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RESUMO 

 

O Polietileno de Alta Densidade (PEAD) está entre as principais resinas consumidas no 

Brasil e é inserido nos mais diversos setores de transformados plásticos. Logo, tem uma 

presença considerável e importante nos resíduos sólidos gerados no país. A reciclagem 

desse polímero significa uma reintrodução do mesmo ao ciclo de vida de produto, e 

apresenta-se como uma possível solução ambiental no que diz respeito à gestão dos 

resíduos, exploração de recursos, emissão de gases atmosféricos e manutenção da 

vida. Ainda, estudos consideram a inserção de aditivos no polímero com o intuito de 

melhorar as propriedades desses materiais reciclados, diminuir custos, e buscar 

alternativas mais sustentáveis. Neste trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica 

sobre o Polietileno de Alta Densidade, o Polietileno de Alta Densidade Reciclado e o 

Polietileno de Alta Densidade Reciclado com a introdução de aditivos, além da 

caracterização da diferença entre as variações do polímero através de análises 

térmicas. Os resultados indicam comportamentos semelhantes entre as amostras de 

PEAD, indicando que de forma geral as amostras apresentam características térmicas 

semelhantes.  

 

Palavras-chave: polietileno; reciclagem; aditivos; análises térmicas. 
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1. INTRODUÇÃO  

Polietileno é um polímero parcialmente cristalino, flexível, cujas propriedades são 

influenciadas pela quantidade relativa das fases amorfa e cristalina. As menores 

unidades cristalinas, lamelas, são planares e consistem de cadeias perpendiculares ao 

plano da cadeia principal e dobradas em zig-zag (COUTINHO ET AL., 2003).  

Dependendo das condições reacionais e do sistema catalítico empregado na 

polimerização, cinco tipos diferentes de polietileno podem ser produzidos: Polietileno de 

baixa densidade (PEBD), Polietileno de alta densidade (PEAD), Polietileno linear de 

baixa densidade (PELBD), Polietileno de ultra alto peso molecular (PEUAPM) e 

Polietileno de ultra baixa densidade (PEUBD) (COUTINHO ET AL., 2003).   

O PEAD é o tipo mais utilizado de polietileno. É o produto da polimerização do 

polietileno com densidades entre 0.91g/cm³ e 0,94g/cm³, possuindo com isso um nível 

de ramificação reduzido, razão pela qual são chamados, muitas vezes, de polietileno 

linear (PEACOCK, 2000). Ademais, características como durabilidade, 

impermeabilidade, resistência à corrosão e ductilidade estão presentes no PEAD, 

justificando sua elevada demanda (PEACOCK, 2000). 

A produção, consumo e descarte de materiais plásticos são exacerbados, e, assim, 

emergem-se questões ambientais envolvidas em tal realidade. Uma das estratégias 

adotadas é a reintrodução do descarte ou resíduo polimérico primário, transformando-o 

em um produto de menor valor ou destinado a uma mesma aplicação através da 

reciclagem. No entanto, durante a reciclagem podem ocorrer alguns problemas que 

diminuem as propriedades finais alcançadas pelo artefato (diminuição do alongamento 

na ruptura, diminuição da resistência ao impacto, descoloração etc.) e/ou que dificultam 

o reprocessamento (MOREIRA DA COSTA ET. AL 2016). 

Da mesma forma que os resíduos pós industrial, os resíduos pós consumo, 

provenientes do descarte de produtos pelos consumidores, também estão 

contemplados no fluxo de reciclagem, e significam a oportunidade de reintrodução do 

material ao ciclo de vida de produto, aumentando sua vida útil e agregando valor ao 

resíduo. O PEAD reciclado desse estudo provém de ambos resíduos, submetidos a 

reciclagem mecânica. A introdução de cargas no PEAD reciclado foi investigada na 

busca de aumentar as propriedades mecânicas e de propiciar a diminuição do custo 

desse material. 
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2. OBJETIVO  

Este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre o 

Polietileno de Alta Densidade (PEAD), o Polietileno de Alta Densidade reciclado e o 

Polietileno de Alta Densidade reciclado com adição de aditivos, bem como realizar as 

análises térmicas e comparar a cristalinidade entre as amostras dos materiais. 

 

2.1 Objetivos específicos 

- Realizar a revisão bibliográfica do PEAD, da síntese, processamento ao consumo; 

- Caracterizar as diferenças térmicas entre as amostras; 

- Determinar o ponto de fusão, as temperaturas de processamento e as diferenças entre 

os graus de cristalinidade entre os materiais, através de Análises Termogravimétricas 

(TGA), Análise Térmica Diferencial (DTA) e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC). 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Serão apresentados conceitos fundamentais dos materiais poliméricos, 

sobretudo do PEAD, bem como os principais métodos de síntese do mesmo; condições 

de processamento; aplicações; e consumo e reciclagem no Brasil.   

 

3.1 Materiais poliméricos 

Materiais poliméricos são quaisquer materiais orgânicos ou inorgânicos, sintéticos 

ou naturais, que tenham um alto peso molecular e com variedades estruturais repetitivas, 

sendo que normalmente esta unidade que se repete é de baixo peso molecular. A 

palavra polímero vem do grego poli cujo significado é “muito”, e de mero, que quer dizer 

“parte” ou “unidade” (que se repete). Os meros para formarem um polímero, são ligados 

entre si através de ligações primárias, estáveis (MANRICH, 2005).  

Para caracterizar os polímeros sintéticos leva-se em conta o tipo de 

polimerização, suas estruturas químicas, as características tecnológicas e o 

comportamento mecânico (MANRICH, 2005).  

A polimerização pode ser por adição ou por condensação. O mecanismo de 

adição é obtido a partir de monômeros que contém ligações duplas, essas ligações são 

rompidas e vão formando as cadeias poliméricas pelos pontos reativos. São formados 

polímeros com unidades repetitivas de fórmula molecular idêntica ao monômero de 

partida. No mecanismo de condensação, os polímeros se formam a partir de diferentes 

tipos de monômeros, com formação de subprodutos de pequeno peso molecular (água 

e CO2).  

Pode-se entender a estrutura química quanto a análise da composição 

molecular, da estrutura molecular e da estrutura química dos meros que constituem a 

cadeia polimérica. Quanto à composição molecular, as cadeias poliméricas podem ser 

formadas por um mesmo mero, caracterizando homopolímeros (PE), ou por diferentes 

meros, sendo copolímeros. O Grau de Polimerização do polímero é o número de meros 

que constitui a macromolécula, definido pelo valor “n”. Sua importância se deve ao fato 

da influência no peso molecular. Quanto maior o Grau de Polimerização, maior o peso, 

aumentando a viscosidade de fluxo e suas propriedades físicas. Quanto à estrutura 

química dos meros que constituem o polímero, leva-se em conta a função do grupo 

funcional. As poliolefinas são um exemplo de classificação e configuram os polietilenos. 

São os polímeros obtidos pelo processo de polimerização das olefinas e sem grupo 

funcional.  
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Das características tecnológicas os polímeros podem ser divididos em 

termoplásticos, que são aquecidos e moldáveis e, portanto, recicláveis, e os 

termorrígidos (termofixos), que não possuem tais propriedades e, portanto, não são 

recicláveis. 

