muitos municípios brasileiros 

não executam qualquer tipo de coleta dos resíduos sólidos e poucos têm um sistema 

de coleta seletiva dos resíduos. As garrafas podem ser inseridas na cadeia produtiva 

de reciclagem, principalmente por catadores de lixo, além das fábricas e da coleta 

seletiva realizada pelas ONGs e por alguns municípios brasileiros. 

No ano de 2008, 462.000 toneladas de embalagens PET foram consumidas 

no Brasil, destas, 253.000 toneladas de PET (54.8%) das embalagens pós-consumo 

foram efetivamente recicladas. Para reduzir a disposição imprópria dos resíduos no 

meio ambiente, a reciclagem tem sido promovida através de associações de 

empreendedores ou companhias individuais que acreditam em uma alternativa para 

preservar os recursos naturais, reduzir os custos de processamento de matérias-

primas e promover a inclusão social (CEMPRE, 2011). 

Já em 2009, a produção de embalagens de PET atingiu 471.000 toneladas, 

sendo que, deste total, 262.000 toneladas de PET (55,6%) do consumido no Brasil 

foi reintegrado ao mercado através da reciclagem. Foi estimado que a taxa de 

reciclagem continuará crescendo nos próximos anos, e eventualmente, pode 

alcançar a taxa de reciclagem das latas de alumínio que está superior a 90% 

(ABIPET, 2011). 

O Brasil já alcançou o segundo lugar mundial em reciclagem de PET devido à 

reciclagem de PET pós-consumo, como mostra a Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 — Taxa de reciclagem de PET pós-consumo em alguns países. 

Pais 
Taxa de reciclagem de PET pós-

consumo (%) 

Japão (2008) 77,9 

Brasil (2009) 55,6 

Europa (2009) 48,4 

Austrália (2007) 42,3 

Argentina (2008) 34,0 

Estados Unidos (2009) 28,0 

México (2009) 18,1 

Fonte: ABIPET, (2011). 

 

De acordo com ABIPET (2011), o maior volume de PET reciclado produzido 

no Brasil é usado, principalmente, na indústria têxtil, com 39% no ano de 2009, 

sendo seguida pela fabricação de embalagens e produção de resina química com 

19% cada. Acredita-se que o mercado está se adaptando e evoluindo com relação 

ao uso de plástico reciclado, particularmente, o PET. 

 

2.4 – A matriz polimérica 

 

2.4.1 – Características da matriz de PET 

 

Em 1946, Whinield e Dickson descobriram o poli(tereftalato de etileno) (PET), 

o qual apresenta alta temperatura de fusão (~265 °C) e alta estabilidade hidrolítica 
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devido à presença de anéis aromáticos na cadeia principal (Paci e La Mantia, 1998; 

Giraldi et al. 2005; Romão et al., 2009). 

Na Figura 2.1 encontra-se a fórmula estrutural do poli(tereftalato de etileno) 

(PET). 

 

 

Figura 2.1 — Fórmula estrutural do PET. 
 

O PET é obtido pelo processo de polimerização por etapas, partindo-se 

principalmente, da reação de esterificação do ácido tereftálico (TPA) com o etileno 

glicol (EG) a uma temperatura entre 240ºC e 260ºC e com uma pressão entre 300 e 

500 kPa ou da reação de transesterificação do tereftalato de dimetila (DMT) com 

etileno glicol com temperaturas variando de 140ºC a 220ºC e uma pressão de 100 

kPa, sendo a segunda rota mais preferida devido à facilidade de purificação (Awaja 

e Pavel, 2005). 

Em 1953 o PET foi disponibilizado comercialmente, com produção dedicou-se 

principalmente, voltada para a indústria têxtil, alavancada pela Dupont e ICI. Na 

década seguinte, a Goodyear introduziu o novo termoplástico no auxílio da 

confecção de pneus. No início dos anos 70, o PET começou a invadir a indústria de 

embalagens na forma de filmes, lâminas, revestimentos e garrafas (CEMPRE, 2011). 

O PET teve grande impulso de utilização após a descoberta de sua alta 

resistência mecânica, que pontualmente pode assemelhar-se com alguns metais. 

Suas temperaturas de transição vítrea (Tg) de aproximadamente 70ºC e de fusão 

cristalina (Tm) em torno de 265ºC garantem razoável manutenção de suas 
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propriedades mecânicas a altas temperaturas, por volta de 160ºC. O PET possui 

uma boa resistência química, embora possa sofrer hidrólise com a presença de 

água. Além disso, apresenta boa recuperação das deformações causadas pelo uso, 

o que é muito importante para aplicações na área de fibras. A sua excelente 

transparência no estado amorfo, aliada à sua propriedade de baixa permeabilidade a 

gases (principalmente O2 e CO2), são fatores que tornaram este plástico muito 

importante para o desenvolvimento da indústria de garrafas para refrigerantes em 

todo o mundo (Brolly et al., 1996; Caldicott, 1999; Kong e Hay, 2003). 

Atualmente, o PET é um dos mais importantes termoplásticos de engenharia, 

podendo ser empregado na fabricação de uma grande variedade de produtos, entre 

os quais pode-se citar: embalagens de refrigerantes, águas, sucos e óleos 

comestíveis, além de uma vasta gama de artigos injetados, termoformados e 

extrudados. A crescente participação de PET no mercado de termoplásticos deve-se 

principalmente ao excelente balanço de propriedades mecânicas, térmicas e de 

barreira, aliadas a um custo relativamente baixo da matéria-prima (Mancini et al., 

2004; Paci e La Mantia, 1998).  

Os compósitos de matrizes termoplásticas oferecem algumas vantagens em 

relação aos compósitos formados pelas outras duas classes de matrizes (termofixos 

e elastômeros), tais como: 

ü Capacidade de ser processado facilmente;  

ü Possibilidade de reprocessamento;  

ü Ciclo de processamento mais curto;  

ü Maior confiabilidade na reprodução das peças; 

Todas as propriedades do PET o colocaram como um importante substituto 

de outros materiais como o vidro, o PVC, as latas de aço e de alumínio, tomando a 
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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 (ABIQUIM, 2011). 

Pawlak et al., (2000) relataram que para alcançar sucesso na reciclagem do 

PET, os flakes de PET devem apresentar alguns requisitos mínimos, que são 

apresentados na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 — Requisitos mínimos dos flakes de PET pós-consumo para serem 

reprocessados. 

Propriedade Valor 

Viscosidade intrínseca >0,7 dl.g-1 

Temperatura de fusão >240 ºC 

Conteúdo de água <0,02% massa 

Tamanho dos flakes 0,4 mm < D < 8 mm 

Índice de Amarelecimento <20 

Conteúdo de metal <3 ppm 

Conteúdo de PVC <50 ppm 

Conteúdo de polioleofinas <10 ppm 

 

2.4.2 – Morfologia 
 

A facilidade de um polímero cristalizar está diretamente relacionada com a 

regularidade das suas cadeias e a distribuição de sua massa molar. Nas regiões 

cristalinas, as moléculas são altamente organizadas e formam cristalitos, que se 

estendem por não mais que algumas centenas de angstroms e são intercaladas por 

regiões amorfas. Quando a cristalização ocorre, segmentos das moléculas 
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poliméricas se arranjam num estado de menor energia do que aquele 

correspondente à distribuição aleatória das cadeias da fase amorfa (Callister, 2002). 

A maior taxa de cristalização ocorre entre 170ºC e 190ºC. O resfriamento 

rápido do PET a partir do fundido a uma temperatura abaixo da Tg pode produzir um 

PET amorfo, transparente. O PET semicristalino pode ser obtido pelo aquecimento 

do PET amorfo a uma temperatura acima da Tg, onde uma cristalinidade de 30% 

pode ser obtida (Awaja e Pavel, 2005). 

A taxa de cristalização também depende de outros fatores, tais como massa 

molar, a presença de agentes de nucleação, do grau de orientação das cadeias, 

natureza do catalisador utilizado na polimerização da produção inicial de PET e da 

história térmica do polímero (Awaja e Pavel, 2005). 

O PET é um polímero linear que pode existir tanto no estado semicristalino 

como no estado amorfo. Segundo a li teratura, o máximo nível de cristalinidade que 

pode ser alcançado pelo PET é de 60%, porém cristalinidade alcançada pelo PET de 

embalagens de refrigerante é normalmente em torno de 25%, ou seja, o somatório 

das regiões cristalinas não deve exceder 25%, sendo vendidas assim aos 

envasadores (Boyd, 1985; Fann et al., 1996; Fann et al., 1998; Mancini et al., 2004).  

O PET exibe uma taxa de cristalização relativamente alta, que é de 

importância fundamental na medida em que a cristalização favorece o espalhamento 

de luz (diminuindo a transparência) e varia as condições de processabilidade, 

fazendo com que sua aplicação seja limitada no campo da moldagem por injeção. 

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. Para controlar a taxa de cristalização e a cristalinidade, e 

então alcançar a morfologia e propriedades desejadas, muitos esforços têm sido 
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realizados para estudar a cinética de cristalização que correspondem à mudança 

das propriedades obtidas (Run et al., 2005). 

A cinética de cristalização do PET é uma função de vários parâmetros como a 

história térmica, 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 (Awaja e Pavel, 

2005). 

Estudos de cristalinidade podem ser feitos por DSC, densidade e raios-X, 

porém estas medidas não são consistentes umas com as outras quando aplicadas 

ao PET. Neste polímero, como em muitos outros, uma região completamente 

cristalina nunca é obtida, e cada método de medida é afetado diferentemente pelo 

tamanho e a perfeição dos cristalitos (Awaja e Pavel, 2005; Torres et al., 2000). 

Fann et al. (1996) estudaram a cristalização do PET virgem e do reciclado e 

concluíram que este último tem uma taxa de cristalização maior. Após injeção de 

corpos de prova espessos, em molde frio, eles mediram a diferença de 

comportamento térmico, por DSC, de três regiões da amostra: da superfície, logo 

abaixo da mesma e do centro. Foram notadas que para o caso do PET reciclado, 

ocorreram variações de até 200% na cristalinidade da superfície para o centro; 

enquanto quase nenhuma variação foi  notada para o PET virgem. O comportamento 

foi diferente porque, segundo eles, a superfície sofreu um alto cisalhamento e um 

resfriamento brusco que foram minimizados em direção ao centro. 
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2.4.3 – Contaminantes na reciclagem do PET pós-consumo 

 

A contaminação é uma das maiores causas da redução das propriedades 

físicas e químicas durante o reprocessamento (Giannotta et al., 1994; Paci e La 

Mantia, 1999). Minimizar a quantidade destes contaminantes leva a uma melhor 

qualidade do PET reciclado (Torres et al., 2000). O PET pós-consumo pode está 

contaminado com muitas substâncias, conforme descrito nos itens a seguir: 

 

2.4.3.1 – Produção de ácido por contaminantes. 

 

Alguns ácidos são prejudiciais ao processo de reciclagem do PET pós-

consumo, podendo ser citado o ácido acético, que é produzido pelo poli (vinil 

acetato) no final da degradação; os ácidos resínicos, sendo seu componente básico, 

o ácido abiético que são produzidos por adesivos e o ácido clorídrico, que é 

produzido pelo PVC. Os ácidos agem como catalisadores nas reações de cisão de 

cadeia durante o processamento do PET (Paci e La Mantia, 1998; Torres et al., 

2000). Paci e La Mantia (1999) investigaram a influência da quantidade de PVC 

durante o processamento por fusão do PET pós-consumo. Eles relataram que a 

presença de PVC (cerca de 100 ppm) aumentam a cisão das cadeias, devido ao 

efeito catalítico do ácido clorídrico produzido durante a degradação do PVC. A 

presença de PVC também resulta na descoloração do PET pós-consumo durante o 

processamento. 
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2.4.3.2 – Água 

 

A água reduz a massa molar durante a reciclagem do PET devido à reação de 

hidrólise. A quantidade de umidade deve estar abaixo de 0,02%, para evitar a 

redução da massa molar. A maior parte do conteúdo de água é proveniente do 

processo de lavagem dos flakes, mas pode ser reduzido substancialmente pela 

secagem correta. 

 

2.4.3.3 – Acetaldeído 

 

Acetaldeído está presente no PET e no PET pós-consumo. Ele é um 

subproduto das reações de degradação do PET. A migração de acetaldeído para os 

produtos alimentares provenientes de embalagens PET foi uma grande preocupação 

nas fases iniciais de desenvolvimento do processo de reciclagem de PET. Devido a 

alta volatilidade do acetaldeído, pode ser minimizado pelo processamento sob vácuo 

ou por secagem do flakes de PET. Estabilizantes, tais como ácido 4-aminobenzóico, 

difenilamina e ácido 4,5-dihidróxidobenzoíco tem sido adicionados ao PET, a fim de 

reduzir a quantidade de acetaldeído produzida (Franz et al., 2004; Nait-Ali et al. 

2011; Samperi et al., 2004). 

 

2.4.3.4 – Outros contaminantes 

Franz et al. (2004) observaram a presença de limoneno em garrafas de PET 

pós-consumo após processamento. 
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Navarro et al. (2008) estudaram a influência do polietileno na reciclagem 

mecânica do PET pós-consumo. Eles relataram que a viscosidade intrínseca reduziu 

com o aumento da quantidade de polietileno (PE) e, com relação às propriedades de 

resistência à tração e alongamento na ruptura, não apresentou variação significativa, 

enquanto o percentual de PE não ultrapassou 5%. Porém quantidades a partir de 

5% de polietileno causaram perdas significativas nessas propriedades. 

 

2.5 – Processos de degradação de polímeros 

 

O termo degradação pode ser definido como qualquer reação química 

destrutiva dos polímeros, que pode ser ocasionado pelos agentes físicos e/ou 

químicos. A degradação causa uma modificação irreversível nas propriedades dos 

materiais poliméricos, sendo evidenciada pela deterioração progressiva destas 

propriedades, incluindo o aspecto visual do polímero (Fann et al., 1996; Romão et 

al.,2009). A consequência do reprocessamento do polímero é a aceleração cada vez 

maior da degradação, por causa do aumento da concentração de grupos químicos, 

que aceleram as reações de decomposição das cadeias do polímero, levando à 

perda das propriedades mecânicas (Nait-Ali et al., 2011). 

Existe uma necessidade de se avaliar a extensão e a origem da degradação 

durante o processamento, como resultado da deterioração das propriedades físicas 

do produto acabado, e então, se estes materiais são recicláveis após um primeiro 

processamento. Os polímeros termoplásticos, quando processados a temperaturas 

elevadas, estão sujeitos às altas tensões de cisalhamento (Paci e La Mantia, 1999; 

Spinancé e De Paoli, 2001). 
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O PET, além das degradações comuns que ocorrem com a maioria dos 

plásticos (por oxidação, térmica, mecânica e por UV), pode também sofrer hidrólise, 

fazendo com que a reação ocorra de forma reversível, ou seja, na direção dos 

reagentes. Separados ou combinados, agentes degradantes como água, oxigênio, 

calor, raios UV e esforços mecânicos, normalmente encontrados durante o ciclo de 

vida do PET (processamento, uso, descarte e reciclagem), degradam química e/ou 

estruturalmente o polímero, alterando principalmente sua massa molar e, 

consequentemente, algumas propriedades (Fann et al., 1996; Romão et al.,2009, 

Torres et al., 2000). A reciclagem do PET, normalmente por extrusão, tem sido 

estudada no sentido de se monitorar a diferença de propriedades mecânicas, 

principalmente, conforme as reciclagens se processam (La Mantia e Vinci, 1994). 

Estimativas termodinâmicas explicam a quebra das ligações químicas 

intramoleculares do PET (Figura 2.1), sendo que a ligação que necessita de menor 

energia para se romper é a ligação C-O, mais especificamente a ligação CH2-O (84 

kcal/mol), menor que a ligação O=C-O (88 kcal/mol). Isto leva a concluir que, 

durante o ciclo de vida da garrafa de PET, a tendência é o aumento do número de 

grupamentos terminais carboxílicos, uma vez que nesta etapa ocorrem degradações 

comuns (hidrólise, térmica, oxidativa, por UV, etc.), que geram preferencialmente 

este tipo de grupamento terminal (Romão et al., 2009). 

Segundo Badía et al. (2009) os polímeros estão sujeitos à influência de 

agentes de degradação, tais como, oxigênio, luz, tensão mecânica, temperatura e 

água, os quais, isoladamente ou em conjunto durante o seu ciclo de vida (síntese - 

transformação – tempo de vida - recuperação), geram modificações químicas e 

físicas que alteram os seus mecanismos de estabilização e as propriedades de 

longo prazo. Esses processos de degradação podem alterar a estrutura e a 
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composição do PET e, consequentemente, alterar as propriedades térmicas, 

reológicas e mecânicas do material reciclado. Além disso, a avaliação do estado de 

degradação é necessário, para determinar a qualidade do PET reciclado e garantir o 

seu desempenho nas aplicações específicas. Simulação da reciclagem mecânica 

por extrusão tem sido amplamente utilizada para simular os efeitos da degradação 

termo-mecânica de polímeros. 