Quanto ao comportamento mecânico, os polímeros podem dar origem aos 

plásticos, às fibras poliméricas e aos elastômeros (borrachas). Os plásticos são 

materiais que em algum momento durante seu processamento tornam-se fluídos 

moldáveis. As fibras poliméricas são termoplásticos orientados longitudinalmente. As 

borrachas são materiais de origem natural ou sintética, possuem ligações cruzadas e 

elevada elasticidade, podem ser deformados sob a temperatura ambiente, e retirado o 

esforço, voltam ao tamanho original. 

 

3.2 Polietileno de alta densidade 

A primeira síntese do polietileno aconteceu por acidente em 1898, quando o 

químico alemão Hans von Peichmann o preparou aquecendo o diazometano. Seus 

colegas Eugen Bamberger e Friedrich Tschirner descobriram uma grande cadeia 

composta de CH2 e a chamaram de polietileno (PEACOCK,2000).  

Reginald Gibson e Eric Fawcett sintetizaram o polietileno em sua forma atual já 

em 1933. Para alcançar tal resultado, aplicaram uma pressão de 1400 bar e uma 

temperatura de 170 ° C. Logo fora utilizado comercialmente para o isolamento de cabos 

de radar durante a Segunda Guerra Mundial. O PEAD foi criado por Karl Ziegler e Erhard 

Holzkamp em 1953, graças à criação do catalisador Ziegler-Natta, que pode polimerizar 

à pressão atmosférica. (TESTEZLAF ET MATSURA, 2015). 

Atualmente o polietileno é um dos termoplásticos mais utilizados, sendo 

implementado nas mais diversas fabricações de produtos no mercado. A sua versão 

PEAD é uma das mais usadas no mundo, possuindo uma estrutura molecular 

extremamente regular e estável de modo com que as características do produto final 

produzido sejam melhores que a de outros plásticos disponíveis no mercado.  

Para ser classificado em PEAD, o polietileno deve apresentar e ter as seguintes 

características descritas na Tabela 1.   
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Tabela 1: Características do PEAD 

Grau de cristalinidade [%] 60 a 80 

Densidade [g/cm³] 0,94 a 0,97 

Módulo [MPa] a 25 °C 1000 

Temperatura de Fusão [°C] 130 a 135 

Estabilidade química excelente 

Esforço de ruptura [MPa] 20,0-30,0 

Elongação à ruptura [%] 12 

Módulo elástico E [MPa] 1000 

Coeficiente de expansão linear [K-1] 2 x 10-4 

Temperatura máxima permissível [°C] 100 

 

3.3. Principais métodos de síntese do PEAD 

3.3.1 Catalisadores Ziegler-Natta 

 O PEAD pode ser sintetizado por diferentes técnicas, a saber: catalisadores 

Ziegler-Natta, catalisadores metalocênicos e processo Philips (ALKAYAL, 2016 E 

COUTINHO ET AL., 2003). 

 Em 1950, Ziegler e Natta desenvolveram catalisadores para preparar polietileno 

à temperatura ambiente (HADJICHRISTIDIS ET AL., 2005). Um catalisador típico de 

Ziegler-Natta é o complexo de trietilalumínio (AlEt3) com tetracloreto de titânio 

(TAKESHITA ET AL., 2006). O mecanismo proposto é mostrado na Figura 1.  

 

Figura 1: Mecanismo de Ziegler-Natta para a síntese do PEAD. 

 

Fonte: Alkayal (2016) 
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A reação começa pela coordenação do monômero de etileno à ligação metal-

alquil gerando uma longa cadeia alquila e um sítio de coordenação vazio. Então, outra 

molécula de etileno se coordena com o metal e esse ciclo de catalisador continua. Essa 

polimerização pode ser finalizada pela eliminação do β-hidreto para obter PEAD com 

grupo terminal vinil (TAKESHITA ET AL., 2006).  

Tipicamente neste método, se utilizam pressões na faixa de 10 a 15 atm, 

temperaturas entre 20-80 ºC, e forma-se PEAD com peso molecular variando de 50.000 

a 100.000 (COUTINHO ET AL., 2003).   

 

3.3.2 Catalisadores metalocênicos 

 Os catalisadores metalocênicos (grupos Cp2Zr-alquil) foram introduzidos em 

1970 pela combinação de Cp (ciclopentadienil) e ZrCl2 (dicloreto de zircônio) com o MAO 

(metilaluminoxan). Conforme mostrado na Figura 2, o mecanismo sugerido é 

semelhante ao proposto para o sistema Ziegler-Natta. O polietileno resultante da técnica 

do metaloceno é um PEAD com peso molecular em torno de 100.000 e polidispersidade 

relativamente baixa (CHOI ET AL., 1998). 

 

Figura 2: Mecanismo de metaloceno para a síntese do PEAD. 

 

Fonte: Alkayal (2016) 

 

 No processo Phillips, a polimerização se realiza a baixas pressões, em torno de 

50 atm, e temperaturas brandas (inferiores a 100 °C). Nesse processo, é empregado 

um catalisador suportado em alumina constituído de óxido de cromo, ativado por uma 

base. Comparado com o PEAD com catalisadores Ziegler-Natta, o produto é menos 
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ramificado e tem por isso maior densidade devido à mais alta cristalinidade (COUTINHO 

ET AL., 2003). 

 Apesar dos métodos industriais de polimerização do PEAD produzirem 

polímeros em larga escala, eles não são capazes de controlar o peso molecular, a 

polidispersidade e as arquiteturas macromoleculares. Esses desafios estão sendo 

superados gradativamente pelo aprimoramento de catalisadores de polimerização de 

olefinas e desenvolvimento de abordagens alternativas (ALKAYAL, 2016).  

Hoje, PEAD com características moleculares controladas e uma variedade de 

diferentes arquiteturas macromoleculares podem ser sintetizados usando polimerização 

aniônica de butadieno (1,4 PBd) seguida de reação de hidrogenação. Outra abordagem 

para a obtenção é a hidrogenação de poli (ciclooctadieno) preparado a partir da 

polimerização de ciclooctadieno via PMAA (Polimerização de Metátese por Abertura de 

Anel) usando catalisadores de Grubbs (LI ET AL., 2013 E LI ET AL., 2009). 

 

3.4 Condições de Processamento  

3.4.1 Extrusão 

O processo de extrusão envolve a passagem forçada e controlada da resina 

plástica fundida através de um ou dois parafusos de circulação. Eles têm as funções de 

misturar, fundir, homogeneizar, plastificar, compactar e transportar através de um 

cilindro de aquecimento até a matriz ser encontrada. O contorno da matriz é 

determinado pelo local onde o material é descarregado e formado. Portanto, quando o 

polímero fundido passa pela matriz, ele produz um perfil contínuo com seção transversal 

constante, que é então resfriado até solidificar. Pode produzir alguns tipos de perfis, 

como tubos para redes de saneamento e de distribuição de gás, revestimento de fios 

elétricos, mangueiras, filmes plásticos para serem transformados em sacos e sacolas 

plásticas, e afins (FERREIRA, 2019).  