A degradação também é importante para os processos de reciclagem, pois 

ela afeta as propriedades finais dos produtos reciclados. Por exemplo, na reciclagem 

mecânica, é desejável manter as propriedades intrínsecas do material original. A 

degradação pode ser iniciada por cisalhamento, calor, oxigênio, resíduos de 

catalisador, etc., conduzindo à degradação mecânica, térmica, química, etc., ou 

ainda pode haver uma combinação destas (Paci e La Mantia, 1999; Romão et al., 

2009). 

 

2.5.1 – Degradação termomecânica 

 

A degradação termomecânica ocorre durante o processamento, quando o 

polímero aquecido é submetido ao cisalhamento (Spinancé e De Paoli, 2001). 

Entretanto, como a temperatura de processamento normalmente é superior à 

temperatura de fusão do PET (~280 °C), as degradações térmicas podem ocorrer 

pela eliminação dos grupos terminais (hidroxílicos e vinílicos) (Khemani, 2000). 

Samperi et al. (2004) realizaram estudos da degradação térmica do PET sob 

atmosfera inerte (N2) a altas temperaturas (270-370 °C), a fim de simular as reações 

que ocorrem durante o processamento nesta atmosfera. Os resultados indicaram a 

formação de oligômeros cíclicos que se decompõem em temperaturas mais altas. 
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Eles atribuíram a perda dos grupos finais hidroxílicos e vinílicos à formação de 

compostos de baixa massa molar, como o acetaldeído. 

Khemani (2000) propôs que existem basicamente três rotas distintas para 

formação de acetaldeído, as quais são: a partir de grupos hidroxila terminais, de 

grupos vinílicos terminais e de reações de quebra da cadeia principal, gerando 

acetaldeído via formação de novos grupos vinílicos terminais. A partir dos dados 

deste estudo, foi possível estimar a taxa de produção de acetaldeído pela rota de 

quebra da cadeia principal do polímero em cerca de 1,10 - 1,46 ppm por minuto a 

280°C. 

Khemani (2000) e Shukla et al. (2005) mostraram que a quantidade de 

acetaldeído gerado a 280°C diminui em função do tempo e, eventualmente, 

aproxima-se de um valor assintótico. Isso se deve ao fato das duas fontes de 

geração de acetaldeído diminuírem com o tempo, conduzindo à cisão da cadeia 

principal e não gerando diretamente acetaldeído. Posteriormente, ocorre a formação 

de monômeros e oligômeros, como produtos de degradação não voláteis, 

aumentando principalmente a concentração de grupos terminais ácidos, que podem 

catalisar o processo de degradação química. Além do acetaldeído, quantidades de 

limoneno também foram encontradas em PET de garrafas pós-consumo 

processadas (Franz et al., 2004). 

A formação de aldeídos é um problema real na indústria de embalagens de 

alimentos, pois essas moléculas podem ser temporariamente presas na fase vítrea-

amorfa do polímero semi-cristalino à temperatura ambiente e, em seguida, afeta as 

propriedades organolépticas dos alimentos ou bebidas sem sabor, como água 

mineral (Nait-Ali et al. 2011). 
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2.5.2 – Degradação termo-oxidativa 

 

A degradação termo-oxidativa ocorre na presença de calor e oxigênio, 

resultando na formação de grupos cromóforos, os quais são responsáveis por 

variações de cor. O PET reprocessado varia de cor tornando-se amarelo escuro e 

marrom, conforme o tempo de aquecimento (Romão et al., 2009). A degradação 

termo-oxidativa do PET durante o seu reprocessamento é um fenômeno indesejável 

e deve ser evitada quando boas propriedades ópticas são exigidas, como por 

exemplo, em embalagens transparentes de bebidas. 

Uma importante parte da literatura tem se dedicado ao estudo da reciclagem 

mecânica do PET, ou seja, à fusão dos flocos no reprocessamento como resultado 

da reciclagem, em geral por extrusão, mas também na moldagem por injeção. A 

principal razão deste interesse deve-se à diversidade e à complexidade das reações 

químicas (iônicas e radicalares) envolvidas durante este processo (Nait-Ali et al. 

2011). 

Assim, há um amplo consenso, na literatura, sobre o fato de que a 

degradação termo-oxidativa é a principal fonte de problemas durante a reciclagem 

mecânica do PET por extrusão (Romão et al., 2009; La Mantia e Vinci, 1994; Paci e 

La Mantia, 1998; Spinancé e De Paoli, 2001; Assadi et al., 2004; Nait-Ali et al. 2011; 

Badía et al., 2009), porém, há opiniões divergentes sobre a evolução da estrutura 

macromolecular do PET. 

No caso da moldagem por injeção, embora o tempo de permanência do 

polímero fundido na injetora seja significativamente curto (alguns segundos), sujere-

se que a oxidação térmica também realiza um papel importante (Torres et al., 2000). 
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2.6 – Viscosidade intrínseca e índice de fluidez (MFI) 

 

Nas indústrias de PET virgem e reciclado, a medida mais difundida para 

fornecer a massa molar é a viscosidade intrínseca. Esta minimiza a hidrólise, pois 

utiliza soluções em temperaturas relativamente baixas (Mancini et. al, 2004). A 

degradação termomecânica pode ocasionar uma diminuição na massa molar e como 

consequência é a ocorrência do aumento do grau de cristalinidade (Spinancé e De 

Paoli, 2001). 

A viscosidade intrínseca pode ser convertida em massa molar viscosimétrica 

ou mesmo numérica média por meio de equações adequadas. Porém, este 

procedimento raramente é feito, uma vez que a indústria prefere basear-se 

diretamente nos valores de viscosidade intrínseca (Mancini et. al, 2004; Spinace e 

De Paoli, 2001). 

Massa molar é um dos parâmetros fundamentais que caracterizam uma 

macromolécula e está relacionada com as propriedades de soluções 

macromoleculares, tais como viscosidade intrínseca em baixas concentrações e 

comportamentos de fluxo em altas concentrações (Burkus e Temelli, 2003). 

O valor normalmente aceito para resinas que destinam-se a fabricação de 

frascos por meio de injeção-sopro é em torno de 0,73 dL/g e massa molar da ordem 

de 20.000 g/mol (Parashar et al., 1998). Porém, a viscosidade da matéria-prima não 

é condição suficiente para a obtenção de um produto por meio de injeção-sopro.  

Na indústria da reciclagem de PET são feitos esforços para que a viscosidade 

não diminua, o que dependerá principalmente das condições de secagem 

otimizadas (tempo, temperatura, atmosfera de secagem e de transporte para o 

equipamento de transformação). Dessa maneira, havendo matéria-prima com 
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viscosidade intrínseca superior a 0,73 dL/g, há a possibilidade da injeção-sopro 

deste material para a fabricação de novas embalagens por injeção-sopro. 

De acordo com Mancini et al. (2004) as variações nos resultados de 

viscosidade intrínseca, cerca de 10% e de 16% em relação a massa molar, sendo 

esses valores observados devido à pequena amostragem realizada, podendo 

apresentar erros, devido a não realização de repetições. Embora pequenas, essas 

variações podem ser suficientes para inviabilizar a fabricação de produtos de maior 

valor agregado ou, simplesmente, aumentar as opções do reciclador, por fornecer 

produtos com propriedades intermediárias. 

Giraldi et al. (2005) observaram que as viscosidades intrínsecas do PET 

reciclado e, após a extrusão, foram 0,65 e 0,60 dl.g-1, respectivamente, sendo que 

houve cerca de 8% de redução na viscosidade intrínseca após a extrusão, 

mostrando que o PET reciclado é sensível às degradações térmica e hidrolítica. 

Além disso, a adição do antioxidante Irganox B 900, antes do processamento das 

amostras, mostrou-se eficiente neste caso. Resultados semelhantes também foram 

relatados por Oromiehie e Mamizadeh (2004), onde a reciclagem do PET reduziu a 

viscosidade intrínseca, massa molar média, as propriedades térmicas e mecânica, 

por causa da cisão hidrolítica das cadeias e degradação termomecânica sofrida 

durante o processamento. 

Pôde-se observar que nos estudos realizado por Torres et al. (2000) 

mostraram que após a moldagem por injeção de dois PET reciclados ocorreu uma 

forte redução na viscosidade intrínseca e na massa molar do polímero. 

O índice de fluidez é um importante parâmetro tecnológico no controle de 

qualidade de polímeros, e seu valor é inversamente proporcional à viscosidade do 

polímero fundido e sua massa molar. O PET, porém, é hidrolítico, principalmente em 
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temperaturas próximas às do processamento e do ensaio do índice de fluidez, 

podendo degradar durante o mesmo, fornecendo dificuldades experimentais e erros 

na medida (Mancini et al., 2004). 

Medidas de variações no índice de fluidez são utilizadas para estudar a 

extensão da degradação térmica e do cisalhamento sofrido pelos materiais 

poliméricos no processamento. Estas medidas podem ser um bom indicativo dos 

efeitos do processamento através da história de um polímero. Os resultados obtidos 

por este método podem, no entanto, serem usados somente de forma comparativa 

(Spinancé e De Paoli, 2001).  

De acordo com Giraldi et al., (2005) o índice de fluidez do PET reciclado 

aumentou significativamente após o reprocessamento, a velocidade da rosca foi o 

fator significante, indicando que a redução da massa molar das cadeias pode ter 

ocorrido devido aos efeitos de cisalhamento. 

Alguns autores tem relatado o comportamento do índice de fluidez do PET 

em vários ciclos de reprocessamento e como consequência do reprocessamento, foi 

o aumento do índice de fluidez (Badía et al., 2009; Spinace e De Paoli, 2001). 

Normalmente, as indústrias de PET utilizam medidas de viscosidade 

intrínseca, em vez dos parâmetros de fluxo. Por outro lado, as medidas de fluidez 

não utilizam solventes e apresentam baixos desvios, tornando-se apropriados em 

algumas situações, para a caracterização do PET. A única desvantagem é a 

necessidade de equipamentos caros (Spinancé e De Paoli, 2001). 

 

2.7 – Reforço 
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2.7.1 – Introdução 

 

São denominados reforços os constituintes que, de uma maneira ou de outra, 

aumentam algumas propriedades mecânicas do compósito em relação à matriz 

polimérica. Podem ser considerados reforços desde simples cargas minerais, muitas 

vezes incorporadas aos polímeros com o intuito de reduzir custos, até fibras de ultra-

alta resistência. As cargas minerais proporcionam aumentos na rigidez, dureza e, 

algumas vezes, na resistência e temperatura de deflexão térmica; os elastômeros 

proporcionam aumento na resistência ao impacto de matrizes poliméricas frágeis; as 

fibras, pelas suas características unidirecionais, incrementam acentuadamente a 

maior parte das propriedades mecânicas na direção longitudinal ao reforço (Giraldi 

et al., 2005; Qu et al., 2005; Run et al., 2005). 

As características do reforço que têm maior influência sobre as propriedades 

dos compósitos são: constituição química, tamanho e razão de aspecto. A adesão 

entre os componentes de um compósito é de fundamental importância para que o 

reforço possa exercer sua função de forma efetiva, e os esforços aplicados sejam 

divididos entre as duas fases (Bergeret et al.,2009). 

A quantidade do reforço é uma das principais variáveis a ser considerada no 

desenvolvimento do compósito. A qualidade do compósito final é função, dentre 

outros requisitos, do tamanho e distribuição do reforço, do grau de dispersão destes 

na matriz polimérica e do grau de cristalinidade do compósito. No caso de 

compósitos, a qualidade do produto final também depende do método e condições 

de moldagem dos componentes (Cruz et al., 2009). 

Quando se utilizam cargas fibrosas, as tensões aplicadas ao sistema são 

transferidas pelo polímero à fibra por um mecanismo de transferência de tensão por 
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cisalhamento. Para que haja transferência efetiva de tensões é necessário que a 

interface seja forte, ou seja, que haja boa adesão entre os componentes (Gouanvé 

et al., 2007; Xie et al., 2010). 

Alguns materiais são usados como reforço em plásticos sempre que há a 

necessidade de propriedades mecânicas elevadas, combinadas com baixo peso. No 

que diz respeito ao uso de fibras vegetais como reforço em compósitos poliméricos, 

o interesse maior é a substituição parcial ou total das fibras de vidro, extensamente 

usadas, além da obtenção de vantagens do ponto de vista do peso, custo, adesão 

fibra-matriz e vantagens ambientais (Joshi et al., 2004; Xie et al., 2010). 

 

2.7.2 – Flocos de vidro (glass flake) 

 

A incorporação de flocos de vidro para revestimentos e plásticos oferece 

vantagens significativas de desempenho em comparação com muitas outras formas 

de reforço, portanto, atualmente existe o uso crescente de materiais reforçados com 

flocos de vidro para engenharia de alto desempenho e produtos comodity. Melhorias 

nas propriedades incluem a redução de empenamento e encolhimento, maior 

estabilidade dimensional, dureza superficial e resistência ao desgaste e maior 

rigidez à tração e flexão. Produtos reforçados com flocos de vidro também 

apresentam boa resistência à intempéries e ataque químico. Os revestimentos 

protetores contendo flocos de vidro têm sido usados por muitos anos em uma 

grande variedade de ambientes exigentes, incluindo óleo, marinha, gás e na química 

(Broughton et al., 2010). 

Alguns autores têm estudado o uso de flocos de vidro como reforço em 

polímeros, entre eles Sathiyanarayanan et al., (2008) estudaram os compósitos de 
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polianilina reforçado com flocos de vidro com a finalidade de aplicação em 

revestimentos contra a corrosão em atmosferas marítimas (González-Guzmán et al., 

2011). Broughton et al. (2010) avaliaram as propriedades mecânicas do 

polipropileno reforçado com flocos de vidro após tratamentos com agente de 

acoplagem. Também há pesquisa envolvendo flocos de vidro em reforço de 

poli(metil metacrilato) para aplicações odontológicas (Franklin et al., 2005). 

 

2.8 – Compósitos poliméricos 

 

2.8.1 – Fundamentos teóricos  

 

Compósitos com matriz polimérica podem ser definidos, como sendo um 

material multifásico heterogêneo, tanto na escala microscópica quando na escala 

macroscópica, resultante de uma combinação onde, um componente descontínuo 

(reforço) oferecendo geralmente resistência ao esforço e, outro componente 

contínuo (matriz polimérica), o meio de transferência desse reforço. Esses 

componentes não se dissolvem nem se descaracterizam completamente; apesar 

disso, atuam de forma sinérgica, isto é, as propriedades do conjunto são superiores 

às de cada componente individual, para uma dada aplicação (Callister, 2002). 

As propriedades dos compósitos são controladas pelas propriedades de seus 

materiais constituintes, teores, distribuições e geometrias dos reforços. As 

características de anisotropia de um compósito são influenciadas enormemente pela 

orientação do reforço. Além disto, as propriedades finais dos compósitos dependem 

fundamentalmente da forma como os componentes individuais interagem entre si, ou 
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seja, dependem da interface entre as fases descontínua e contínua (Callister, 2002). 

No presente trabalho, o compósito é constituído de PET reciclado atuando como 

matriz e os flocos de vidro atuando como reforço. 

O material de reforço é, usualmente, mais duro e resistente que a matriz, uma 

vez que sua função é melhorar o desempenho mecânico do polímero, enquanto que 

a carga de enchimento é usada para modificar as propriedades da matriz polimérica 

e/ou reduzir custos. A geometria da fase descontínua é um dos principais 

parâmetros a ser considerado, visto que, as propriedades mecânicas destes 

materiais dependem da forma e das dimensões do reforço (Giraldi et al., 2005). 

Inicialmente, as cargas minerais eram adicionadas aos polímeros apenas com 

a finalidade de reduzir custos. Porém, algumas alterações que podiam ser 

vantajosas foram verificadas com a adição de partículas minerais na resina 

polimérica. Partículas rígidas, adicionadas aos polímeros, geralmente, aumentam o 

módulo de elasticidade e a temperatura de deflexão térmica, diminuem a contração 

no molde, podendo diminuir também o calor especifico e aumentar a condutividade 

térmica, aumentam a opacidade do compósito e podem melhorar a aparência. Em 

matrizes frágeis, a adição de partículas minerais inorgânicas pode aumentar a 

tenacidade. Em matrizes dúcteis, geralmente a adição de partículas minerais diminui 

a energia de fratura do material (Run et al., 2005). 

A grande vantagem dos materiais compósitos é 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; possibilidade de 

escolha da orientação do reforço; versatilidade de projeto; larga variedade de 

combinações de reforço e de matrizes; grande resistência à corrosão; estabilidade 
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dimensional; baixa transmissão de ruídos; vida longa. Obviamente nem todas estas 

vantagens podem ser exploradas ao mesmo tempo e, geralmente, não há essa 

necessidade (Callister, 2002). 

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

proteção do reforço contra ataques químicos e físicos, tem como principal função 

dispersar ou aglomerar o reforço, e, quando submetida a uma tensão deve ser 

capaz de distribuir e transferir as tensões para o componente do reforço. A escolha 

de uma matriz para uma aplicação estrutural deve ser limitada, inicialmente, ao nível 

de deformação que ela sofre em relação ao reforço, quando submetida a uma 

solicitação. A deformação da matriz deve ser compatível com a deformação máxima 

do reforço (Kim e May, 1998; Roesler et al., 2007). 

Os compósitos podem ser classificados de acordo com a composição química 

dos constituintes e com a geometria ou a forma das fases presentes. Materiais com 

características orgânicas podem ser conjugados com aqueles de natureza 

inorgânica. Componentes na forma de fibras (longas ou curtas), partículas 

globulares e escamas podem ser incorporadas a matrizes dúcteis ou frágeis de 

maneira aleatória ou em laminados orientados, gerando compósitos com diferentes 

estruturas e propriedades.  

A combinação de propriedades físicas, mecânicas e químicas dos 

componentes de um compósito, para proporcionar as características desejadas ao 

produto final, deve ser realizada conhecendo-se as propriedades de cada 

componente. 

Ao utilizar as cargas minerais nos compósitos, com a finalidade de aproveitar-

se das possíveis vantagens funcionais, é importante entender as propriedades dos 

materiais e seus efeitos ou alterações na estrutura e propriedades dos compósitos 
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(Giraldi et al., 2008; Qu et al., 2005; Pegoretti et al., 2004; Run et al., 2005; Xu et al., 

2010). 

Importantes fatores podem ser citados considerando o efeito das cargas nas 

estruturas poliméricas carregadas (Pegoretti et al., 2004; Run et al., 2005): 

ü Na cristalinidade dos compósitos; 

ü No comportamento mecânico dos compósitos; 

ü No comportamento dinâmico mecânico dos compósitos; 

ü No estudo do processamento do compósito para a obtenção da forma final; 

ü Nas propriedades térmicas dos compósitos. 

 

Existem outras propriedades, como as elétricas, a ópticas, a degradação 

ambiental, a retardação de chama, a permeabilidade aos gases, etc, que podem ser 

influenciadas pelas cargas. Porém, estas não serão estudadas neste trabalho. 

O PET não reforçado tem um uso bastante limitado como plástico de 

engenharia, entretanto, o PET reforçado tem sido usado em aplicações de alta 

exigência, como braço para limpadores de pára-brisa, sistemas de freio, parte para o 

motor, interruptores, tampas de bobinas, sockets de lâmpadas, etc. (Pegoretti e 

Penati, 2004). 

Uma importante aplicação do PET reciclado é a sua utilização para obtenção 

de compósitos reforçados. O uso de materiais poliméricos reforçado com fibra de 

vidro tem crescido muito durante os últimos 30 anos e, nos últimos anos, as fibras 

naturais têm sido apresentado como opção para reforço de matriz polimérica, 

principalmente PET reciclado. O primeiro compósito combinado com fibra de vidro foi 

obtido com matriz à base de poliésteres insaturados e resinas epóxi, mas 

recentemente materiais termoplásticos têm ganhado aceitação (Krey e Moet, 1998). 
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Muitos estudos têm sido conduzidos com matrizes poliméricas de PET virgem e 

reciclado contendo diversos tipos de reforços, entre eles podemos citar as fibras de 

vidro (Pegoretti e Penati, 2004; Tóth et al., 2004; Mondadori  et al., 2008; Pegoretti  et 

al. 2009; Rezaeian et al., 2009), as argilas montmorilonitas (Giraldi et al., 2008; 

Pegoretti et al., 2004; Xu et al., 2010), as peneiras moleculares mesoporosas (Run 

et al. 2005), etc.. 

Broughton et al. (2010) avaliaram os efeitos dos agentes de acoplagem 

aminosilano e titanato nas propriedades dos compósitos de polipropileno reforçado 

com flocos de vidro e compararam os resultados com o polipropileno puro e 

polipropileno reforçado com flocos de vidro não tratado, onde os resultados 

mostraram diferenças notáveis nas propriedades mecânicas, sendo que o 

tratamento com aminosilano mostrou ser mais eficaz na ligação interfacial (ou seja, 

maior rigidez e resistência), em comparação com o tratamento com titanato. 

 

 

 

2.9 – Interface matriz-reforço  

 

Uma definição clássica de interface em compósitos é uma superfície formada 

por uma fronteira comum entre o reforço e a matriz, que ficam em contato e se 

mantém unidos entre as transferências de cargas. Ela tem propriedades físicas e 

mecânicas que são exclusivas do roforço e/ou da matriz (Kim e May, 1998). 

De modo geral, as propriedades mecânicas dos compósitos poliméricos 

dependem fortemente do tamanho, da forma de distribuição das partículas da carga 



 

54 
 

na matriz polimérica, e da boa adesão na superfície de interface (Broughton et al., 

2010; Giraldi et al., 2005). 

Devido aos problemas de compatibilização interfacial dos compósitos, foram 

desenvolvidos mecanismos para melhorar a qualidade da interface nos compósitos 

de matriz polimérica. Estes mecanismos são o uso de agentes de acoplamento ou 

de modificações na superfície dos reforços ou das matrizes. 

O reforço com partículas inorgânicas normalmente apresenta alta energia de 

superfície devido à natureza hidrofílica iônica das cargas inorgânicas. No entanto, no 

polímero hidrofóbico não há molhabilidade interfacial ou interação com o reforço 

devido à diferença de energia de superfície. Portanto, é fundamental modificar a 

superfície do preenchimento para melhorar a molhabilidade da superfície de adesão 

entre a carga e a matriz. Isso pode ser melhorado através da incorporação sítios 

específicos de interação química sobre a superfície de enchimento ou revestimento 

com aditivos reativos ou agentes de acoplamento (Broughton et al., 2010; Giraldi et 

al., 2005). 

As propriedades mecânicas dos compósitos são afetados não somente pela 

adesão interfacial entre o reforço e a matriz polimérica, mas também pelo 

comprimento do reforço, diâmetro, bem como pela sua fração de volume e 

distribuição no compósito. Portanto, a interface é de grande importância na 

determinação das propriedades finais dos compósitos. As tensões que atuam na 

matriz são transmitidas pelo reforço através da interface. A adesão inadequada entre 

as fases envolvidas poderá provocar o início de falhas interfaciais, comprometendo o 

desempenho global do compósito (Giraldi et al., 2005). 

A eficácia do reforço com flocos de vidro é fortemente dependente da adesão 

interfacial entre os flocos de vidro e a matriz polimérica. Agentes de acoplamento, 
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como aminosilanos e titanatos são usados para promover a adesão interfacial, além 

de fornecer proteção dos flocos de vidro. Como em todos os compósitos poliméricos, 

as propriedades interfaciais desempenham um papel importante na determinação do 

comportamento mecânico do material (Broughton et al., 2010; Gao e Mader, 2002). 

Resistência à fratura, tenacidade e rigidez são particularmente sensíveis à 

qualidade da ligação interfacial entre a fase de reforço e a matriz polimérica. As 

tensões residuais introduzidas durante o processamento também são conhecidas 

por serem dependentes da ligação interfacial. Estas tensões podem resultar no 

empenamento/deflexão e retração dos componentes do compósito, e ter um efeito 

adverso nas propriedades mecânicas (Wang e Yang, 2011). 

 

2.9.1 – Características da interface matriz-reforço  

 

Em compósitos com matrizes poliméricas, a falha deveria ocorrer na matriz. 

Na prática, a adesão nunca é perfeita e o processo de ruptura é gerado na interface. 

Portanto, na maioria dos casos, a falha dos polímeros reforçados ocorre por 

cisalhamento na região interfacial. A falha ocorre em função da debilidade das 

ligações atômicas ou intermoleculares entre as superfícies da matriz e do reforço 

(Kim e May, 1998). 

Um dos fatores que favorece a interação interfacial é o fenômeno de 

contração que a matriz polimérica sofre durante a sua cura ou a sua solidificação. 

Para que ocorra uma melhor distribuição de tensões internas sobre a superfície do 

reforço, durante o fenômeno de contração, é necessário que ocorra um molhamento 

perfeito do reforço pelo polímero (Kim e May, 1998). 
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É necessário compatibilizar os componentes do compósito na interface, seja 

para aumentar a interação química entre as superfícies, seja para compatibilizar as 

tensões superficiais para que ocorra uma melhor molhabilidade. Sendo assim, quase 

todos os reforços em matrizes poliméricas devem sofrer um tratamento superficial 

para melhorar sua acoplagem à matriz (Broughton et al., 2010; Xie et al., 2010). 

A natureza da ligação não é dependente somente do arranjo atômico, 

conformação molecular e composição química do reforço e da matriz, mas também 

das propriedades morfológicas e da difusividade de elementos em cada 

componente. A adesão em geral pode ser atribuída a cinco mecanismos principais, 

listados a seguir, que podem ocorrer na interface, isoladamente, ou em combinação, 

para produzir a ligação reforço-matriz. Além dos mecanismos principais, ligação de 

hidrogênio, forças de van der Waals e outras forças de baixa energia também 

podem estar envolvidas. Todos esses mecanismos ocorrem na região de interface, 

quer isoladamente, ou mais provavelmente, em combinação, para produzir a ligação 

final (Kim e May, 1998) Dentre os mecanismos que tratam da adesão reforço/matriz, 

tem-se: 

ü Adsorção e molhamento – Uma boa molhabilidade do reforço pela matriz 

durante a fase de fabricação do compósito é um pré-requisito para sua 

adequada produção, particularmente para os compósitos à base de resinas 

polimérica. A atração física entre duas superfícies eletricamente neutras 

quando são colocadas em contato, pode ser mais bem compreendida 

considerando o molhamento de superfícies sólidas (reforço) pelo líquido 

(polímero fundido). Para um efetivo molhamento da superfície do reforço, o 

líquido deve cobrir todas as irregularidades dele, para deslocar todo o ar 

contido nas reentrâncias da superfície. 
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ü Interdifusão - É a ligação entre duas superfícies poliméricas pela interdifusão 

dos átomos ou moléculas através da interface. A resistência da ligação 

dependerá da quantidade de entrelaçamento molecular, do número de 

moléculas envolvidas e da resistência das ligações entre as moléculas. A 

interdifusão é promovida na presença de solventes e agentes plastificantes, e 

a quantidade de difusão depende da conformação molecular e dos 

constituintes envolvidos (Kim et al., 2001). 

 

ü Atração eletrostática - Forças de atração ocorrem entre duas superfícies 

quando uma delas está carregada positivamente e a outra negativamente, 

tais como: interações ácido-base e ligação iônica. A resistência da ligação 

dependerá da intensidade das cargas.  

  

ü Ligação química - Ligação química é a mais antiga e mais conhecida de 

todas as teorias de ligação. O estudo das ligações químicas está relacionado 

com o uso de agentes de acoplamento, empregado no reforço para produzir 

a ligação entre o reforço e a matriz. A ligação química é formada entre um 

grupo químico da superfície do reforço e um grupo químico compatível na 

matriz, resultando em reações químicas ativadas termicamente. 

 

ü Adesão mecânica - A adesão pode ocorrer pelo entrelaçamento mecânico 

das duas superfícies. A resistência dessa interface, sob tensão será elevada, 

se existir um grande número de reentrâncias na superfície do reforço, que 

possam ser preenchidas pela resina, propiciando a adesão. A resistência, 
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sob cisalhamento é muito significante e depende do grau de rugosidade da 

superfície do reforço. Os aspectos geométricos não são os únicos fatores 

que causam adesão mecânica, já que contração da resina durante o 

processo de cura e expansão térmica do reforço e da matriz produz tensões 

de compressão e cisalhamento na superfície. 

 

2.10 – Processamento de polímeros 

 

Processamento de termoplásticos é definido como a atividade de engenharia 

interessada na transformação de materiais poliméricos ou sistemas que aumentam 

suas utilidades. A extrusora é um dos equipamentos de grande importância na área 

de processamento de polímeros. Na extrusora para processamento de polímeros, a 

rosca (parafuso sem-fim ou parafuso de Arquimedes) é um dos componentes mais 

importantes, a qual tem a finalidade de transportar, fundir ou amolecer, 

homogeneizar e plastificar o polímero. Na extrusora de rosca simples, a rosca gira 

dentro de um barril aquecido (cilindro oco com resistências elétricas) gerando um 

cisalhamento sobre o material, onde cerca de 80% de energia térmica e mecânica 

necessária para transformar o polímero é gerada por este movimento. A outra parte 

da energia é obtida de aquecedores externos (Tadmor e Gogos, 2006). 

A rosca empurra o material polimérico, alimentado numa extremidade da 

extrusora através do barril, forçando o polímero fundido a passar através de uma 

abertura na extremidade oposta chamada de matriz, produzindo um perfil contínuo 

de seção transversal constante e no formato geométrico da matriz, e em seguida, é 

resfriada até a solidificação. Uma variedade de perfis podem ser extrudados, como 
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tubos, mangueiras, filmes, chapas, fios, monofilamentos, cabos e fios revestidos 

(Tadmor e Gogos, 2006). 

Além do método de extrusão para produção de plásticos e compósitos, 

também é comumente utilizado, a moldagem por injeção. O processo de moldagem 

por injeção é muito utilizado para produzir peças tridimensionais. Embora diferentes, 

ambos os processos seguem as mesmas etapas básicas: fusão, moldagem e 

refrigeração (Jayanarayanan et al., 2008; Michaeli e Menges, 1989). Ambos os 

processos utilizam a rosca para transportar e misturar os componentes 

heterogêneos. 

Alguns autores têm apontado o efeito dos parâmetros do processo de injeção 

nas propriedades mecânicas dos polímeros, entre eles, Arencón e Velasco (2002) 

correlacionaram microestrutura, propriedades mecânicas e condições de 

processamento de compósitos de PET reforçado com fibras de vidro,e considerando 

três veriáveis temperatura do molde, tempo de retenção da pressão e tempo de 

fechamento do molde (Awaja et al., 2004). 

 

 

 

2.10.1 – Processamento em extrusora (homogeneização, mistura e 

plastificação)  

 

A alimentação da extrusora, no caso de materiais poliméricos, geralmente é 

realizada na forma de sólidos particulados. A extrusora rosca simples é largamente 

utilizada para mistura, homogeneização e transporte do polímero. Além destas 
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funções, a extrusora rosca simples é denominada extrusora de plastificação (Canetti  

e Bertini, 2007; Jung et al., 2005). 

As principais funções da rosca é a homogeneização e a plastificação do 

polímero por meio do cisalhamento; aquecimento do material para que este seja 

fundido, permitindo sua conformação na matriz da extrusora, sendo que o 

aquecimento é realizado através de atrito e por mantas elétricas devidamente 

acopladas ao canhão; transportar o polímero a partir da zona de alimentação 

passando pelas zonas aquecidas do barril até a saída da matriz. A elevação de 

pressão da massa polimérica ao longo do comprimento da rosca para que o perfil 

extrudado, seja compacto e isotrópico (Tadmor e Gogos, 2006). 

O sistema de cabeçotes e matriz da extrusora atua de forma a restringir o 

fluxo do polímero. Quanto mais longo ou menor for à seção transversal deste 

sistema, maior será a resistência, sendo que a rosca terá que trabalhar mais para 

empurrar o polímero fundido através da matriz, implicando numa maior potência do 

motor para girar a rosca (Tadmor e Gogos, 2006). 

O perfil de distribuição da pressão ao longo da rosca varia muito e ocorre em 

função tanto da matriz e grelha quanto da forma de alimentação do polímero, do 

atrito entre a rosca e o material e entre o material as paredes do canhão, 

principalmente na região do funil. A temperatura, e consequente viscosidade, 

também afetam a variação da pressão (Tadmor e Gogos, 2006). 

A eficiência na plastificação de um polímero pode ser otimizada pelos 

parâmetros de processamento, como a compressão gerada pelo equipamento, o 

calor gerado pelo atrito e das fontes externas, depende também do tipo de polímero, 

do formato, da densidade, bem como dos aditivos presentes. Para cada caso, deve-

se destinar tipos de rosca diferentes. Para aumentar a eficiência da 
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homogeneização e plastificação nos canais da rosca de uma extrusora, as roscas 

podem ser construídas com misturadores e cisalhadores intensivos que melhoram a 

plastificação para altas vazões – alta rotação da rosca. Roscas com canais 

profundos aumentam a vazão do equipamento, diminuindo a eficiência da 

plastificação. 