O tamanho das extrusoras podem ser caracterizados pelo tamanho da rosca, 

que pode variar de 25 a 250mm ou pela relação do comprimento do cilindro ou canhão 

com o diâmetro da rosca (razão L/D), que variam entre 20 a 30. 
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Figura 3: Desenho esquemático máquina utilizada processo de extrusão 

            

Fonte: Parente, 2006 

 

O motor é responsável pelo movimento de rotação da rosca. O movimento deve 

ter velocidade constante, garantindo que haja um fluxo uniforme do polímero, e, 

portanto, não ocasione alterações indesejáveis no plástico produzido. A potência dos 

motores de extrusão varia de 5 a 800 HP. Essa quantidade de potência é requerida pela 

conversão de energia mecânica em térmica, e pelo fornecimento de determinada 

quantidade de torque que promova a rotação da rosca e permita uma ampla faixa para 

regulagem de velocidade (KRAMER, 1999).  O motor é associado a uma “caixa 

redutora” que permite uma proporcionalidade entre a alta velocidade de rotação do 

motor, e a baixa velocidade de rotação da rosca. (RIBEIRO, 2012). 

A rosca no interior do cilindro possui diâmetro variado e formato helicoidal 

(STEWARD, 1998). Ela transporta o material até a matriz, contribui com o aquecimento 

para a plastificação, e homogeneíza o polímero.  

O cilindro ou canhão, que comporta a rosca, deve possuir uma alta resistência 

mecânica, capaz de suportar a pressão gerada pelo processo. De natureza metálica, o 

material mais comumente utilizado na confecção é o aço. A entrada de alimentação do 

material sólido no cilindro deve ser o mais uniforme possível, além de possuir 

determinada refrigeração para que não comprometa o fluxo de introdução do polímero 

na rosca. O funil tem papel importante na consolidação de um fluxo estável de 

alimentação. 
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O aquecimento e resfriamento da extrusora são pontos importantes no processo 

de extrusão pois permitem a manutenção da temperatura em cada zona e ao longo de 

todo o processo.  Pontos de aquecimento, geralmente elétricos, são distribuídos ao 

longo do cilindro. O resfriamento pode ocorrer por convecção normal ou forçada.  

 

3.4.2 Injeção 

O processo de moldagem por injeção visa moldar várias peças plásticas de 

formas complexas com altas tolerâncias dimensionais, forçando o material a entrar na 

cavidade sob pressão. Pode-se observar um diagrama da máquina injetora na Figura 4. 

Semelhante ao processo de extrusão, o material é alimentado por um funil, onde é 

conduzido para o interior da máquina, por meio da rosca, que tem as funções de 

transporte, fusão/ amolecimento, mistura, homogeneização e plastificação de materiais.  

Num estudo de Pastorelli e Sacchelli (2012), o processo de injeção é descrito como a 

realização de um esforço de um êmbolo para que haja deslocamento do material 

plástico aquecido. Ao final desse trajeto, o material passa pelo bico injetor até encontrar 

o molde. Mantem a pressão até que todo o molde seja preenchido, incluindo suas 

cavidades, e o material esteja curado, com temperatura estabilizada. Após esta etapa, 

o molde é aberto e a peça é ejetada. O molde fecha e o ciclo se repete rapidamente. 

Além da presença do molde, alguns pontos devem ser considerados no processo 

de injeção, que podem, a seu modo, diferir da extrusão.  As variáveis pressão (de 

injeção, de recalque, e a contrapressão de retorno da rosca), temperatura (do cilindro e 

do material), a velocidade de injeção e a rotação da rosca são variáveis que merecem 

atenção especial (BUSATO, 2004).  

Seguindo um guia genérico de parâmetros para o processo de moldagem por 

injeção, considerando a injeção de peças técnicas, normalmente injetadas em injetoras 

de 50 a 150 T, temos que: Para o processamento do PEAD, o cilindro teve ter 

temperatura média de 200°C a 204°C, o molde deve ter temperatura média de 10°C a 

50°C e contração de média de 1,5 a 2,5 %, considerando o PEAD de densidade 

0,95g/cm3. Na injeção a pressão deve ser média/baixa e a velocidade alta, no recalque 

a pressão deve assumir o valor de 40 a 80% da injeção, e o tempo deve ser longo 

escalonado. Na plastificação é permitido alta rotação e curto tempo de plastificação. A 

contrapressão pode ser média, mas preferencialmente usar a descompressão baixa 

(ANIS, 2003). 

As peças produzidas devem estar livres de escarificações, vazios, poros, bolhas, 

empenamento e devem ter estabilidade dimensional, resistência e rigidez. O processo 
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de moldagem por injeção pode fornecer detalhes muito importantes para a peça final, 

como roscas, furos, travas e dimensões perfeitas para obter o melhor encaixe. É 

amplamente utilizado na indústria automotiva (painéis automotivos), produtos 

domésticos (peças de máquinas de lavar) etc. 

   Figura 4: Diagrama de uma máquina injetora 

Fonte: Groover, 2007; Dos Santos,2016 

 

3.4.3 Parâmetros relevantes no processamento do PEAD por injeção e extrusão 

 O PEAD é encontrado em diversas aplicações em diferentes segmentos da 

indústria de plásticos, abrangendo os processos de extrusão e moldagem por injeção, 

graças ao fato dele possuir elevada rigidez, resistência a fluência, a abrasão, ao 

impacto, e tensofissuramento sob tensão ambiental e química. Pelo processo de 

extrusão, o PEAD é utilizado principalmente em isolamento de fios telefônicos, 

geomembranas, revestimento de tubulações metálicas e tubos para redes de 

saneamento e de distribuição de gás. No processo de injeção, o PEAD é usado para 

fabricação de baldes, brinquedos, potes, tampa de garrafa, entre outros (Coutinho et al., 

2003). 

Mainka (2018) mostra o processo de extrusão realizado em diferentes tipos de 

PEAD, variando-se o índice de fluidez, densidade e comonômero, com objetivo de 

avaliar a influência isolada de cada parâmetro molecular nas propriedades do PEAD. As 

amostras foram aditivadas e granuladas em extrusora monorosca, com rotação de rosca 

de 60 rpm. A Tabela 2 mostra os perfis de zona e temperatura utilizados pelo autor. 
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Tabela 2: Zonas de temperaturas usadas para extrusão do PEAD. 

Zona 1 80°C 

Zona 2 120°C 

Zona 3 150°C 

Zona 4 180°C 

Zona 5 190°C 

Zona 6 190°C 

Fonte: Mainka (2018). 

 

A energia necessária para fusão do material é fornecida pelo cisalhamento do 

material fundido, para velocidades da rosca desde moderadas a altas. O calor gerado 

via cisalhamento será maior quanto maior for a viscosidade do material fundido. Isto 

acontece devido os materiais rígidos gerarem muito mais calor no fundido. Desta forma, 

com maquinas operando a alta velocidade, o calor praticamente proverá do 

cisalhamento do fundido viscoso. Entretanto existe também a combinação entre este 

calor e o calor do aquecimento do canhão (LOPES, 2018). 

Visando também a reciclagem do PEAD, suas propriedades podem ser alteradas 

devido à irradiação solar ou presença de corantes ou cargas presentes que poderão 

interferir nas propriedades como também no processamento desse polímero. Da Costa 

et al., (2015) mostram uma comparação entre as propriedades térmicas e a 

cristalinidade do PEAD comercial e reciclado, seguindo com o mesmo processo de 

extrusão para ambos, utilizando uma extrusora dupla-rosca corrotacional 

interpenetrante, com 20 mm de diâmetro e razão comprimento diâmetro (L/D) = 36, com 

perfil de temperaturas no barril de 90 °C na primeira zona, 120°C na segunda zona, 

150°C na terceira zona e 180°C nas demais zonas e cabeçote, com rotação das roscas 

de 300 rpm. 

As propriedades de fluxo de fluidos viscoelásticos como o PEAD são 

dependentes da temperatura, da taxa de deformação e do tempo de observação.  

Dentre as propriedades reológicas, a viscosidade é um dos parâmetros mais utilizados 

no estudo do comportamento dos materiais poliméricos durante o processamento, uma 

vez que, a maioria dos processos de transformação ocorre em fluxos cisalhantes (Cruz 

et al., 2008).  

Medidas de módulos de armazenamento (G’) e de perda (G”) em cisalhamento, 

que estão relacionados com a energia armazenada e energia dissipada durante um 

ciclo, respectivamente, também são muito utilizadas no estudo de processamento de 
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polímeros. O módulo de armazenamento é dependente da rigidez das macromoléculas 

e do seu emaranhamento, enquanto que o módulo de perda é dependente das ligações 

que controlam as mudanças conformacionais dos segmentos das cadeias (Macossko, 

1994).  

Cruz et al., (2008) mostraram um estudo de avaliação das propriedades 

reológicas de blendas contendo PEAD virgem e reciclado. O material reciclado foi 

reprocessado pelo processo de extrusão (L/D = 24, perfil de temperatura de 150, 180, 

180 °C e velocidade da rosca de 70-80 rpm) com adição de 0,2% em peso do 

antioxidante Irganox B215. Posteriormente, este material foi incorporado à resina virgem 

nas proporções 25, 50 e 75%, e injetado (perfil de temperatura de 160, 180 e 190 °C e 

temperatura do molde de 50 °C). A incorporação de material reciclado, proveniente de 

resíduos pós consumo à resina virgem promove uma redução na massa molar das 

blendas em questão e um aumento na distribuição desta massa molar. 

Além da utilização do PEAD puro ou com adição de aditivos em diversas 

aplicações, utiliza-se esse polímero também como matriz para obtenção de compósitos 

com propriedades aprimoradas. Beauvalet (2010) sintetizou nanocompositos de PEAD 

via polimerização in situ com argila organofilica. Esse tipo de argila precisa passar pelo 

processo de organofilização para que tenha interação com o polímero. Em comparação, 

o nanocomposito apresentou propriedades mecânicas e térmicas superiores ao 

polietileno produzido por polimerização em meio homogêneo.   

 

3.5 Aplicações do PEAD 

A indústria de segunda geração é o destino da produção das centrais 

petroquímicas (olefinas e aromáticos) e se concentra próxima às centrais de matéria-

prima e à produção dos petroquímicos básicos, formando os pólos petroquímicos. Entre 

as principais empresas de 2º geração que possuem unidades de produção no Brasil, 

destacam-se BASF, Braskem, Dow, Elekeiroz, Innova, Lanxess, Oxiteno, 

PetroquímicaSuape e Unigel. 

O PEAD é uma importante resina na segunda geração da cadeia petroquímica, 

utilizada para diversos fins. Pode-se citar: diferentes tipos de embalagens, como 

embalagens de alimentos, cosméticos, lácteos, óleos lubrificantes, higiene e limpeza, 

tampas, containers e bombonas para produtos químicos (domésticos, industriais e até 

mesmo defensivos agrícolas), caixas para hortifrutícolas e pescado, capa de fios e 

cabos ópticos e metálicos para isolamento, além de dutos de ar, reservatórios 

automotivos pequenos, brinquedos, páletes, etc. (BRASKEM, 2022).  
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É, também, particularmente adequado para a fabricação de tubos. O tubo possui 

excelentes propriedades mecânicas, físicas, químicas e hidráulicas, e possui excelente 

resistência a trincas e deformações, garantindo uma vida útil de mais de 50 anos. Além 

disso, devido à adição de pigmentos de negro de fumo, eles são resistentes à 

fotodegradação e podem ser usados em áreas abertas e expostas aos efeitos do clima 

(ABPE, 1998). 

O polímero tem, também, um importante papel nos aterros sanitários, onde 

grandes "folhas" de PEAD são usadas para formar um buffer que evita a poluição do 

solo e das águas subterrâneas.  

No setor imobiliário ganha espaço na fabricação de mesas e cadeiras dobráveis 

e até mesmo peças que compões os eletrodomésticos. Um dos principais usos é a 

fabricação de compostos plásticos que podem substituir a madeira em diversas 

aplicações, o que é uma tendência na reciclagem de polímeros.  

 

3.6 Consumo e reciclagem do PEAD no Brasil   

O PEAD está inserido na cadeia produtiva de plástico a partir da chamada 

“segunda geração”, em que se resulta o polímero após o refino do petróleo e a obtenção 

de monômeros (“primeira geração”). A partir disso, segue para “terceira geração”, 

representada pelos transformados plásticos, em que é de fato transformado para uso 

utilitário, como em construções civis, embalagens, peças eletrônicas, peças para 

veículos, etc., produtos esses que alimentam mercados consumidores e alcançam o 

consumidor final.  

Assim, o PEAD tem o potencial de voltar à cadeia produtiva como matéria prima: 

os resíduos pós consumo e pós industrial do material podem dar origem as resinas 

recicladas, na “quarta geração” da cadeia. O ciclo de vida do PEAD pode ser observado 

na figura 5. A quarta geração é de interesse deste estudo, já que pode significar parte 

da solução para os problemas ambientais no que diz respeito à exploração de recursos 

finitos, emissões de gases atmosféricos, gestão de resíduos sólidos, conservação dos 

ecossistemas e saúde humana. Bem como no âmbito social, pode significar a geração 

de empregos e maior distribuição de renda. 
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Figura 5: Ciclo de vida do PEAD 

 

Fonte: ABIPLAST, 2022, adaptado. 

A evolução da economia global foi dominada por um modelo linear de produção 

e consumo no qual as mercadorias são produzidas com matérias primas virgens, 

vendidas, usadas e descartadas como resíduos. Mesmo experimentando grandes 

avanços no aumento da eficiência dos recursos, qualquer sistema cujo fundamento seja 

o consumo, e não o uso restaurativo de recursos, presume perdas significativas ao longo 

da cadeia de valor (EMF, 2016, p.2). Os dados do ano de 2021 elaborados pela 

ABIPLAST mostram que o Brasil não é exceção à regra, pelo menos 58% dos 

transformados plásticos consumidos no país tem ciclo de vida de até 5 anos, enquanto, 

desses, 39,6% tem ciclo de vida de até 1 ano, números estes que não acompanham o 

tempo de degradação do material no meio ambiente.  