Em função das propriedades dos polímeros, da extrusora, da matriz, da 

injetora, do molde e da profundidade, as roscas podem ser projetadas com as 

características geométricas fundamentais, sendo que os parâmetros mais 

representativos de uma rosca são: profundidade do canal e razão entre 

profundidades (inicial/final) em cada zona. 

As atuais extrusoras de rosca simples apresentam uma relação entre 

comprimento e diâmetro (L/D) da rosca de 20:1 a 30:1, onde a relação mais comum 

é a 24:1 (a mais popular), enquanto há alguns equipamentos especiais que 

apresentam L/D > 30. Quanto maior o comprimento, maior será a capacidade de 

plastificação da rosca de extrusão. 

As extrusoras de rosca simples são geralmente mais baratas do que as de 

rosca dupla, devido à sua construção mais simples, porém, elas são mais propensas 

a entupimento do que as extrusoras de rosca dupla. O dilema para o designer, 

portanto, é que, embora os problemas operacionais possam ser evitados por meio 

de extrusoras roscas dupla, suas sofisticadas características de construção teriam 

de ser simplificadas de forma significativa para atingir o objetivo de baixo custo 

(Senanayake e Clarke, 1999). 

As extrusoras rosca dupla são amplamente utilizadas em várias indústrias. 

Uma delas é o processamento de materiais termoplásticos, de forma que, processos 

como aquecimento, fusão, composição de mistura, reação e de volatilização, podem 
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ser conduzidos continuamente em uma única operação. Na indústria de plásticos, a 

extrusora rosca dupla é usada para desenvolver produtos com determinadas 

propriedades, incluindo a composição e mistura de diferentes tipos de polímeros, 

cargas e outros aditivos. Neste processo, o controle da mistura na extrusora é 

fundamental para otimizar e melhorar a produtividade e funcionalidade dos produtos 

(Nakayama et al., 2011). 

Nas extrusoras rosca dupla, as duas roscas giram lado a lado no barril e, 

normalmente, as roscas estão interpenetradas, ou seja, filete de uma dentro do 

canal da outra. As roscas podem ambas girar no mesmo sentido (corrotacional) ou 

em sentido oposto (contra-rotacional). Com a interpenetração das roscas, o 

movimento relativo do filete de uma rosca no canal da outra funciona como uma pá, 

conduzindo o material a um deslocamento positivamente, alternando de uma rosca 

para outra e de um canal para outro. Este padrão de transporte contínuo e uniforme 

permite que a extrusora rosca dupla seja uma bomba de transporte bem mais 

eficiente em relação à extrusora rosca simples e, portanto, são recomendadas para 

operações de alta taxa de produção (Senanayake e Clarke, 1999; Tadmor e Gogos, 

2006). 

A mistura realizada na extrusora rosca dupla, é mais intensa do que na 

extrusora de rosca simples, visto que na região de interpenetração das roscas, boa 

parte do fluxo do polimérico fundido é dividido e transferido entre os canais das duas 

roscas. Esta ação de mistura é mais eficiente no caso de roscas corrotacionais, do 

que nas roscas contra-rotacionais, devido maior alternância de fluxo de uma rosca 

para a outra. Também uma quantia maior de polímero é exposta às paredes 

aquecidas do barril, em função do fundido polimérico contornar todo o canal da 

rosca de um lado para depois alternar da mesma forma no canal da rosca adjacente 
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a um passo adiante, fornecendo assim maior aquecimento térmico que no caso da 

extrusora de rosca simples ou até mesmo no caso de extrusora de roscas contra-

rotacionais (Tadmor e Gogos, 2006). 

A natureza auto-limpante das extrusoras rosca dupla também contribui para 

reduzir a probabilidade de estagnação do polímero, sendo esta ação bem mais 

eficiente nas roscas corrotacionais que nas roscas contra-rotacionais. Esta 

combinação de alta eficiência de mistura e aquecimento térmico rápido e uniforme  

para fusão, aliados a ação de auto-limpeza mais eficiente, tornam as extrusoras de 

rosca dupla corrotacional bastante populares para operações de processamento 

citadas anteriormente (Senanayake e Clarke, 1999). 

Mandadori et al. (2008) realizaram estudo de compósitos de PET/fibra de 

vidro em duas extrusoras: rosca simples e dupla rosca corrotacional interpenetrante, 

com finalidade de avaliar o efeito das condições de processamento na 

microestrutura dos compósitos, o grau de cristalinidade do PET e as propriedade 

mecânicas e termo-mecânicas dos compósitos, sendo que a adequada mistura das 

fibras de vidro na matriz de PET foi alcançada independente da extrusora utilizada. 

Canetti e Bertini (2007) utilizaram extrusora rosca simples para preparação 

dos compósitos de PET com lignina, onde as análises morfológicas evidenciaram 

uma boa dispersão da lignina na matriz de PET. 

Oromiehie e Mamizadeh (2004) avaliaram o comportamento da viscosidade 

intrínseca, da massa molar e das propriedades térmicas do polímero, utilizando 

extrusora rosca simples e dupla rosca (corrotacional e contra-rotacional) do PET 

virgem, PET reciclado e suas blendas, e relataram que o PET reciclado em extrusora 

rosca simples apresentou maior valor de viscosidade intrínseca e massa molar, 

enquanto que a extrusora dupla rosca contra-rotacional acarretou em menores 
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viscosidades intrínsecas e massa molares, mostrando que a extrusora dupla rosca 

contra-rotacional realiza maior cisalhamento no PET reciclado, ou seja, maior 

degradação do polímero. Os resultados relatados pelos autores para a temperatura 

de fusão mostram que houve uma redução destas propriedades com o uso da 

extrusora dupla rosca contra-rotacional, como consequência de altas taxas de 

cisalhamento. Resultados semelhante foram relatados por Romão et al., (2010) em 

que a extrusora dupla rosca contra-rotacional apresentou maior redução. 

Costa et al. (2007) avaliaram por análise térmica e propriedades mecânicas 

os efeitos de ciclos repetitivos de extrusão do polipropileno, em diferentes 

temperaturas, em uma extrusora rosca simples, e relataram que para degradação, a 

taxa de cisalhamento é mais importante do que altas temperaturas, levando a 

redução da massa molar da matriz polimérica. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo encontra-se descrito os materiais e equipamentos utilizados no 

desenvolvimento dos compósitos, como também os procedimentos para processá-

los e preparação dos corpos-de-prova para determinação das propriedades 

térmicas, mecânicas e termo-dinâmico-mecânicas através de DMTA. Além disso, 

são descritos os equipamentos e procedimentos de análise microestrutural dos 

compósitos por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 

3.1 – Materiais 

 

Foi utilizado neste trabalho, o poli(tereftalato de etileno) reciclado (PET 

reciclado) na forma de grânulos (pellets) com viscosidade intrínseca de 0,68 ± 0,02 

dL/g (dado do fabricante), fornecido gentilmente pela empresa Global PET Ltda. 

Como reforço, foi utilizado flocos de vidro (glass flakes) com nome comercial 

Ameriflake, fornecidos pela empresa Isorca Inc. Os Dados técnicos fornecido pelo 

fabricante, para os flocos de vidro são apresentados na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3 1 — Dados técnicos do fabricante para os flocos de vidro. 

Denominação 

do produto 

Espessura 

nominal dos 

Flakes (µm) 

Densidade 
volumétrica 

(lbs/ft3) 

Distribuição do 

tamanho de 

partículas (µm) 

Tratamento 

superficial 

ACF-100 5 ± 1 26 ± 5 

< 150 (0-20%) 

150-300 (10-50%) 

300-710 (30-60%) 

710-1700 (0-30%) 

> 1700 (0%) 

nenhum 
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3.2 – Análise e distribuição do diâmetro médio equivalente dos flocos de vidro 

antes do processamento 

 

A análise da distribuição do diâmetro médio equivalente dos flocos de vidro foi 

realizada por meio da técnica de microscopia ótica de luz transmitida, com câmara 

acoplada para capturar as imagens. Para captura das imagens os flocos foram 

espalhados em uma lamínula de vidro e em seguida, as imagens foram analisadas 

com o software Image Pro-Plus 3.0.. 

Com os valores dos diâmetros médios equivalente dos flocos, antes do 

processamento dos compósitos, montou-se um gráfico para apresentação dos 

resultados de distribuição de frequência dos diâmetros médios. 

 

3.3 – Índice de fluidez (MFI) 

 

A técnica da determinação do índice de fluidez (MFI) foi empregada como 

medida indireta da massa molar do PET reciclado utilizado neste trabalho. O índice 

de fluidez é expresso em g/10 min, conforme diretrizes gerais da norma ASTM D 

1238, onde a temperatura do teste foi fixada em 272 ºC e a carga nominal foi de 2,16 

kg. Foram realizadas 10 medidas na amostra, e a média foi considerada como o 

valor característico. 
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3.4 – Análises térmicas 

 

3.4.1 – Termogravimetria (TG) 

 

A termogravimetria (TG) ou análise termogravimétrica baseia-se no estudo da 

variação de massa de uma amostra, resultante de uma transformação física 

(sublimação, evaporação, condensação) ou química (degradação, decomposição, 

oxidação) em função do tempo ou da temperatura. Ou seja, pode ser definida como 

um processo contínuo que mede a variação de massa (perda ou ganho) de uma 

substância ou material, como uma função da temperatura e/ou tempo (Mothé e 

Azevedo, 2002). 

A análise termogravimétrica da amostra de PET reciclado foi realizada para 

as amostras fornecida pela empresa Global PET, e para as amostras retiradas do 

centro dos corpos de prova do PET reciclado processado e dos compósitos após 

extrusão (extrusora rosca simples) e injeção. 

A análise termogravimétrica pode ser usada para medir qualquer reação ou 

alteração física envolvendo mudança de massa. A mais simples destas 

transformações é a absorção-liberação, e a TG tem sido empregada para medir 

taxas de absorção, quantidade de contaminantes voláteis, monômeros, 

plastificantes, aditivos e solubilidades de gases e vapores em polímeros. Uma 

aplicação tradicional da TG é a investigação de reações de degradação térmica e 

termo-oxidativa de materiais poliméricos. 

Aplicou-se a técnica com o objetivo de analisar o teor de umidade, a 

temperatura de degradação do PET reciclado antes e após o processamento, e dos 

compósitos, como também o teor de flocos de vidro nos compósitos. 



 

68 
 

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

Instruments modelo Q500 em atmosfera de gás inerte (N2), em um intervalo de 

temperatura entre 25 e 800 ºC, com uma taxa de aquecimento de 20 ºC/min e fluxo 

de gás de 40 mL/min. As amostras dos compósitos e do polímero puro foram 

retiradas do centro de um corpo de prova de tração após a injeção. 

Nas análises do teor de flocos de vidro, as amostras foram aquecidas até a 

temperatura de 800 ºC, e usou-se a quantidade de massa restante nesta 

temperatura como a quantidade de flocos real presente no compósito. 

 

3.4.2 – Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

A calorimetria exploratória diferencial (DSC) pode ser definida como uma 

técnica que mede as temperaturas e o fluxo de calor associado com as transições 

dos materiais em função da temperatura e do tempo. Tais medidas fornecem 

informações qualitativas e quantitativas sobre as transformações físico-químicas e 

envolvem processos endotérmicos (absorção de calor), exotérmicos (liberação de 

calor) ou mudanças de capacidade calorífica (Mothé e Azevedo, 2002). 

As transições térmicas características dos polímeros podem ser analisadas 

por meio de DSC, pois está é uma técnica muito utilizada na caracterização de 

materiais poliméricos e pode ser empregada na determinação das temperaturas de 

transição vítrea, fusão e cristalização; determinação da cristalinidade, medição de 

calor específico, degradação térmica e oxidativa (ASTM D3418-08). 

Os polímeros apresentam endotermas de fusão alargadas e transição vítrea 

como as principais características associadas às suas propriedades. Estas duas 

características dos polímeros – transição vítrea e fusão – dependem fortemente das 
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condições de processamento e de variações nas propriedades químicas e 

estruturais do polímero. 

A técnica de DSC é dominante na investigação termo-analítica de materiais 

poliméricos. Ela mede a diferença de energia entre o material de referência e o 

material a ser analisado, quando submetidos a um programa controlado de 

temperatura. O gráfico de DSC fornece a variação de entalpia de forma, tal que a 

área sob a curva e sua linha base extrapolada indica o calor total da reação. 

Os procedimentos experimentais do ensaio de DSC foram realizados em 

conformidade com as diretrizes gerais da norma ASTM D 3418. Este ensaio teve por 

objetivo conhecer as temperaturas de transição características e a entalpia de fusão 

das amostras. 

A análise de DSC foi realizada em um equipamento da marca TA, modelo 

Q100, com cerca de 6 mg da amostra do polímero processado e dos compósitos 

retirados das amostras processadas e do centro dos corpos de prova, sendo 

submetida a um aquecimento (varredura), na faixa de temperatura entre 30 °C a 300 

°C, sob fluxo de 50 mL/min. de gás inerte (N2). Foi utilizada uma taxa de 

aquecimento de 10 °C/min.. 

Neste ensaio foram determinadas as temperaturas de transição vítrea (Tg), a 

temperatura de fusão (Tm), e as entalpias de fusão cristalina (∆Hm). 

A identificação das temperaturas características e das entalpias, assim como 

a análise dos resultados, foram realizadas pelos seguintes pontos da curva de DSC: 

ü Tg – Pelo desnível na linha base de aquecimento; 

ü Tm – Pelo pico de fusão cristalina na linha base de aquecimento; 

ü ∆Hm – Pela área sob o pico de fusão cristalina na linha base de 

aquecimento; 
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O grau de cristalinidade (Xc) foi determinado por cálculo, utilizando-se a 

Equação (1): 

 

Xc =  
∆ � �  (� � � � � � � )

∆ � �
∗  x 

� � �

� � �
    Eq. (1) 

 

tendo como variável a entalpia de fusão cristalina (∆Hm) de cada amostra. 

Onde: 

ü Xc é o grau de cristalinidade da amostra, obtida por DSC, em percentual; 

ü ΔHm é a entalpia de fusão da amostra, em (J/g); 

ü ∆H*
m é a entalpia de fusão do polímero 100% cristalino (hipoteticamente), 

considerada como sendo 140,1 J/g, a qual foi usada no cálculo do grau de 

cristalinidade e; 

ü w é a fração de flocos de vidro no compósito. 

 

3.5 – Processamento por extrusão 

 

Antes de iniciar o processamento do PET reciclado e dos compósitos, o PET 

reciclado e os flocos de vidro foram secos por 12 horas a 80ºC em estufa a vácuo. 

Os compósitos foram preparados através do processamento por extrusão em três 

formulações, sendo o PET reciclado a matriz polimérica e os flocos de vidro, o 

reforço. Os flocos de vidro e o PET foram pesados, misturados e fracionados 

manualmente em sacos de polietileno (PE), para obtenção das formulações para 

produção dos compósitos. A alimentação da extrusora foi realizada em pequenas 

frações da mistura (PET reciclado/floco de vidro) com contínua homogeneização, 
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para garantir um processamento uniforme, de forma que não ocorresse uma 

variação no teor de flocos de vidro no material processado. As formulações 

preparadas em porcentagens, massa/massa, são apresentadas na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 — Formulações dos compósitos processados. 

PET reciclado (%) Flocos de vidro (%) 

100 0 

95 5 

90 10 

80 20 

 

O PET reciclado foi processado para ter a mesma história térmica dos 

compósitos poliméricos, sendo que o PET reciclado processado e as formulações, 

foram processados em uma extrusora rosca simples, (Ø 16 mm L/D= 26), produzida 

pela empresa AX plásticos, a qual possui também um elemento cisalhador tipo 

maddock, sendo a mesma operada nas seguintes condições: velocidade da rosca de 

40 rpm, perfil de temperatura da zona de alimentação para a matriz 240/250/240 °C. 

Na Figura 3.1 é apresentado o fluxograma simplificado dos procedimentos utilizados 

no processamento e injeção dos corpos de prova dos compósitos. 
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Figura 3.1 — Fluxograma dos procedimentos utilizado no processamento e na 

injeção dos corpos de prova. 

 

3.6 – Preparação dos corpos de prova através da moldagem por injeção 

 

Os grânulos extrudados, devidamente secos a 80ºC durante 16 horas, foram 

alimentados em uma injetora Arburg Allrounder modelo 270V, com capacidade de 

fechamento de 30 toneladas, produzindo corpos de prova com dimensões seguindo 

as normas ASTM D638, para ensaio de tração tipo 1, e ASTM D256 para ensaios de 

impacto Izod. As principais condições de injeção utilizadas na injeção dos corpos de 
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prova do polímero puro (PET reciclado processado) e dos compósitos de PET 

reciclado estão listadas abaixo: 

Perfil de temperatura: 230–250–260–265–270 ºC  

Tempo de injeção: 2 s 

Temperatura do molde: 50 ºC  

Tempo de resfriamento: 30 s 

 

3.7 – Ensaios mecânicos 

 

As propriedades mecânicas dos compósitos foram medidas através de 

ensaios físicos e mecânicos normalizados, segundo métodos das normas ASTM, 

adotando as unidades do Sistema Internacional (S.I.) para uma análise comparativa 

dos resultados alcançados. 

Os ensaios visam uma avaliação do comportamento deformacional e resistivo 

das amostras quando submetidas a cargas mecânicas. 

A Tabela 3.2 apresenta as principais propriedades mecânicas estudadas 

neste trabalho, em conjunto com as normas e suas respectivas unidades. 
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Tabela 3.3 — Propriedades mecânicas com respectivas normas e unidades. 

Propriedades mecânicas 
Norma de referência 

ASTM 
Unidades 

Resistência sob tração na ruptura D638-09 MPa 

Alongamento sob tração na ruptura D638-09 % 

Módulo de Elasticidade sob tração D638-09 GPa 

Resistência ao impacto Izod com entalhe D256-06 J/m 

 

O módulo de elasticidade (E) de um material ou compósito é avalia a sua 

resistência à deformação elástica quando uma carga conhecida é aplicada. O 

módulo de elasticidade é um resultado do ensaio de tração, sendo sua unidade de 

medida no SI N/mm2 ou MPa. O coeficiente angular na região elástica da curva 

tensão-deformação é denominado módulo de elasticidade, sendo que ele pode ser 

considerado a rigidez ou resistência às deformações elásticas (Callister, 2002). 

A resistência mecânica (limite de resistência à tração) de um compósito é 

dada como a maior tensão que pode ser submetido sem que haja ruptura. Em uma 

curva de tensão-deformação, a resistência mecânica é o valor da tensão no ponto 

máximo da curva. A ductilidade representa a medida do grau de deformação plástica 

que é suportado até a fratura, sendo que uma deformação muito pequena na fratura 

evidência um material frágil (Callister, 2002). 

Na Figura 3.2 é mostrado o fluxograma apresentando as caracterizações 

realizadas nos corpos de prova do PET reciclado processado e dos compósitos. 
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Figura 3.2 — Fluxograma resumindo as técnicas utilizadas na caracterização dos 

corpos de prova. 

 

3.7.1 – Ensaios de tração 

 

Os ensaios de tração constituem a principal forma de avaliação das 

propriedades mecânicas, de curta duração e com solicitações estáticas, dos 

polímeros e compósitos. 

Para avaliar o efeito da adição dos flocos de vidro nas propriedades 

mecânicas dos compósitos, foram realizados ensaios de tração em uma máquina 

universal Instron modelo 5569, equipada com uma célula de carga de 5 kN, de 

acordo com a Norma ASTM D638-09, com velocidade de deslocamento de 

5mm/min., e utilizando o corpo-de-prova do tipo I. Para o cálculo do módulo de 

elasticidade e deformação máxima foi utilizado um extensômetro ótico. 

Uma vez definida as condições acima, foi utilizada uma série de 10 corpos de 

prova para cada composição. O comprimento inicial (Lo) considerado foi de 115 mm 
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e colocado como a distância entre as garras que sustentam o corpo de prova 

durante o teste. 

Os resultados obtidos, como o módulo de elasticidade, resistência à tração e 

a deformação na ruptura, entre outros parâmetros, foram registrados em forma de 

planilha diretamente e na curva de tensão-deformação. 

 

3.7.2 – Ensaios de impacto Izod 

 

Os ensaios de impacto medem a resistência à deformação sob impacto dos 

polímeros ou dos compósitos poliméricos, onde as cargas são impostas sob alta 

velocidade. Em geral, estes ensaios de impacto requerem corpos-de-prova na forma 

de barras entalhadas. As fraturas produzidas por impacto podem ser frágeis ou 

dúcteis. As fraturas frágeis caracterizam-se pelo aspecto cristalino e as fraturas 

dúcteis apresentam aparência fibrosa. Os resultados do ensaio são expressos 

normalmente em termos de energia absorvida por unidade de espessura do corpo-

de-prova (Callister, 2002). 

Embora a realização dos ensaios de impacto seja relativamente simples, 

deve-se levar em consideração a influência de vários fatores, tais como, 

temperatura, reforços e entalhe (raio e profundidade). O entalhe é feito com 

dimensões específicas e tem o objetivo de minimizar a deformação plástica durante 

o ensaio. A resistência ao impacto é quantificada para as amostras entalhadas em 

termos de energia absorvida por unidade de espessura ao longo do entalhe. 

Para avaliar o efeito dos flocos de vidro nos compósitos com relação ao 

ganho e a perda de tenacidade sob impacto, foi realizado o ensaios de impacto Izod, 

utilizando equipamento da marca CEAST, modelo: RESIL, seguindo procedimentos 
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da norma ASTM D256-06. As amostras foram entalhadas com 45º e 

aproximadamente 2,5mm de profundidade conforme a norma. O pêndulo utilizado foi 

de 2 J. O ensaio foi realizado numa série de 10 corpos de prova para cada 

composição, onde a resistência ao impacto da amostra foi à média dos valores 

obtidos. 

 

3.7.3 – Determinação da dureza Rockwell 

 

Este ensaio visa avaliar o comportamento das amostras quanto à dureza 

superficial, em função da adição dos flocos de vidro na matriz de PET. 

O ensaio de dureza Rockwell foi realizado utilizando um equipamento da 

marca PANTEC, onde uma carga é aplicada sobre o corpo de prova por meio de um 

penetrador padronizado, dotado de esfera com diâmetro de 1,588 mm. Foi utilizada 

uma série de 5 corpos de prova para cada amostra do polímero puro e dos 

compósitos. 

Optou-se pela escala F, considerando o procedimento de medida do manual 

do aparelho, sendo a dureza medida na escala do aparelho. O resultado é expresso 

em um número seguido de HRF, onde HR é símbolo indicativo da Dureza Rockwell, 

seguido do sufixo F, referente à escala adotada. 

As condições para a realização deste ensaio foram: 

- Pré- carga: 10 kgf  

-  Força: 60 kgf  

-  Escala de leitura: vermelha 

-  Faixa de dureza aproximada: 53 - 137  

-  Espessura das amostras: 3 mm. 
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3.8 – Determinação da temperatura de amolecimento Vicat 

 

Os procedimentos para determinação da temperatura de amolecimento 

VICAT foram realizados conforme a norma ASTM D 1525-09. O ensaio objetiva 

avaliar o limite da temperatura, associado ao comportamento mecânico de 

amolecimento da amostra. 

Os ensaios de VICAT foram realizados usando um equipamento da marca 

CEAST modelo HDT6VICAT P/N 6911.000. 

O ensaio foi realizado posicionando-se o corpo de prova dentro do 

equipamento, o qual possui um banho de silicone com sistema de controle, e 

acessórios como, termômetro, para controle e registro de temperatura, e micrômetro, 

para controle e registro de deformações ocorridas no corpo de prova. 

A análise de temperatura de amolecimento VICAT foi realizada para 

determinar a temperatura na qual uma ponta circular de seção plana igual a 1 mm² 

penetra no corpo de prova por 1 mm de profundidade, utilizando uma taxa de 

aquecimento de 120 °C/h, com uma carga de 50 N na agulha sob a amostra. O 

movimento da agulha até a penetração de 1 mm no corpo de prova, é observado no 

momento em que  a temperatura é registrada. Foi utilizada uma série de 6 corpos de 

prova para cada composição. 
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3.9 – Ensaio de inflamabilidade 

 

Este ensaio foi realizado em conformidade com os procedimentos da norma 

ASTM D 635-06, a qual tem por objetivo determinar a taxa de queima e/ou extensão 

e duração da queima de plásticos na posição horizontal. Este ensaio visa a 

avaliação preliminar do comportamento de inflamabilidade do polímero puro e dos 

compósitos. 

O ensaio é iniciado com a marcação ao longo do comprimento do corpo de 

prova de duas marcas: a primeira com 25,0 mm e a segunda com 100,0 mm, da 

ponta livre. Em seguida, o corpo de prova foi fixado no suporte do dispositivo de 

ensaio, na posição horizontal. Na ponta livre do corpo de prova foi aplicada uma 

chama, com inclinação aproximada de 45º em relação ao eixo horizontal do corpo de 

prova.  

O resultado deste teste é um atributo qualitativo, onde a amostra recebe a 

classificação HB (HB = horizontal burning), caso se enquadre nos requisitos 

normativos: 

ü Não há sinais visíveis de combustão, após a remoção da fonte de ignição; 

ü A combustão não passa da marca de referência de 25 mm; 

ü A combustão passa da marca de referência de 25 mm, mas não atinge a 

marca de referência de 100 mm; 

ü Taxa de combustão, entre as marcas, não deve exceder 40,0 mm/min, para 

corpos de prova testados com espessura de 3,0 ± 0,2 mm;  

Para cada amostra testada foi utilizada uma série de 2 corpos de prova. 
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3.10 – Análise termo-dinâmico-mecânica (DMTA). 

 

A análise termo-dinâmico-mecânica mede a resposta de um determinado 

material a uma deformação oscilatória como função da temperatura. Os resultados 

de DMTA são compostas de três parâmetros: o módulo de armazenamento (E'), o 

módulo de perda (E") e a razão (E"/E') ou tan δ, útil para determinar a ocorrência de 

transições de mobilidade molecular, tais como a temperatura de transição vítrea (Tg) 

(Joseph et al., 2003; Ray e Okamoto, 2003). 

A componente elástica E’ é conhecida como módulo de armazenamento, e a 

componente plástica E’’ como módulo de perda. A soma vetorial das duas 

componentes resulta no módulo complexo E*. 

Os procedimentos para realização do ensaio referente à análise dinâmico-

mecânica (DMA) das amostras têm fundamentação na norma ASTM D 5023 – 07. O 

ensaio tem por objetivo a investigação do comportamento viscoelástico das 

amostras, por meio de solicitações termomecânicas e cíclicas. 

O ensaio foi realizado no equipamento DMA Q800 – marca TA, utilizando a 

célula de carga de flexão em três pontos, sendo o equipamento controlado e 

programado por software, da própria TA Instruments, residente em computador 

acoplado. 

A largura e a espessura do corpo de prova foram medidas com paquímetro 

digital e, em seguida, fixado na célula de carga, conforme as recomendações do 

manual de operação do equipamento. 

Na realização do ensaio, o equipamento de DMA foi programado com o 

método de frequência fixa, com varredura de temperatura e os parâmetros 

seguintes: 
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ü Frequência – Fixada em 1 Hz; 

ü Faixa de varredura da temperatura – Considerando o objetivo do ensaio, 

utilizou-se a faixa de 30 °C (temperatura ambiente) a 120 °C; 

ü Rampa de aquecimento de 5 °C/min;  

A análise dos resultados foi realizada no software Universal Analysis, 

obtendo-se as propriedades dinâmico-mecânicas como o módulo de 

armazenamento (E’), referente à componente elástica, o módulo de perda (E”), 

referente à componente plástica, e a temperatura de transição vítrea (Tg), referente 

ao valor do pico da curva Tan δ. 

As curvas geradas, mostrarão a variação do comportamento das 

propriedades dinâmico-mecânicas com a temperatura. 

Os módulos de armazenamento (elástico), de perda (plástico) e, 

consequentemente, o módulo de elasticidade complexo e Tan δ variam em função 

da temperatura, desta forma optou-se em apresentar seus valores nas temperaturas 

de 30 ºC, 65 ºC e 93 ºC, onde a escolha das temperaturas são justificadas a seguir: 

ü 30 ºC – esta é a temperatura de início das análises e foi considerada como 

sendo a temperatura ambiente; 

ü 65 ºC –representa a temperatura no ponto da curva inicial de decréscimo 

do módulo de armazenamento (elástico), enquanto que o módulo de perda 

(plástico) cresce rapidamente, com o acréscimo da temperatura. 

ü 93 ºC – Nesta temperatura, aproximadamente 10ºC acima de Tg 

(determinada pelo pico da curva Tan δ), os módulos (E‘ e E’’) já 

apresentam baixos valores, indicando acentuada perda de desempenho 

dinâmico-mecânico acima da temperatura de transição vítrea. 
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Para cada amostra foram ensaiados 5 corpos de prova. 

 

3.11 – Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Para observar as morfologias dos compósitos e o grau de adesão e 

distribuição junto à matriz polimérica, utilizou-se um microscópio eletrônico de 

varredura, modelo Phi lips XL-30FEG. Uma tensão no feixe de 25 kV e uma distância 

de trabalho (WD) entre 9 e 11foram utilizados. O tipo de detector utilizado foi o BSE 

(backscatter electron), pois este proporciona imagens com excelente qualidade e 

possibiita utilizar uma tensão no feixe baixa, o que não causa degradação na 

amostra. 

As amostras para análise foram obtidas a partir dos corpos de prova do 

polímero puro e dos compósitos, depois de imersos em nitrogênio líquido e, em 

seguida, fraturados por flexão, mantendo-se sua morfologia intacta. As superfícies 

crio-fraturadas sofreram um processo de metalização com ouro e foram 

fotomicrografadas em MEV. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 – Distribuição do diâmetro médio equivalente dos flocos de vidro antes do 

processamento 

 

O resultado da distribuição dos diâmetros médio equivalente dos flocos de 

vidro foi obtido a partir de 140 fotomicrografias obtidas pela técnica de microscopia 

óptica, que resultaram num total de 807 medidas de diâmetro médio equivalente. Na 

Figura 4.1 é mostrada uma fotomicrografia dos flocos de vidro utilizada na realização 

das medidas. 

 

Figura 4.1 — Fotomicrografia dos flocos de vidro, obtida por microscopia óptica com 

ampliação de 50X. 

 

A distribuição do diâmetro médio equivalente dos flocos de vidro é mostrada 

na Figura 4.2, onde podemos observar que as distribuições dos diâmetros dos flocos 

de vidro chegaram a um valor máximo de 1400 µm, enquanto que a maioria dos 
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flocos apresentou diâmetro médio entre 100 µm e 500 µm, representando 67,3% das 

medidas realizadas. 
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Figura 4.2 — Distribuição de frequência do diâmetro médio equivalente dos flocos 

de vidro. 

 

Alguns autores tem avaliado o comprimento das fibras de vidro após o seu 

processamento (Giraldi et al., 2005; Lopes e Sousa, 1999; Pegoretti et al., 2009). 

Lopes e Sousa (1999) mostraram a redução no comprimento das fibras de vidro de 

4500 µm para 678 µm, quando somente extrudado, e para 499 µm, quando injetado. 

Neste trabalho, provavelmente os flocos de vidro também apresentam 

redução no diâmetro médio equivalente após o processamento. Este decréscimo 

pode ser associado ao processamento, pois na extrusora, a rosca possui uma região 

de alto cisalhamento, ou seja, um elemento do tipo maddock, que aumenta o 
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cisalhamento do material, e consequentemente, a fragmentação dos flocos de vidro 

e a redução dos seus diâmetros. 

 

4.2 – Índice de fluidez (MFI) 

 

As variações do índice de fluidez (MFI) são usadas para estudar a extensão 

da degradação térmica e do cisalhamento do material polimérico. Esta medida pode 

ser um bom indicador dos efeitos do processamento em um polímero. Porém, os 

resultados obtidos por este método podem ser usados somente de uma maneira 

comparativa. 

Os resultados de MFI para o PET reciclado utilizado neste trabalho foi de 47,0 

g/10 min. Os valores de MFI podem variar em função do processamento. Alguns 

trabalhos têm relatado que consecutivos ciclos de processamento do PET 

promovem um aumento na fluidez deste polímero reprocessado, permitindo ser 

relacionado com a diminuição progressiva da massa molar (Badía et al., 2009; 

Spinace e De Paoli, 2001). 

Giraldi et al. (2005) realizaram no seu trabalho medidas do índice de fluidez 

para os “pellets” de PET reciclado e os “pellets” de PET reciclado e extrudado, onde 

encontraram valores de 17,5 g/10 min e 24,5 g/10 min, respectivamente, o aumento 

no índice de fluidez foi sugerido ao fato da degradação após a extrusão, devido ao 

efeito de cisalhamento. 

Oromiehie e Mamizadeh (2004) realizaram estudos com a reciclagem do PET 

de embalagens de bebidas e relataram que a viscosidade intrínseca diminui com o 

ciclo de processos térmicos. Isso indica que a massa molar diminui na reciclagem do 

PET, por causa da exposição térmica, e da degradação por cisalhamento e hidrólise. 
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Esses resultados também mostraram que o PET reciclado é mais sensível às 

degradações térmica e hidrolítica do que o PET virgem. Consequentemente, traços 

de misturas, impurezas e umidade permitem induzir que o processo de cisão das 

cadeias é a principal consequência para o aumento da fluidez. 