Dos setores que consomem os transformados plásticos, destacaram-se 

“Construção civil” e “Automóveis e peças”, representando 23.1% e 8,1% (ABIPLAST, 

2021) respectivamente, com ciclo de vida longo e “Alimentos e bebidas”, representando 

21.6% (2021) com ciclo de vida curto. 

Ainda segundo a ABIPLAST, em 2021 foram produzidas 7,34 milhões de 

toneladas de resinas termoplásticas e 7,46 milhões de toneladas de transformados 

plásticos. A reciclagem do PEAD é importante porque esta é a segunda resina mais 

consumida no Brasil, representando 12,5% do consumo, como mostra a Figura 6, sendo 

a primeira o Polipropileno (PP), que representa 20.1%. Importante ressaltar que os 

setores que correspondem ao maior consumo de plástico são os setores que utilizam 

do PEAD para os seus transformados.  
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O índice de reciclagem do PEAD pós consumo também se destacou, 

representando 27% das 884,4 mil toneladas que o mercado brasileiro movimentou em 

2020 (ABIPLAST), isto é, 238 mil toneladas aproximadamente de PEAD reciclado. Nota-

se que é um número considerável no panorama geral da reciclagem das principais 

resinas, sendo um dos três materiais com maior espaço, junto com o PET e o EPS, 

evidenciado na Figura 7: Índice de reciclagem de plástico pós consumo por material.  

 

Figura 6: Principais resinas consumidas no Brasil em 2021 - % 

 

Fonte: ABIPLAST, 2021. 

 

Figura 7: Índice de reciclagem de plástico pós consumo por material 

 

Fonte: ABIPLAST, 2021. 

 



26 

 

 

Quando se analisa a cadeia produtiva plástica no Brasil, em termos territoriais, 

percebe-se a concentração nas zonas mais economicamente desenvolvidas do país. 

Esse é um fato histórico, que pode ser retratado pela distribuição de empresas de 

transformados plásticos em 2020, em que São Paulo detém de 43.2%, dessas 

empresas, seguido de Santa Catarina com 13% e Rio Grande do Sul com 8.4%. A 

distribuição de empresas de reciclagem de material plástico também, mas com maior 

distribuição em relação aos transformados: São Paulo concentra 24.7%, Santa Catarina 

15.3%, Paraná 12.1% e Minas Gerais 9.3%. Na Figura 8 – Distribuição de reciclagem 

no Brasil é possível visualizar tal concentração em um fluxograma. 

 

Na Figura 8: Distribuição de reciclagem no Brasil 

 

Fonte: ABIPLAST, 2020 

 

3.7 Materiais Compósitos com Fibras Naturais 

Quando se combinam dois ou mais materiais, de forma a produzir propriedades 

únicas e diferentes dos seus componentes individuais, tem-se um compósito, que é 

constituído por duas fases, a primeira delas é a matriz que irá conferir a estrutura, e a 

segunda é a fase dispersa que é o elemento de reforço que irá se incorporar nos 

espaços vazios da matriz (LIGOWSKI, SANTOS, FUJIWARA, 2015; CABRAL, 2016). 

 A utilização de um termoplástico como o PEAD como matriz para o compósito, 

se dá devido a sua propriedade de romper as ligações intermoleculares no processo de 
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fundição, o que permite a incorporação das fibras naturais (LIGOWSKI, SANTOS, 

FUJIWARA, 2015). 

 A utilização de fibras naturais como reforço na matriz é uma escolha 

interessante, pois essas fibras possuem baixo custo de obtenção, não são tóxicas, 

podem ser incineradas e são pouco abrasivas aos equipamentos de processamento 

polimérico. Para realizar sua incorporação na matriz polimérica, elas são geralmente 

moídas em um moinho de facas até atingir a granulometria desejada e após são 

misturadas com o polímero, e moldadas conforme o processo de transformação plástica 

escolhido (CABRAL, 2016). A figura 9 apresenta micrografias de MEV de um compósito 

de PEBD com 10% de fibra de coco (E) e o polímero puro (A).  

 

Figura 9: Micrografias de MEV dos compósitos (A) Polímero puro, (E) Polímero 

puro+10% de fibra de coco. 

 

       

 

 

 

 

 

Fonte: WEARN, MONTAGNA, PASSADOR (2020). 

 

Um exemplo de fibra que pode ser incorporada no PEAD é o bagaço da cana-

de-açúcar que é um resíduo da indústria alcooleira e geralmente é utilizado para 

geração de energia nessa indústria. Pelo fato da temperatura de fusão (Tm) do PEAD 

ser na faixa de 120-130°C a utilização dessa fibra é possível, pois não irá ocorrer a sua 

degradação na hora da moldagem do compósito (LIGOWSKI, SANTOS, FUJIWARA, 

2015; ALMEIDA, 2015). 

 Outro exemplo de fibra natural, é a casca da semente da planta Sombreiro, este 

tipo de fibra possui como vantagens a boa resistência e a baixa absorção de umidade. 

Cabral (2016) estudou a sua incorporação no PEAD reciclado e verificou que a dureza 

do compósito aumentou com o aumento da carga, mas a resistência à tração diminuiu 

devido a uma concentração maior de espaços vazios na matriz polimérica, além disso 
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o compósito não apresentou absorção de umidade, o que é uma vantagem, pois este 

compósito pode ser utilizado em produtos que tenham contato com a água (CABRAL, 

2016). 

 A fibra do endocarpo do coco (EDC) também pode ser utilizada na matriz 

polimérica, ela consiste na casca pétrea do coco, que é um resíduo da indústria de 

beneficiamento do coco, esse tipo de fibra tem como vantagem a capacidade de reforçar 

as propriedades mecânicas da matriz, tais como, a resistência à tração e térmica 

(ALMEIDA, 2015). 

 Araujo e Sampaio (2020) utilizaram a fibra do coco na matriz de PEAD virgem e 

constataram uma boa estabilidade da tensão na força máxima desse compósito, o que 

se deve à grande quantidade de lignina na fibra de coco, o que ajuda a promover uma 

melhor interação interfacial, o que já não foi o mesmo que Morita (2020) observou ao 

incorporar fibras de sisal, pois verificou a necessidade de se utilizar algum agente 

modificador nas fibras ou agente compatibilizante na matriz de forma a melhorar as 

interações fibra/matriz, para que se fosse possível obter melhores propriedades 

mecânicas.  

 

3.8 Estado da Arte 

A realização de análise térmica como TG (termogravimetria), DTG 

(termogravimetria derivada, e DSC (Calorimetria Diferencial de Varredura) em polímeros 

como o PEAD são importantes porque permitem observar os eventos térmicos 

responsáveis pela temperatura de cristalização, fusão e grau de cristalinidade bem 

como as faixas de temperatura que esses eventos acontecem. Essas informações são 

essenciais quando se deseja melhorar as propriedades desse material.        

 Na literatura existem estudos voltados para a melhora do PEAD, com ênfase na 

reciclagem e utilizando análises térmicas. MONTEIRO (2014) avaliou quatro ciclos de 

reprocessamento por extrusão de PEAD proveniente de sacolas plásticas descartadas. 