Normalmente, indústrias de PET usam medidas de viscosidade intrínseca em 

vez dos parâmetros de fluxo, devido à falta de reprodutibilidade na análise, 

resultante da hidrólise ocorrida com o mesmo. 

A resina PET virgem, comercializada no Brasil com especificação adequada 

para a fabricação de garrafas descartáveis desenvolvidas para bebidas 

carbonatadas, apresentam valores típicos em torno de 18,5 g/10 min, o que equivale 

à viscosidade intrínseca de 0,83 dL/g. O polímero PET indicado para a fabricação de 

filmes e fibras, apresenta os valores típicos respectivos em torno de 49,0 g/10 min e 

0,60 dl/g (Mancini et al., 2004) 

Pawlak et al. (2000) mostraram em seu trabalho o comportamento da 

viscosidade intrínseca no processamento de PET reciclado com diferentes 

quantidades de PVC e concluíram que o PVC apresenta uma função negativa, 

iniciando a hidrólise, e reduzindo significativamente a massa molar (Torres et al. 

2000). 

 

4.3. – Análises térmicas 

 

Quando um material polimérico é aquecido, podem ocorrer várias transições 

estruturais, como por exemplo, fusão e cristalização, transição vítrea e 

decomposição. Para as caracterizações de materiais poliméricos ou compósitos 

poliméricos, as transições mais importantes são a temperatura de transição vítrea, 
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temperatura de fusão e temperatura de decomposição térmica (Roesler et al., 2007). 

Para fins práticos, estas informações são muito importantes, pois definem quais são 

as faixas de temperatura adequadas para o processamento dos mesmos. 

 

4.3.1 – Análise termogravimétrica (TG) do PET reciclado 

 

As análises termogravimétricas forneceram o teor de umidade e a 

temperatura de início da decomposição para as amostras de PET reciclado, antes e 

após o processamento. Os termogramas das amostras de PET reciclado antes e 

após o processamento são apresentados na Figura 4.3. 
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Figura 4.3 — TG do PET reciclado como recebido e do PET reciclado após o 

processamento. 
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Por meio das curvas de TG, pode-se acompanhar a perda de massa em 

função da temperatura, sendo que estas informações permitem investigar a 

estabilidade térmica dos polímeros, a composição do polímero (aditivos, pigmentos, 

cargas e cinzas) e a cinética de decomposição (Balart et al., 2006; Bandyopadhyay 

et al., 2007; Chung et al., 2008). 

Na análise dos resultados de TG (Figura 4.3), observou-se que não ocorreram 

variações significativas no teor de umidade do PET reciclado em comparação com o 

PET reciclado e processado, ou seja, o teor de umidade da amostra antes do 

processamento foi de 0,0236%, enquanto que para a amostra processada o teor de 

umidade foi de 0,0230%. 

A exposição do polímero em temperatura elevada pode, algumas vezes, 

alterar a estrutura química e, por consequência, as propriedades físicas do material. 

Portanto, a curva de degradação térmica, em condições não isotérmicas, mostra o 

perfil da resistência ou estabilidade térmica que o polímero apresenta quando 

submetido a uma varredura de temperatura. Esta estabilidade térmica é definida 

como sendo a capacidade do material em manter suas propriedades, durante o 

processamento térmico, o mais próximo possível de suas características iniciais 

(Balart et al., 2006; Bandyopadhyay et al., 2007). 

O estudo da degradação dos polímeros, levando-se em conta a cinética da 

reação e o entendimento desses processos são considerados de extrema 

importância para assegurar o bom desempenho dos polímeros em suas diversas 

aplicações. A análise termogravimétrica tem sido utilizada no estudo da estabilidade 

e/ou temperatura de decomposição e na verificação da eficiência na mistura dos 

compósitos (Balart et al., 2006; Bandyopadhyay et al., 2007; Nait-Ali et al. 2011; 

Romão et al., 2009). 
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Nos resultados das análises termogravimétricas do PET reciclado e do PET 

reciclado processado (Figura 4.3 e Tabela 4.1) pode-se observar que a temperatura 

inicial de decomposição para a amostra de PET reciclado foi de 340,8ºC, enquanto 

que a amostra de PET reciclado processado foi de 345,4ºC, sendo que esta 

temperatura é definida como a temperatura na qual a perda de massa da amostra é 

cerca de 1% (Qu et al., 2005). Esta condição mostra que a degradação térmica inicia 

a partir desta temperatura, sendo que o processamento do PET reciclado em 

extrusora rosca simples causou pequenas mudanças no comportamento de 

degradação térmica do PET, ou seja, o PET reciclado processado apresentou um 

pequeno incremento em relação à amostra não processada. Resultados relatados 

por Giraldi et al. (2005) mostraram que amostras de PET reciclado não processado e 

após processamento apresentaram perda de massa inicial em torno 350 ºC. Já 

Wang et al. (2006) obtiveram resultados da temperatura de perda de massa inicial 

de 310ºC. 

 

Tabela 4.1 — Temperaturas inicial de decomposição, na taxa máxima de 

decomposição e os resíduos a 600ºC do polímero processado e dos compósitos. 

Amostra 
Temperatura inicial 
de decomposição 

(ºC) 

Temperatura de taxa 
de decomposição 

máxima (ºC) 

Resíduo a 
700ºC (%) 

PET reciclado 
recebido 

340,8 426,0 0,003 

PET reciclado 
processado 

345,4 433,0 0,84 

PET/5% Flocos de 
vidro 

350,3 423,7 4,65 

PET/10% Flocos de 
vidro 

357,9 426,2 9,54 

PET/20% Flocos de 
vidro 

369,0 429,7 19,01 
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A temperatura na taxa de decomposição máxima e os resíduos acima de 700 

ºC podem ser observados nas Figuras 4.3 e na Tabela 4.1. As amostras de PET 

reciclado e de PET reciclado processado apresentaram duas etapas de perda de 

massa, a primeira etapa no intervalo em torno de 340 a 475ºC, com perda de massa 

de 85%, e a segunda etapa, em torno de 475 a 580ºC, com perda de massa da 

ordem de 13%. Segundo Swoboda et al. (2008) a segunda etapa de perda de massa 

pode ser atribuída ao carbonizado do PET à baixa temperatura. A temperatura na 

taxa de decomposição máxima para a amostra de PET reciclado é de 426,0ºC, 

enquanto que para amostra que foi processada, a temperatura na taxa máxima de 

decomposição é de 433,0ºC. O resíduo na temperatura de 700 ºC é de 0,003 % para 

a amostra de PET reciclado, enquanto que a amostra de PET reciclado processado 

apresentou resíduos de aproximadamente 0,84 % na temperatura de 700 ºC. 

 

4.3.2 – Análise termogravimétrica (TG) dos compósitos 

 

A análise termogravimétrica das amostras dos corpos de prova dos 

compósitos de PET reciclado com os flocos de vidro foi realizada com a finalidade 

de verificar o teor de umidade no material, a temperatura inicial de decomposição 

térmica, a temperatura da taxa de decomposição máxima e o teor real de flocos 

vidro. 
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4.3.2.1 – Determinação do teor de umidade nos compósitos 

 

Nas amostras dos compósitos de PET reciclado com 5%, 10% e 20% em 

massa de flocos de vidro, apresentaram teor de umidade de 0,03%, 0,02% e 0,01%, 

respectivamente, (Figura 4.4), podendo-se verificar que o teor de umidade reduziu 

com o aumento da porcentagem de flocos de vidro. Portanto, o aumento na 

porcentagem de flocos de vidro provocou uma redução na absorção de água pelo 

compósito. 

Pawlak et al. (2000) relataram que para o sucesso da reciclagem e 

processamento de PET pós-consumo, os “flakes” do PET devem apresentar 

conteúdo de água menor do que 0,02 %. Nos resultados obtidos para os compósitos 

produzidos neste trabalho, o conteúdo de água ficou dentro da faixa proposta de 

0,02%. 

 

4.3.2.2 – Determinação da porcentagem de floco de vidro nos compósitos 

 

O ensaio de perda do material orgânico em alta temperatura, realizado 

através de TG, para os compósitos, teve como finalidade quantificar o teor real de 

flocos de vidro em cada composição. 

As curvas das análises termogravimétricas dos compósitos de PET/flocos de 

vidro são apresentadas na Figura 4.4. 
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Figura 4.4 — TG para os compósitos de PET com flocos de vidro. 

 

As temperaturas iniciais de decomposição (perda de massa em torno de 1%) 

para os compósitos observados na Figura 4.4, são apresentadas na Tabela 4.1. 

observou-se um leve incremento na temperatura inicial de decomposição com a 

adição dos flocos de vidro, sendo as temperaturas de 350,3 ºC, 357,9 ºC e 369,0 ºC 

com o aumento do teor de flocos de vidro, respectivamente. Comportamento 

semelhante foi observado para a temperatura na taxa de decomposição máxima, 

como apresentado na Tabela 4.1. Portanto, ambas as temperaturas, de início de 

decomposição e da taxa de decomposição máxima, aumentaram com a adição de 

flocos de vidro. Segundo Wang et al. (2006), o aumento nas temperaturas está 

associado à dispersão da carga na matriz, e comportamento semelhante foi 
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observado em seu trabalho, onde o aumento do teor de carga inorgânica aumentou 

as temperaturas inicial de decomposição e da taxa de decomposição máxima. 

Nos resultados das TG apresentados na Figura 4.4 também foi possível 

acompanhar os resíduos na temperatura em torno de 700 ºC, referente ao reforço 

(flocos de vidro) incorporado na matriz de PET reciclado nas concentrações de 5%, 

10% e 20% em massa. Como pode ser observado na Tabela 4.1, os resultados 

apresentam o teor de flocos de vidro próximo ao das composições preparadas. 

Portanto, os resíduos mostrados na curva de TG representam a eficiência do 

método de processamento dos compósitos sugeridos. 

 

4.2.4 – Análise por calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

Os vários parâmetros obtidos nos ensaios térmicos de DSC são resumidos na 

Tabela 4.2, compreendendo as temperaturas de transição vítrea e de fusão, e a 

entalpia de fusão. Na mesma tabela são apresentados os resultados referentes ao 

grau de cristalinidade no primeiro aquecimento, calculados com base na entalpia de 

fusão, usando a equação apresentada no capítulo de materiais e métodos. 
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Tabela 4.2 — Resultado de DSC para as amostras de PET reciclado e dos 

compósitos. 

Amostra 
Tg 

(ºC) 

Tm 

(ºC) 

ΔHm 

(J/g) 

Grau de cristalinidade 

(%) 

PET reciclado recebido 79,0 252,3 40,24 28,7 

PET reciclado processado 76,9 252,4 42,23 30,1 

PET/5% Flocos de vidro 76,2 252,7 40,97 30,8 

PET/10% Flocos de vidro 76,6 254,4 42,80 33,9 

PET/20% Flocos de vidro 76,6 255,2 36,70 32,7 

 

A variação nos valores de Tg e Tm para o PET reciclado e para os compósitos 

de PET/flocos de vidro (Tabela 4.2) é em função do processamento e da quantidade 

de flocos de vidro nos compósitos. 

O PET reciclado apresentou valores de Tg e Tm de 79 ºC e 252,3 ºC, 

respectivamente, enquanto que após o processamento ocorreu uma redução no 

valor da Tg, para 76,9 ºC. Esta variação representa a degradação produzida pelo 

processamento, afetando a viscosidade do polímero e a história térmica do material, 

sendo que a Tg depende da rigidez das cadeias, do grau de cristalinidade, da massa 

molar, etc. Na temperatura de fusão não ocorreu mudanças significativas entre as 

duas condições. 

Na Figura 4.5 são apresentadas as curvas térmicas do PET reciclado, do PET 

reciclado processado e dos compositos de PET/flocos de vidro. 
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Figura 4.5 — Termogramas de DSC do PET reciclado, PET reciclado processado e 

para os compósitos de PET reciclado/flocos de vidro. 

 

As curvas de DSC do PET reciclado e dos compósitos apresentam eventos 

térmicos bem definidos, como o desnível da transição vítrea (Tg) e o pico 

endotérmico associado com a fusão da fase cristalina do PET reciclado (Tm). 

Um pico exotérmico de cristalização a frio também é observado, confirmando 

assim a presença de fase amorfa metaestável, após a moldagem por injeção.  

Pegoretti e Penati (2004a) relataram em suas pesquisas que o valor da Tg 

reduziu com a diminuição da massa molar, tanto para o PET reciclado como para os 

compósitos com fibra de vidro, e a temperatura de fusão não apresentou mudanças 

significativas. 
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Entre os compósitos e o PET reciclado processado, os valores de Tg não 

variaram significativamente, mas mostraram-se menor do que o valor encontrado 

para o PET reciclado. As temperaturas de fusão da fração cristalina dos compósitos 

aumentaram gradualmente com o aumento do conteúdo de flocos de vidro (Tabela 

4.2). 

A temperatura de início da fusão e a largura do pico de fusão são 

relacionadas com a menor resistência de calor e a distribuição do tamanho dos 

cristalitos, respectivamente. 

O grau de cristalinidade descrito na Tabela 4.2 mostra um aumento em torno 

de 10% no compósito PET/10% de flocos de vidro em relação ao compósito PET/5% 

de flocos de vidro e de 6% no compósito PET/ 20% de flocos de vidro em relação ao 

compósito de PET/5% de flocos de vidro. Uma possível explicação para este 

comportamento, está relacionado com o aumento do teor de flocos de vidro que 

desfavorece a mobilidade das cadeias e sua possibilidade de organização. Enquanto 

que as pequenas diferenças observadas em relação o PET reciclado e após o 

processamento com os demais compósitos,.pode ser baseado na consideração da 

redução na massa molar favorecer a mobilidade das cadeias. Outra observação nos 

termogramas foi o fato do compósito com 20% de flocos de vidro apresentar menor 

pico exotérmico referente à cristalização a frio. 

Considerações semelhantes foram realizadas por Pegoretti e Penati (2004a), 

que realizaram estudos com PET reciclado e compósitos com fibras de vidro curtas, 

e verificaram que as condições de degradação (redução da massa molar) favorece a 

mobilidade das cadeias. 

Giraldi et al., 2005 relataram que o grau de cristalinidade do PET reciclado 

processado e dos compósitos foram menores do que para o PET reciclado. A 
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diferença nos valores é devido à destruição da história térmica do material após a 

fusão, seguido por uma resfriamento controlado e um novo aquecimento. Velasco et 

al. (2003) mostraram que a presença de fibra de vidro em PET resulta em uma 

redução na cristalinidade e na temperatura de fusão. 

Broughton et al. (2010) estudaram os compósitos de polipropileno com 30% 

de flocos de vidros, sem tratamento e tratados com aminosilano e titanato, e 

relataram que a influência dos agentes de acoplagem na fusão cristalina e no grau 

de cristalinidade foi mínima. 

 

4.3 – Propriedades físico-mecânicas dos compósitos de PET reciclado com 

flocos de vidro 

 

Os materiais poliméricos, por serem constituídos por longas cadeias 

denominadas macromoléculas e por apresentarem uma estrutura bastante 

particular, quando comparados aos metais ou cerâmicos, apresentam uma resposta 

mecânica muito dependente do tempo, ou seja, tendem a apresentar 

comportamento viscoelástico (Cristea et al., 2010). 

As propriedades mecânicas, como a rigidez, a resistência e a tenacidade do 

polímero com cargas inorgânicas, dependem não só da matriz polimérica, mas 

também, da forma, da dimensão e do percentual de carga, da adesão carga/matriz, 

da dispersão das partículas na matriz e dos parâmetros do processo de fabricação. 

A forma, a adesão e a distribuição granulométrica das partículas são características 

importantes em relação à tenacidade e a resistência mecânica (Giraldi et al, 2005). 

Torres et al. (2000) relataram que o grau de cristalinidade, o tamanho dos 

esferulitos e a massa molar de polímeros semicristalinos, assim como o PET, afetam 
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as propriedades mecânicas desses materiais. A presença da cristalização 

esferulítica no PET reciclado representa uma redução na resistência ao impacto. 

 

4.3.1 – Ensaio de tração 

 

Um dos ensaios mecânicos de tensão-deformação mais comum e executado 

nos materiais é o ensaio de tração, podendo ser utilizado para avaliar diversas 

propriedades mecânicas importantes no polímero processado e nos compósitos. 

Os ensaios de tração-deformação foram realizados nos corpos de prova de 

PET reciclado processado, e nos compósitos, para identificar como o compósito 

reage aos esforços de tração. Este comportamento pode ser avaliado através das 

propriedades: módulo de elasticidade, resistência à tração e deformação na ruptura. 

Os resultados obtidos nos ensaios de tração do PET reciclado processado e 

para os compósitos de PET reciclado/flocos de vidro estão descritos a seguir na 

Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 — Resultados dos ensaios de tração do PET reciclado processado e dos 

compósitos. 

Amostra Módulo 
(GPa) 

Resistência à Tração 
(MPa) 

Deformação na 
Ruptura (%) 

PET reciclado processado 2,56 ± 0,19 43,96 ± 3,70 2,08 ± 0,20 

PET/5% Flocos de vidro 3,27 ± 0,49 27,14 ± 2,93 0,96 ± 0,08 

PET/10% Flocos de vidro 4,44 ± 0,72 35,02 ± 2,39 0,91 ± 0,05 

PET/20% Flocos de vidro 6,28 ± 0,55 38,28 ± 2,78 0,69 ± 0,04 

 

A incorporação de partículas rígidas numa matriz dúctil geralmente aumenta o 

módulo de elasticidade. Este fenômeno foi confirmado em todos os compósitos 

estudados. A evolução do módulo de elasticidade dos compósitos em função da 

fração volumétrica dos flocos de vidro pode ser observada na Figura 4.6. Portanto, a 

adição dos flocos de vidro à matriz polimérica leva ao seu enrijecimento. Além disto, 

os flocos de vidro restringem o movimento livre das cadeias poliméricas e o 

resultado é um aumento no módulo de elasticidade do compósito com maior teor de 

flocos de vidro. 

A tendência de queda nas deformações, de escoamento e resistência à 

tração, é típica de um comportamento rígido, sendo que nos compósitos o 

comportamento rígido aumenta, com o aumento do teor da carga inorgânica. 
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Figura 4.6 — Módulo de elasticidade do PET reciclado processado, e dos 

compósitos em função da fração volumétrica dos flocos de vidro 

 

O aumento do módulo de elasticidade causado pela incorporação de 

partículas rígidas (flocos de vidro) no PET reciclado depende das características da 

carga, e das possíveis modificações na matriz causada pela carga. Giraldi et al. 

(2005) relataram que as propriedades mecânicas dos compósitos, com cargas 

inorgânicas, dependem, não só da matriz polimérica, mas também da forma, da 

dimensão e do percentual de carga, da adesão carga/matriz, da dispersão das 

partículas na matriz e dos parâmetros do processo de fabricação. A forma, a adesão 

e a distribuição granulométrica das partículas são características importantes para 

as propriedades finais dos compósitos. 

Pode-se observar na Figura 4.6 que a adição de flocos de vidro na matriz de 

PET reciclado aumentou o módulo de elasticidade, onde a incorporação de 20% de 
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flocos de vidro provocou um aumento de 145,3% no módulo de elasticidade em 

relação ao PET reciclado processado, aumentado assim a rigidez do material e, 

consequentemente, diminuindo a deformação elástica. 

Broughton et al. (2010) mostraram que a presença de 30% de flocos de vidro 

na matriz de polipropileno causou uma aumento 122,2% no módulo de elasticidade, 

porém, ocasionou uma redução na resistência à tração de 28,7%, em relação ao 

polímero reciclado. Foram comparados dois tratamentos (aminosilano e titanato), 

onde o tratamento com aminosilano mostrou uma redução de 6%, enquanto que o 

titanato não apresentou mudanças significativas em relação ao compósito com floco 

de vidro não tratado. Observou-se também que as propriedades de flexão 

longitudinal foram ligeiramente maiores que as medidas na direção transversal, ou 

seja, indicando existência de comportamento anisotrópico. 

A Figura 4.7 apresenta o gráfico dos resultados de resistência à tração do 

PET reciclado e dos compósitos, em função da fração volumétrica dos flocos de 

vidro. 



 

102 
 

PET puro PET/5% FV PET/10% FV PET/20% FV

0

10

20

30

40

50

R
e
s
is

tê
n
ci

a
 à

 T
ra

çã
o

 (
M

P
a
)

 

Figura 4.7 — Resistência à tração do PET reciclado processado, e dos compósitos 

em função da concentração volumétrica dos flocos de vidro. 

 

Na Figura 4.7 pode-se observar a evolução nos valores de resistência à 

tração dos compósitos com a adição de flocos de vidro na matriz de PET reciclado. 

Em relação ao PET reciclado processado, a resistência à tração de todos os 

compósitos foi inferior. Resultados semelhantes foram observados por Broughton et 

al. (2010) utilizando outra matriz polimérica (polipropileno) reforçada com flocos de 

vidro. 

A resistência à tração e o alongamento na ruptura são propriedades que 

dependem da adesão interfacial entre as fases presentes, sendo que a boa 

eficiência da adesão interfacial levará o material a não apresentar ruptura na região 

da interface, tornando-o mais resistente à tração. Pegoretti e Penati (2004) relataram 

que a principal diferença entre os compósitos de PET reciclado e PET virgem com 
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fibras de vidro são representados pelo baixo valor nas propriedades finais de tensão 

(resistência à tração e alongamento na ruptura) e podem estar relacionados a vários 

fatores, tais como: a presença maior de vazios na matriz de PET reciclado ou 

possíveis diferenças na massa molar, adesão matriz/reforço e as dimensões do 

reforço. Comportamento semelhante foi relatado por Lopes e Sousa, (1999) nos 

compósitos de polipropileno/fibra de vidro. 

As diferenças observadas nos valores das resistências a tração, podem ser 

atribuídas ao tamanho dos flocos de vidro, que não apresentam um tamanho 

adequado para que a resistência máxima seja alcançada, ou seja, uma adesão 

pobre entre a matriz e os flocos de vidro, podendo a transferência de tensões 

apresentar mais eficiência, quando há um aglomerado e/ou da magnitude das 

interações na interface matriz-reforço. 

A adição de flocos de vidro causou também a redução na porcentagem de 

deformação na ruptura dos compósitos, apresentados na Tabela 4.3. De forma 

geral, com redução para os compósitos em relação ao PET reciclado processado. 

Para os compósitos a redução na porcentagem de deformação foi maior do que 100 

% devido ao grande escoamento da matriz de PET reciclado. 

 

4.3.2 – Ensaio de impacto Izod 

 

Os resultados dos ensaios para determinação da resistência ao impacto Izod, 

nos corpos de prova entalhados do PET reciclado processado e nos compósitos, 

estão listados na Tabela 4.4 e representado na Figura 4.8. 
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Tabela 4.4 — Resultados dos ensaios de impacto Izod. 

Amostra Resistência ao Impacto Izod (J/m) 

PET reciclado processado 15,16 ± 4,44 

PET/5% Flocos de vidro 11,90 ± 0,46 

PET/10% Flocos de vidro 9,30 ± 1,86 

PET/20% Flocos de vidro 11,37 ± 0,82 

 

Os valores da resistência ao impacto, dos corpos de prova do PET reciclado 

processado e dos compósitos, apresentaram tendência de queda com a adição dos 

flocos de vidro, indicando a perda de desempenho. Nos resultados apresentados 

para os compósitos observou-se uma redução média na resistência ao impacto em 

torno de 28%. Este comportamento de resistência ao impacto inferior ao PET 

reciclado processado, está relacionado ao tamanho dos flocos de vidro e/ou à 

interação matriz-reforço, como verificado nas micrografias do MEV nas Figuras 

4.11b, 4.12b e 4.13b, apresentadas a seguir. 

Na Figura 4.8 é apresentada os resultados de impacto Izod e o gráfico 

comparando o comportamento da resistência ao impacto em relação ao conteúdo de 

flocos de vidro. 
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Figura 4.8 — Gráfico referente à variação da resistência ao impacto. 

 

Na Figura 4.8 o compósito com 10% de flocos de vidro apresentou uma 

queda maior na resistência ao impacto, quando comparado aos compósitos com 5 e 

20%, que não apresentaram diferenças significativas. Portanto, a queda observada 

no valor de resistência ao impacto pode ser verificada com o aumento do desvio-

padrão e uma possível explicação para o fato, porém, pode ser atribuída pelo 

crescimento do grau de cristalinidade (Tabela 4.2), pois a fase cristalina reduz a 

capacidade do material em absorver energia do impacto antes da ruptura. 

Broughton et al. (2010) mostraram que com a incorporação de flocos de vidro 

na matriz de polipropileno, a resistência ao impacto não apresentaram diferenças 

significativas, entre compósitos com flocos de vidro não tratado e compósitos 

tratados com no máximo 0,09% de aminosilano e titanato. Por outro lado, 

quantidades maiores de agente de acoplagem implicam em diferenças significativas, 

ou seja, ocorrendo redução na resistência ao impacto. 
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4.3.3 – Ensaio de dureza Rockwell 

 

O método permitiu determinar a resistência à penetração do PET reciclado 

processado e dos compósitos, sendo que o método é caracterizado pela penetração 

de uma ponta forçada no material sob condições específicas. Trata-se de uma 

técnica que possibilita a medida da resistência de um material a uma deformação 

plástica (deformação permanente).  

Na Tabela 4.5 são apresentados os ensaios de dureza Rockwell — Escala F 

— realizado nas amostras do PET reciclado processado e nos compósitos de PET 

reciclado/flocos de vidro. 

 

Tabela 4.5 — Resultados dos ensaios de dureza Rockwell das amostras do PET 

reciclado processado e dos compósitos. 

Amostra Dureza Rockwell (HRF) 

PET reciclado processado 86,6 ± 1,14 

PET/5% Flocos de vidro 85,8 ± 1,48 

PET/10% Flocos de vidro 95,8 ± 1,50 

PET/20% Flocos de vidro 96,0 ± 1,58 

 

Os valores de dureza Rockwell F (HRF), dos compósitos, apresentam 

tendência de aumento com a incorporação dos flocos de vidro. A propriedade dureza 

de um material depende diretamente das forças de ligação entre os átomos, íons ou 

moléculas, bem como do tipo e do percentual de carga adicionados no material 

(Callister, 2002). 
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A dureza por penetração relaciona-se geralmente de forma inversamente 

proporcional com a penetração e depende do módulo de elasticidade e do 

comportamento viscoelástico do material. Observou-se que o conteúdo de flocos de 

vidro aumentou a rigidez do material, ou seja, aumentando a resistência a 

penetração, ocasionando o aumento na dureza do compósito em relação ao PET 

reciclado processado. 

 

4.4 – Temperatura de amolecimento Vicat 

 

Os resultados do ensaio de determinação da temperatura de amolecimento 

Vicat, realizado nas amostras de PET reciclado processado e dos compósitos 

encontram-se apresentados na Tabela 4.6. Os resultados compreendem os valores 

médios e os desvios-padrão das temperaturas de amolecimento para cada amostra. 

 

Tabela 4.6 — Resultado do ensaio de Determinação da Temperatura de 

Amolecimento Vicat para o PET reciclado e dos compósitos. 

Amostra Temperatura de amolecimento (ºC) 

PET reciclado processado 85,88 ± 1,05 

PET/5% Flocos de vidro 141,05 ± 1,41 

PET/10% Flocos de vidro 157,57 ± 0,79 

PET/20% Flocos de vidro ND 

ND – não determinado por exceder o limite de determinação do equipamento. 
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Os valores da temperatura de amolecimento Vicat, do PET reciclado 

processado e dos compósitos, apresentaram aumento com o teor de flocos de vidro. 

O comportamento de aumento da temperatura de amolecimento é esperado, pois os 

focos de vidro permitem uma maior resistência à penetração. Resultado semelhante 

foi observado nas análises de dureza Rockwell e no módulo de elasticidade, onde o 

aumento do conteúdo de flocos de vidro também ocasionou um aumento nessa 

propriedade. 

 

4.5 – Ensaio de inflamabilidade 

 

Na realização do ensaio de queima e/ou duração da queima de plásticos, 

conforme a norma ASTM D635-06, todas as amostras do PET reciclado processado 

e dos compósitos apresentaram classificação HB. 

A atribuição da classificação HB indica que todas as amostras ensaiadas 

apresentaram desempenho em conformidade com a norma, isto é, foi observado 

que a chama se extingue após a remoção da chama. 

 

4.6 – Análise termo-dinâmico-mecânica (DMTA) 

 

As propriedades termo-dinâmico-mecânicas dos compósitos são de grande 

importância, uma vez que a relaxação do polímero, sob várias condições de 

temperatura e tensões são estudadas. A análise dinâmico-mecânica em um amplo 

intervalo de temperatura permite a determinação do comportamento viscoelástico 

dos materiais poliméricos. As características de rigidez e amortecimento dos 
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compósitos são analisadas usando-se DMTA e são corelacionadas com a 

morfologia. A análise termo-dinâmico-mecânica é um método conveniente utilizado 

para estimar as temperaturas de transição do polímero, as quais influenciam as 

propriedades de fadiga e impacto dos compósitos (Calcagno et al., 2008; 

Jayanarayanan et al., 2008; Jung et al., 2005). 

Os resultados dos ensaios de DMA estão apresentados na Tabela 4.7, 

compreendendo a propriedade dinâmico-mecânica do módulo de armazenamento 

(componente elástico) – E’, módulo de perda (componente plástico) – E’’, módulo de 

elasticidade complexo – E* e temperatura de transição vítrea – Tg – obtida pelo pico 

da curva Tan δ. 

O módulo de armazenamento (E’) obtido através de DMTA está relacionado 

com a capacidade com que o material suporta, no esforço quando a experiência é 

realizada pelo método de três pontos, ou seja, ele é semelhante às medidas do 

módulo de flexão de acordo com a norma ASTM D-790 (Jayanarayanan et al., 

2008). 

O módulo de perda (E’’) é a resposta viscosa dos materiais viscoelásticos. É 

uma medida da energia dissipada ou perdida na forma de calor por ciclo de 

deformação senoidal, quando os diferentes sistemas são comparados à mesma 

amplitude de tensão (Jayanarayanan et al., 2008; Joseph et al., 2003). 

A relação, adimensional, entre o módulo de perda (E’’) e o módulo de 

armazenamento (E’), é conhecida como amortecimento ou tangente de delta (Tan 

δ). 
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Tabela 4.7 — Resultados da análise de DMTA do PET reciclado processado e dos 

compósitos, referentes aos módulos E’, E’’, E* e Tg. 

 

Módulo de 
Armazenamento – 

E’ (MPa) 

Módulo de Perda – 
E’’ (MPa) 

Módulo de 
Elasticidade 

Complexo – E* 
(MPa) 

Tg 
(ºC) 

Temperatura (ºC) 

Amostra 30 65 93 30 65 93 30 65 93  

PET 
reciclado 

processado 

2161 1951 36,6 34,1 46,6 10,9 2161 1952 38,2 82,50 

PET/5% 
Flocos de 

vidro 

2668 2265 126,6 42,3 62,4 43,0 2668 2266 133,7 78,12 

PET/10% 
Flocos de 

vidro 

3199 2606 265,6 52,1 80,5 78,2 3199 2607 276,8 77,23 

PET/20% 
Flocos de 

vidro 

4382 3969 437,6 62,7 85,0 121,8 4382 3970 454,2 78,39 

 

À baixas temperaturas, o módulo de armazenamento apresenta altos valores, 

sendo explicado pelo fato de que as macromoléculas, nesta temperatura, têm 

mobilidade restrita. Para os compósitos, o módulo E’ tende a aumentar o seu valor 

com o aumento do teor de flocos de vidro, ou seja, aumenta a sua rigidez, e diminui, 

portanto a mobilidade das cadeias. O início do pico de tan δ representa a redução do 

módulo de armazenamento, que marca o início da relaxação “α” em torno de 60 ºC. 

Cristea et al. (2009) realizaram experimentos dinânico-mecânicos em 

amostras de PET semicristalino e evidenciaram os processos de relaxação ([alfa] e 

[beta]), que ocorre no polímero. A relaxação α está associada à temperatura de 

transição vítrea (Tg) e foi relatada no intervalo de 70 a 140 ºC para o PET 

completamente amorfo ou para fração amorfa de um PET semicristalino, enquanto a 

relaxação secundária β é muito grande, sendo geralmente centrado entre -70 e -50 

°C, e os movimentos moleculares associados a ela são de caráter de curto alcance. 
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A relaxação “α” é associada ao movimento segmentar de longo alcance em 

regiões amorfas, sendo muito sensível à presença da fração cristalina (Awaja e 

Pavel, 2005). 

No entanto, o pico de relaxação secundário β consiste de dois processos 

diferentes, um do lado da alta temperatura, próximo ao pico de tan δ e o outro do 

lado de baixa temperatura do pico. Um exame mais detalhado destes processos de 

relaxação sugere que o lado da alta temperatura do pico é devido ao movimento do 

anel aromático, enquanto que o do lado de baixa temperatura é devido ao 

movimento dos grupos carbonila (Illers e Breuer, 1963; Maxwell et al.,1998). 

O PET amorfo apresenta melhor ductilidade, mas menor rigidez e dureza, 

enquanto o PET semicristalino tem boa resistência, ductilidade, rigidez e dureza. Um 

número importante de investigações têm abordado a natureza e a origem dos 

processos de relaxação no PET (Boyd, 1985; Corradini et al., 2009; Cristea et al., 

2009; Maxwell et al.,1998). 