O autor observou que não houve variações significativas no índice de fluidez, porém, 

ocorreu um aumento da densidade e modificação dos picos cristalinos. Em relação a 

análise térmica, a TG/DTG indicou que houve um aumento das temperaturas de início 

e fim de degradação com o número de ciclos de reprocessamento, e a DSC mostrou 

que houve melhora na cristalinidade do PEAD com os ciclos de extrusão. Esses 

resultados apresentaram maior estabilidade térmica do material com os ciclos de 

reprocessamento.    



29 

 

 

 A comparação das propriedades mecânicas e térmicas de embalagens 

recicladas de PEAD com PEAD comercial foi o foco do trabalho de Nunes (2015). A 

respeito de resistência a tração houve pouca diferença entre os materiais. Os resultados 

da análise térmica por DSC mostraram que devido a heterogeneidade, o PEAD reciclado 

obteve menores valores de temperatura de cristalização e grau de cristalinidade, 

enquanto que o PEAD comercial gerou melhores resultados graças ao processo de 

nucleação e crescimento dos cristais serem mais homogêneo e simples.  

 Candian (2007) explorou o uso do PEAD de uma empresa de reciclagem em 

elementos de construção civil. As análises térmicas de DSC dentre as cinco amostras 

estudadas mostraram um único ponto de fusão, em torno de 137°C, o que indica que o 

material fornecido é isento dos contaminantes comumente encontrados nos materiais 

reciclados. A boa uniformidade das amostras expressou-se no formato definido dos 

picos, e na proximidade de valores no que diz respeito à temperatura de fusão, entalpia 

de fusão e grau de cristalinidade. As análises TG apresentaram um grau de pureza 

bastante significativo. Para essas análises, a autora selecionou as duas amostras com 

grau de cristalinidade mais distantes do PEAD puro (entre 75% e 95%), que seriam os 

materiais de pior qualidade. As duas amostras - identificadas pela cor verde e branca - 

não apresentaram mudança em suas massas até 290°C e 320°C, respectivamente. Em 

510°C e 520°C as amostras perdem 98,23% e 97% de suas massas iniciais. A 

temperatura de decomposição do polímero, correspondente ao pico da curva DTG é de 

aproximadamente 481°C. O teor de resíduos não é significativo, já que corresponde a 

3% ou menos da amostra, quantidade comumente empregada na pigmentação de 

resinas virgens. Em contrapartida às análises térmicas, as propriedades mecânicas 

mostraram que o uso do PEAD reciclado do estudo como elemento estrutural deve ser 

feito com as ressalvas de que haja melhora na deformabilidade e rigidez.  

 Compósitos com PEAD e cargas de reforço geraram resultados mais 

interessantes do que apenas o PEAD reciclado. Em estudo feito por DE LIMA et al. 

(2018), foi utilizado caulim e CaCO3 como fases de reforço, e a estabilidade térmica do 

compósito foi avaliada por TG/DTG e DSC. Os resultados de TG/DTG mostraram que 

houve aumento nas temperaturas de início e fim de degradação nos compósitos em 

relação a amostra pura. Os autores atribuíram isso à limitação da movimentação das 

cadeias poliméricas do PEAD devido a inserção de carga mineral. Em relação a DSC, 

uma diminuição no valor de variação de entalpia dos compósitos foi observada. Isso é 

devido ao fato da carga mineral não sofrer fusão durante o processo de aquecimento.  

 As mudanças térmicas e mecânicas foram estudadas por MULINARI (2009), em 

PEAD reforçado por fibras de celulose do bagaço de cana de açúcar. Em relação as 



30 

 

 

propriedades mecânicas, a adição das fibras melhorou as propriedades mecânicas 

comparado à matriz pura, graças a adesão fibra-matriz. Os resultados da análise térmica 

indicaram que houve um aumento da temperatura de degradação do PEAD com a 

incorporação das fibras de celulose além da queda na perda de massa quando 

comparada ao polímero puro. Com isso, o autor concluiu que a temperatura ideal de 

processamento desses compósitos é em torno de 300 °C. 

 Estudo feito por Martins et al. (2019), observou o comportamento do PEAD após 

incorporação do resíduo da borra de café em diferentes porcentagens. Os resultados de 

TG dos compósitos indicaram que houve uma diminuição da temperatura de 

degradação em relação ao PEAD puro - de 250°C, para 214°C com 20% e 163°C para 

30% de resíduo cafeeiro incorporado - bem como da estabilidade do compósito. Este 

fato pode ser associado à degradação da alta concentração de lignina presente na borra 

que foi incorporada no compósito. Com a redução da entalpia de cristalização e do grau 

de cristalinidade obtidos por DSC, os autores concluíram que não houve interação entre 

a matriz e o agente de reforço.   
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Serão apresentados os materiais utilizados para o estudo, bem como a descrição 

das principais propriedades de cada um. Ainda, serão apresentadas as análises 

térmicas a que esses materiais foram submetidos, seus princípios básicos e condições 

de processamento dos ensaios.  

 

4.1 Materiais 

Utilizou-se seis amostras de PEAD granuladas, com diferentes classificações e 

nomeadas de 1-6, fornecidas pela empresa Auriga, localizada em Itaquaquecetuba/SP. 

Duas amostras do polímero “virgem” (Amostra 1); Duas amostras de polímero pós 

consumo (Amostra 2 e 3); Uma amostra do polímero pós indústria (Amostra 4); Uma 

amostra do polímero pós indústria com 45% de biocarga (Amostra 5); E uma amostra 

do polímero pós indústria com 15% CaCO3 e 10%Alumínio (Amostra 6). As principais 

propriedades das amostras estão descritas na Tabela 3.  
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Tabela 3: Principais propriedades das amostras de PEAD 

 Classificação 

do material 

Ponto de 

Fusão 

Teor de 

Cargas 

Indice de 

fluidez 

(230°C/5,0kg) 

Índice de Fluidez 

(230°C/2,16kg) 
Coloração Aparência 

Temperatura de 

processamento 

Temperatura de 

molde 

Método 

ASTM 
INT INT - D2638 D2638 INT INT INT INT 

Unidade 

Dimensional 
- °C % g/10 min g/10 min - - °C °C 

Amostra 1 

Polímero off-

grade 

Polimeriz. 

137 0,00 0,55 Não flui Natural Boa 190-240 25-35 

Amostra 2 
Polímero pós 

consumo 
130 0,00 1,12 Não flui Amarelo Boa 190-240 25-35 

Amostra 3 
Polímero pós 

consumo 
132 0,00 0,85 Não flui Cinza Boa 190-240 25-35 

Amostra 4 

Polímero pós 

industria 

moído 

usinagem 

134 1,9 1,28 Não flui Cinza - 190-240 25-35 

Amostra 5 

Polímero pós 

industria com 

45% de 

biocarga 

135 14,25 NR 8,3 Bege Boa 190-240 25-35 

Amostra 6 

Polímero pós 

indústria tubos 

de pasta de 

dente com 

15% CaCO3 e 

10% de 

Alumínio 

130 14,26 3,07 0,85 Lilás Boa 190-240 25-35 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

4.2 Análises térmicas 

Análise térmica é definida como “um grupo de técnicas por meio das quais uma 

propriedade física de uma substância e /o u de seus produtos de reação é medida em 

função da temperatura, enquanto essa substância é submetida a uma programação 

controlada de temperatura e sob uma atmosfera especifica” (MACHADO; MATOS, 

2004). Através dessas técnicas podem ser estudados vários tipos de materiais 

poliméricos, como termoplásticos, elastômeros, compósitos, termorrígidos, aditivos e 

blendas. 

A Análise Termogravimétrica, a Análise Térmica Diferencial e a Calorimetria 

Exploratória Diferencial estão entre as principais técnicas termo analíticas, e tem como 

propriedades físicas a serem medidas a massa e a entalpia, respectivamente. As 

análises que serão descritas ao longo desse capítulo foram executadas pelos técnicos 

Cátia Mieko Fukumoto e Robson Marcel da Silva, no Centro de Equipamentos e 

Serviços Multiusuários – CESM, pertencente ao Instituto de Ciências Ambientais, 

Química e Farmacêuticas – ICAQF da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, 

Campus Diadema. 

 

4.2.1 Análise termogravimétrica 

A Análise Termogravimétrica (TGA) baseia-se na medição de variação da massa 

da amostra polimérica, que interage com a atmosfera em função do tempo ou da 

temperatura, sob uma programação controlada da temperatura. Desta técnica, permite-

se conhecer as alterações que o aquecimento pode provocar, e também estabelecer 

faixas de temperaturas que determinam diferentes condições de reações, como a 

corrosão, decomposição, degradação térmica oxidativa, evaporação, etc. 

O equipamento utilizado constitui-se basicamente em uma termobalança. O 

aparato é composto por um forno e um transdutor. Os materiais do forno adequados 

para o estudo de polímeros é o Nicromo ou o Kanthal, que podem atuar com temperatura 

aproximada de até 1100ºC e 1350ºC, respectivamente (MACHADO, 2008). Além disso, 

a velocidade de variação deve ser controlada no programador do forno, que deve ser 

capaz de uma programação de temperatura linear (MACHADO, 2008). O transdutor é 

constituído por termopares, balança e detector de gás. Ele realiza a transferência, 

através de um sinal elétrico, dos dados gerados para uma unidade controladora, que 

além de receber tais dados e registrar as curvas geradas, também controla a operação 

através da transferência de informações como faixa de temperatura, razão de 

aquecimento e tipo de atmosfera. (MACHADO; MATOS, 2004). 
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As curvas termogravimétricas (TG) expressam a massa da amostra submetida à 

análise, em função da temperatura ou do tempo. Através delas, pode-se obter as curvas 

derivadas termogravimétricas (DTG), pela derivada primeira da variação de massa em 

função do tempo (dm/dt), registrada em relação ao tempo (MACHADO; MATOS, 2004). 

A curva DTG não contém mais informações do que a curva de TG, já que ilustram os 

registros das mesmas condições experimentais, mas permite uma visualização mais 

fácil dos dados, enfatizando as sutilezas das curvas TG (MACHADO; MATOS, 2004). 

O equipamento utilizado para análise termogravimétrica foi o analisador térmico 

da fabricante Shimadzu, modelo DTG-60H, ano 2008, e pode ser observado na Figura 

10: 

Figura 10: Analisador térmico DTG-60H, 2008, Shimadzu 

 

 

Os parâmetros utilizados na análise são descritos na Tabela 4. Utilizou-se 4-9 

mg para cada amostra, em cadinho de alumina, sob atmosfera dinâmica de nitrogênio. 

As temperaturas iniciais variam já que os ensaios foram realizados a partir da 

temperatura ambiente. 

Tabela 4: Parâmetros das Análises Termogravimétricas 

Amostra Peso (mg) T inicial (°C) T final (°C) Vazão (ml/min) 

1 5,5520 32,8 701,4 50 

2 7,4660 23,0 701,5 50 

3 4,0970 27,8 701,5 50 

4 7,9520 30,8 701,4 50 

5 7,0300 29,3 701,7 50 

6 9,4400 24,7 701,4 50 
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4.2.2 Análise Térmica Diferencial 

 A Análise Térmica Diferencial baseia-se na medição do diferencial de 

temperatura entre um material de referência e a amostra a ser analisada (∆T = Tr-Ta), 

em função da temperatura ou do tempo, enquanto os materiais são submetidos a uma 

programação controlada da temperatura. O aquecimento ou resfriamento sempre ocorre 

de forma linear  (IONASHIRO, 2004). Essa técnica é utilizada para identificar as faixas 

de temperaturas em que ocorrem os processos térmicos, bem como analisar 

qualitativamente os processos endotérmicos, exotérmicos, e processos de primeira ou 

segunda ordem. 

 O DTA é comumente associado à Análises Termogravimétricas, e pode ser 

realizado no mesmo equipamento. As duas amostras são depositadas em cadinhos 

separados, idênticos, em que cada um é associado a um sensor de temperatura próprio, 

enquanto que o aquecimento ocorre através de uma única fonte de calor, conforme 

Figura abaixo 9. 

 A Análise Térmica Diferencial desse estudo foi realizada simultaneamente com 

TG, sob mesmos parâmetros e condições atmosféricas. A Figura 11 apresenta um 

esquema do sistema de aquecimento e sensores em DTA Clássico. 

 

Figura 11: Esquema de aquecimento DTA Clássico. 

 

                                     Fonte: IONASHIRO, 2004 

 

4.2.3 Calorimetria Exploratória Diferencial 

A Calorimetria Exploratória Diferencial baseia-se na medição de entalpia 

associada entre a amostra a ser analisada e um material de referência, em função da 

temperatura, enquanto esses são submetidos a uma programação controlada da 

temperatura. Essa técnica pode desenvolver estudos da determinação de capacidade 
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calorífica, determinação de pureza do material, entalpia das transições, grau de 

cristalinidade, entre outras.  

O equipamento é constituído essencialmente por um forno, um programador de 

temperatura, cilindro de gás para controle da atmosfera, e um amplificador e registrador. 

Historicamente, foram desenvolvidos dois tipos de equipamentos/análises de DSC: O 

DSC de compensação de potência, e o DSC de fluxo de calor. 

 Na DSC de compensação de potência a amostra e a referência são aquecidas 

individualmente em cadinhos separados idênticos, isso permite que as amostras sejam 

mantidas em condições isotérmicas, já que se a amostra sofre alguma alteração de 

temperatura, ocorre uma modificação na potência de entrada do forno correspondente 

(referência), e vice-versa, de modo que se anula essa diferença (MACHADO; MATOS, 

2004). Na DSC de fluxo de calor a amostra e referência são depositadas em cadinhos 

idênticos, sob mesma atmosfera e submetidas a mesma fonte de calor, que é transferida 

por um disco termoelétrico, através de um fluxo de calor diferencial. Esse fluxo é medido 

por meio de termopares, obtendo um sinal proporcional à diferença de capacidade 

térmica entre a amostra e a referência (CANDIAN, 2007). Nas curvas DSC geradas, os 

picos ascendentes caracterizam eventos endotérmicos e, os descendentes, eventos 

exotérmicos (MACHADO; MATOS, 2004). A Figura 12 mostra a diferença dos dois 

métodos. 