As curvas dos módulos de armazenamento e de perda, assim como a curva 

de tan δ em função da temperatura, e o pico indicando a temperatura de transição 

vítrea são apresentados, respectivamente, nas Figuras 4.9a e 4.9b. 
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Figura 4.9 — (a) Módulo de armazenamento e Módulo de perda, (b) tanδ, em função 

da temperatura, para o PET reciclado processado e para os compósitos com flocos 

de vidro. 

 



 

113 
 

Na Figura 4.9a observa-se que o módulo de armazenamento (E’) é 

praticamente igual ao módulo de elasticidade complexo (*), em todas as 

formulações, até a temperatura de 65 ºC, indicando pouca influência do módulo de 

perda (E’’), nesta faixa de temperatura. Nas temperaturas superiores a 65 ºC, o 

módulo de armazenamento apresenta decréscimo acentuado, ao contrário do 

módulo de perda, que cresce rapidamente. 

A queda no módulo de armazenamento (E’) é acentuada e a largura da 

relaxação é obviamente refletida pela largura dos picos de tan δ e do módulo de 

perda (E’’). Portanto, a estrutura da amostra PET reciclado processado é bastante 

heterogênea e o alto valor da amplitude do pico tan δ (≅ 0,7) indica a prevalência do 

componente viscoso (E’’) sobre o componente elástico (E’), devido ao grande 

movimento das cadeias. 

O módulo de armazenamento, E’, corresponde à medida da elasticidade. Este 

parâmetro está ligado à energia associada à energia estocada numa deformação 

elástica.  

Em uma análise geral, os compósitos mostraram diminuição do módulo de 

armazenamento, E’, com o aumento da temperatura. Observando as curvas na 

Figura 4.9a, próximo de 70ºC, a matriz mostra queda acentuada do módulo de 

armazenamento, o qual reflete a perda das propriedades elásticas em relação às 

propriedades plásticas do material. Acima da temperatura de transição vítrea, acima 

de 80ºC (pico de tanδ), tem-se uma matriz no estado borrachoso, enquanto que os 

flocos de vidro mantêm a sua rigidez. 

Os compósitos apresentaram um aumento do módulo E’, com o aumento da 

fração volumétrica dos flocos, sendo que o módulo E’ para os compósitos foram 

sempre maiores do que o módulo da matriz pura, como pode ser observado na 
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Figura 4.9a. O comportamento é atribuído ao efeito do enrijecimento provocado 

pelos flocos de vidro. 

No trabalho de Badía et al. (2009) foi verificado a influência dos múltiplos 

processamentos nas propriedades dinâmico-mecânicas do PET, e foi mostrado que 

o reprocessamento induz a um aumento progressivo no módulo de armazenamento 

do PET até quatro ciclos de extrusão, tanto abaixo como acima da região de 

transição vítrea. Foi relatado ainda, no trabalho, que amostras reprocessadas 

exibem módulo de perda deslocado para altas temperaturas, quando comparados 

com o PET virgem. 

O crescimento no valor do módulo E’ após passar a região da transição vítrea, 

que ocorre nas amostras de PET reciclado e dos compósitos, são devido ao 

processo de cristalização a frio (Badía et al., 2009). 

As curvas de tan δ apresentadas na Figura 4.9b indicam o grau de 

amortecimento mecânico e, quanto mais dúctil for o material, maior será o grau de 

amortecimento. Nos compósitos analisados foi observada uma redução (amplitude 

do pico) no amortecimento em relação ao PET reciclado. Os compósitos que 

apresentaram o maior grau de rigidez (aumento do teor de flocos de vidro) 

apresentaram redução no comportamento de amortecimento, ou seja, redução na 

amplitude do pico de tan δ. 

O pico de Tan δ está centrado em 82,5 ºC, um valor um pouco maior do que 

os relatados para o PET amorfo, usualmente menor do que 80ºC. Entretanto, os 

compósitos apresentaram uma pequena redução no valor de Tg, que pode ser 

atribuída à pobre adesão interfacial. Segundo Jayanarayanan et al. (2008) a 

elevação do valor de Tg nos compósitos este associado a uma medida de interação 

interfacial. 
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Geralmente, considera-se que a redução e o alargamento do pico do módulo 

de perda é uma indicação de maiores restrições sobre a relaxação da fase amorfa e, 

consequentemente, melhora nas propriedades mecânicas. Mas também tem sido 

relatado que os maiores valores na Tg é uma indicação da boa adesão interfacial 

entre matriz e o reforço (Joseph et al., 2003). 

Segundo Badía et al. (2009) a ampliação e a mudança nas curvas de 

relaxamento para temperaturas maiores, com o múltiplo processamento, podem ser 

atribuídas aos efeitos da degradação termo-mecânica sobre as cadeias de PET. 

Shaterzadeh et al. (1998) estudaram o comportamento viscoelástico de 

grânulos de vidro tratados e não tratados, reforçando compósitos de resina epóxi, 

principalmente no estado vítreo. Em seu trabalho, os compósitos apresentaram 

maior módulo de elasticidade que a matriz polimérica pura, mas semelhante 

propriedade viscoelástica. 

Joseph et al. (2003) estudaram as propriedades dinâmico-mecânicas dos 

compósitos de polipropileno com fibra de sisal com e sem tratamento superficial. 

Com a incorporação da fibra de sisal na matriz de polipropileno, os resultados dos 

módulos de armazenamento (E') e de perda (E") registraram um crescimento, 

enquanto que o fator de perda mecânica (tan δ) reduziu. 

Neste trabalho, de uma maneira geral, os compósitos estudados mostraram 

uma pequena redução na temperatura de transição vítrea, Tg, em relação ao PET 

reciclado processado. A redução observada pode ser atribuída ao baixo grau de 

interação interfacial. O módulo de armazenamento aumentou com o aumento da 

fração volumétrica dos flocos de vidro. 
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4.7 – Resultados de microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

São mostrados aqui os resultados da análise da morfologia das superfícies 

das amostras por microscopia eletrônica de varredura (MEV), que além de 

informações estruturais de topografia, a técnica também permite obter informações 

sobre a composição química da superfície, quando associado a técnica . 

Para corroborar com as afirmações discutidas anteriormente dos resultados 

obtidos para as propriedades mecânicas e termo-dinâmico-mecânicas, foram 

realizadas análises morfológicas por MEV em superfície crio-fraturadas do PET 

reciclado processado e dos compósitos PET reciclado/flocos de vidro. Os resultados 

destas análises tem demonstrado a morfologia, o estado de dispersão e a 

distribuição dos flocos de vidro a nível microestrutural, como também a existência de 

interação entre a matriz e os flocos de vidro. 

As fotomicrografias das amostras de PET reciclado processado são ilustradas 

nas Figuras 4.10a, 4.10b e 4.10c. 
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Figura 4.10 — Fotomicrografias de MEV da superfície crio-fraturada da amostra de 

PET reciclado com ampliação: a. 5000 vezes; b. 10000 vezes e c. 40000 vezes. 

(a) 

(b) 

(c) 



 

118 
 

Na matriz de PET reciclado processado, a superfície revelou padrões de 

deformação dúctil, caracterizada pelo comportamento de fratura do PET, como 

mostrado na Figura 4.10a.  

A nível microscópico o PET reciclado processado aparece como um material 

relativamente compacto, enquanto a inspeção em níveis maiores de ampliação 

evidencia a presença de inúmeras inclusões esféricas com diâmetro em torno de 2 

µm (Figuras 4.10b e 4.10c). A origem das inclusões pode estar relacionada às 

condições de moldagem realizadas na obtenção do corpo de prova semicristalino. 

O compósito reforçado com 5% de flocos de vidro é mostrado nas 

fotomicrografias apresentadas nas Figuras 4.11a, 4.11b e 4.11c. 
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Figura 4.11 — Fotomicrografias do MEV das superfícies crio-fraturadas da amostra 

do compósito com 5% de Flocos de vidro com ampliação: a. 50 vezes; b. 100 vezes 

e c. 500 vezes. 

(a) 

(b) 

(c) 
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Na Figura 4.11a, observa-se a distribuição dos flocos de vidro na matriz de 

PET reciclado, entretanto, verifica-se que os tamanhos dos flocos foram reduzidos 

no processo de extrusão e injeção. 

Nas Figuras 4.11b e 4.11c, a superfície lisa dos flocos de vidro indica que 

houve pobre adesão entre a matriz polimérica e os flocos. Esta observação pode 

explicar a redução na resistência ao impacto e na resistência à tração nos resultados 

dos ensaios mecânicos realizados. 

As fotomicrografias das superfícies crio-fraturadas dos corpos de provas 

injetados do compósito com 10% de flocos de vidro são apresentadas nas Figuras 

4.12a, 4.12b e 4.12c e para o compósito com 20% de flocos de vidro são 

apresentadas nas Figuras 4.13a, 4.13b e 4.13c. 
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Figura 4.12 — Superfícies crio-fraturada do compósito com 10% de flocos de vidro 

com ampliação de: a. 35 vezes; b. 100 vezes e c. 500 vezes. 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 4.13 — Superfícies crio-fraturada do compósito com 20% de flocos de vidro 

com ampliação de: a. 37 vezes; b. 100 vezes e c. 500 vezes. 

 

(a) 

(b) 

(c) 



 

123 
 

As fotomicrografias das superfícies crio-fraturadas apresentaram uma 

distribuição uniforme dos flocos de vidro na matriz de PET reciclado para todos os 

compósitos produzidos, mostrando a eficiência na distribuição dos flocos de vidro no 

momento da injeção. Entretanto, as fotomicrografias mostradas nas Figuras 4.12a e 

4.13a, mostraram o comportamento do fluxo próximo às paredes do molde e no 

centro do corpo de prova dos compósitos com 10% e 20% de flocos de vidro, 

respectivamente, podendo-se observar também que os flocos estão claramente 

alinhados na direção do fluxo principal na camada externa, enquanto que na camada 

central ocorre a mudança na direção dos flocos para a direção perpendicular. 

No caso presente, é evidente que a diferença de orientação na camada 

externa-núcleo é pouco pronuciada para o compósito de PET reciclado/5%flocos de 

vidro, mas se torna muito importante para as amostras reforçadas com 10 e 20 % de 

flocos de vidro. 

Broughton et al. (2010) observaram comportamento semelhante na 

distribuição dos flocos de vidro na matriz polimérica de polipropileno, onde os 

compósitos possuíam três camadas, duas superficiais (exterior ou de cisalhamento), 

onde os flocos de vidro são paralelos ao plano de formação do corpo de prova, e a 

uma camada (interna ou núcleo), tendo a orientação dos flocos mudando 

gradualmente de paralelo para orientação perpendicular no centro dos corpos de 

prova injetados. Foi relatado que as propriedades elásticas permaneceram 

constantes por todo o material, porém era de se esperar diferenças entre o centro e 

a camada superficial. Este padrão de orientação estende-se ao longo do corpo de 

prova, exceto nas extremidades em uma pequena região nas imediações da zona do 

gate. O padrão de fluxo e, conseqüentemente, a orientação do floco, é altamente 

complexo na região do gate, devido ao fluxo de expansão radial. 
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Pegoretti e Penati (2004) também mostraram em seu trabalho a existência de 

uma morfologia em três camadas, sendo duas camadas de cisalhamento e uma 

interna, que tornou-se mais evidente para amostras com alto teor de fibras. Essas 

camadas encontram-se em todo o comprimento da amostra, com camadas contendo 

fibras, que exibem diferentes orientações. Na camada externa as fibras são 

orientadas, praticamente na direção de preenchimento do molde, enquanto que, na 

camada central, as fibras são mais ou menos perpendiculares a esta direção. 

Nas Figuras 4.12b e 4.13b é mostrado o alinhamento dos flocos no sentido do 

fluxo no preenchimento do molde, como também a presença de vazios no 

preenchimento de polímero na região da interface. Além disso, observam-se vazios 

onde ocorreu o deslocamento dos flocos de vidro, indicando aparentemente um 

estado pobre de adesão entre os flocos de vidro e a matriz. A adesão interfacial é 

um dos principais fatores para a ocorrência da transferência de tensão da matriz 

polimérica para os flocos de vidro. Notavelmente, o aumento do teor de flocos de 

vidro de 10% para 20% provocou um deslocamento mais intenso dos flocos de vidro. 

Pelas fotomicrografias mostradas nas Figuras 4.12c e 4.13c, ocorreu a pobre 

adesão entre a matriz e os flocos de vidro, sendo que a baixa transferência de 

tensão pode ser melhorada com uma melhora na adesão interfacial, ocasionada 

pelo tratamento superficial dos flocos de vidro. Portanto, nas fotomicrografias é 

observada pobre adesão interfacial, comparada pelas superfícies lisas dos flocos de 

vidros. 

Na Figura 4.12c também observa-se a presença de floco de vidro quebrado, 

indicando uma mudança no modo da deformação plástica dúctil, além disso os 

flocos de vidro presentes tem sido interligados mecanicamente pela matriz, 
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indicando um bom estado de dispersão das partículas no volume da matriz (Figuras 

4.12b e 4.13b).    
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5. CONCLUSÕES 

 

As análises termogravimétricas foram realizas para verificar o comportamento 

térmico e as possíveis variações ocorridas no processamento do PET reciclado e 

dos compósitos, sendo que a amostra de PET reciclado, após processamento e os 

compósitos, apresentaram pequeno aumento nas temperaturas inicial de 

decomposição e nas temperaturas de taxa de decomposição máxima, como também 

os resíduos a 700ºC foram coerentes com as formulações preparadas.  

Os resultados de DSC mostraram redução na temperatura de Tg, tanto para o 

PET reciclado processado como para os compósitos, em relação ao PET reciclado 

não processado. Para a temperatura de fusão foi observado um aumento nos 

valores de acordo com o conteúdo de flocos de vidro. Porém, o menor grau de 

cristalinidade foi obtido para o compósito com 5% de flocos de vidro. 

Os ensaios das propriedades físico-mecânicas foram realizadas com a 

finalidade de obter informações da influência das diferentes frações volumétricas de 

flocos de vidro na matriz de PET reciclado. O módulo de elasticidade e a resistência 

à tração aumentaram com o aumento da fração volumétrica dos flocos de vidro nos 

compósitos, porém, a resistência à tração dos compósitos foram menores em 

relação ao PET reciclado processado. Este comportamento está associado à pobre 

adesão fibra/matriz foi observada por meio da análise de MEV. A incorporação de 

20% de flocos de vidro registrou ganhos nas propriedade mecânica, como no 

módulo de elasticidade e na resistência à tração. 

A resistência ao impacto Izod dos compósitos não apresentaram ganhos 

significativos em relação à fração volumétrica de flocos de vidro, entretanto, o 
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compósito PET/10% flocos de vidro apresentou menor resistência ao impacto, fato 

este atribuído ao maior grau de cristalinidade. 

A temperatura de amolecimento (VICAT) apresentou ganhos significativos 

com a incorporação dos flocos de vidro, sendo que este comportamento era 

esperado devido à resistência à penetração. 

No ensaio de inflamabilidade dos compósitos, os resultados obtidos foi a auto 

extinção com a remoção da chama, antes de atingir a primeira marca (25 mm),. 

A análise termo-dinâmico-mecânica foi realizada para verificar o 

comportamento viscoelástico dos compósitos, onde os módulos de armazenamento 

dos compósitos aumentaram com o conteúdo de flocos de vidro, atribuídos ao 

aumento da rigidez, tendo como consequência, a redução da mobilidade das 

cadeias. Com o aumento da temperatura, cerca de 70ºC, os compósitos mostraram 

redução no módulo de armazenamento, que reflete a perda das propriedades 

elásticas em relação às plásticas, como consequência do aumento do módulo de 

perda. Um crescimento no módulo de armazenamento após a temperatura de Tg é 

provavelmente devido ao processo de cristalização a frio.  

Os valores de Tg obtidos a partir do pico de tan δ nos compósitos, 

apresentaram pequenas reduções nos seus valores, podendo ser atribuída a pobre 

adesão interfacial entre o PET reciclado e os flocos de vidro. Portanto, esta 

observação de pobre adesão interfacial foi verificada nas análises de MEV. Além 

disso nas fotomicrografias foi observado que os flocos de vidro apresentavam 

orientações diferentes no centro do corpo de prova e na camada superficial do 

mesmo. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

ü Estudar a Influência de agentes de compatibilização no comportamento 

térmico e mecânico do PET reciclado reforçado com flocos de vidro. 

ü Aumentar o teor de flocos de vidro para identificar o limite máximo de 

incorporação à matriz de PET reciclado. 

ü Avaliar o comportamento interfacial dos compósitos de PET reciclado com 

flocos de vidro. 

ü Estudar o mecanismo de cristalização do PET reciclado na presença de 

diferentes teores de flocos de vidro. 

ü Utilizar extensores de cadeia no PET reciclado. 
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