 

Figura 12: a) DSC de fluxo de calor; b) DSC de compensação de potência 

 

Fonte: CANDIAN, 2007 
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O equipamento utilizado para realização dessa análise foi o Calorímetro 

Diferencial de Varredura da fabricante Shimadzu., modelo DSC-60, ano 2010, baseado 

no fluxo de calor, e pode ser observado em diferentes ângulos nas Figuras 13 e 14. 

 

Figura 13 e 14: Calorímetro Diferencial de Varredura, DSC-60, 2010, Shimadzu 

                            Figura 13                                                  Figura 14                                     

 

 

 

 

 

                                                                                        

                          

 

 

Os parâmetros utilizados na análise são descritos na Tabela 5. Utilizou-se entre 

4-6 mg para cada amostra, dois cadinhos de alumínio puro (um com a amostra de 

interesse e o outro vazio para referência) e atmosfera dinâmica de nitrogênio. As 

temperaturas iniciais variam já que os ensaios foram realizados a partir da temperatura 

ambiente. 

 

Tabela 5: Parâmetros das análises de calorimetria 

Amostra Peso (mg) T inicial (°C) T final (°C) Vazão (ml/min) 

1 4,4000 38,6 551,5 100 

2 5,7500 39,9 551,5 100 

3 5,6300 24,2 551,5 50 

4 5,6300 27,5 551,4 50 

5 5,1900 27,6 551,6 50 

6 5,5400 30,5 551,4 50 
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5. RESULTADOS 

Serão apresentados os resultados das análises térmicas que as Amostras 1-6 

foram submetidas: Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), Análise Térmica 

Diferencial (DTA), Análise Termogravimétrica (TGA) e Termogravimetria Derivada 

(DTG). 

 

5.1 Resultados Análise de Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

As Figuras 15 até 17 ilustram a sobreposição das curvas DSC para as Amostras 

1 e 2, 3 e 4 e 5 e 6, respectivamente. Os resultados indicam, para todas as amostras 

comportamentos semelhantes, com um pico endotérmico, relacionado à temperatura de 

fusão (TF) e um pico exotérmico, relacionado à temperatura de cristalização (Tc). A 

Amostra 5 não apresentou o pico exotérmico. Este comportamento pode ser relacionado 

com a adição de cargas neste material. A Tabela 6 apresenta os valores dos picos de 

temperatura e o grau de cristalização das seis amostras em estudo. 

 

Figura 15: Curvas da Análise DSC das Amostras 1 e 2 
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Figura 16: Curvas da Análise DSC das Amostra 3 e 4 
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Figura 17: Curvas da Análise DSC da Amostra 5 e 6 
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Tabela 6: Temperatura e Cristalinidade das amostras através de DSC 

Amostra TF (°C) Tc (°C) ∆Hf(J/g) GC(%) 

1 132 271 131,75 60,44 

2 131 251 133,32 61,16 

3 131 249 131,82 60,47 

4 138 262 130,71 59,96 

5 127 - 130,91 60,05 

6 127 234 137,59 63,12 

   

As Amostras 1, 2 e 3 apresentam as temperaturas de fusão (TF ) mais próximas 

do caracterizado em literatura (130-135°C) (GUITIÁN,1995), enquanto que as Amostras 

4, 5 e 6 apresentam desvio maior dessa faixa. As Amostras 1 e 4 apresentam as maiores 

temperaturas de cristalização (Tc ) em relação às demais, em 271°C e 262°C, que pode 

representar a alta regularidade das cadeias do PEAD, facilitando o encaixe das 

moléculas para formação dos cristais. Foi observado que o Grau de Cristalização das 

diferentes amostras tem valores próximos, sendo a Amostra 6 com maior divergência, 

com 63,12%, e a Amostra 4, com 61,16%. Esses valores podem estar associados com 

a densidade desses materiais, que são reciclados, e no caso da Amostras 6, ainda 

possuei a influência dos aditivos.  

 

5.2 Resultados Análise Térmica Diferencial (DTA) 

As Figuras 18 até 20 ilustram a sobreposição das curvas de DTA para as 

Amostras 1 e 2, 3 e 4 e 5 e 6, respectivamente, e comprovam os perfis e temperaturas 

observados nas curvas TG e DTG. A Tabela 7 apresenta os valores das temperaturas 

máximas nos picos endotérmicos. 
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Figura 18: Curvas de DTA das Amostras 1 e 2 
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Figura 19: Curvas de DTA das Amostras 2 e 3 
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Figura 20: Curvas de DTA das Amostras 5 e 6 

0 100 200 300 400 500 600 700

-40

-30

-20

-10

0

10

20

T2 = 482 ºC
T1 = 133 ºC

T3 = 660 ºC

T2 = 489 ºC

T1 = 133 ºC

 

 

D
T

A
 (
m V

)

Temperatura (ºC)

 Amostra 5
 Amostra 6

 

Todas as amostras apresentam dois picos endotérmicos, com exceção da 

Amostra 2 e Amostra 6, que apresentam três picos endotérmicos. Foi observado os 

mesmos valores em temperatura do segundo pico endotérmico para todas as amostras, 

e para o primeiro pico da Amostra 5, quando comparado aos resultados 

termogravimétricos. O primeiro pico pode estar associado a um evento físico em que 

não houve perda de massa, e, portanto, é apresentado apenas nas curvas DTA. 

Enquanto que todas as amostras tiveram esse pico na faixa entre 133-136°C, a Amostra 

4 apresentou pico acentuado em relação as demais, em 151°C. O terceiro pico das 

Amostras 2 e 6 pode estar relacionado a algum traço de material incorporado no 

polímero, proveniente da reciclagem para a primeira, e a presença de CaCO3 e Alumínio 

para a segunda. 

 Em todos os aspectos, a curva DSC parece muito semelhante à curva DTA, 

exceto a unidade do eixo da ordenada. Como na DSC, a área do pico da curva DTA é 

diretamente proporcional à mudança de entalpia (IONASHITO,2004). Observa-se os 

mesmos picos endotérmicos e exotérmicos ocorrendo na mesma faixa exata de 

temperatura. 
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Tabela 7: Temperaturas dos picos endotérmicos em DTA 

Amostra T1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) 

1 133 480 - 

2 136 492 633 

3 136 495 - 

4 151 483 - 

5 133 482 - 

6 133 489 660 

    

 

5.3 Resultados Análise Termogravimétrica (TGA) e Termogravimetria Derivada 

(DTG) 

As Figuras 21 até 23 ilustram a sobreposição das curvas TGA para as Amostras 

1 e 2, 3 e 4 e 5 e 6, respectivamente. Os resultados indicam, para todas as amostras 

comportamentos semelhantes, onde a degradação ocorre em apenas uma etapa. Na 

Amostra 5, a degradação ocorre em dua etapas.  

 

Figura 21: Curvas de TGA das Amostras 1 e 2. 
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Figura 22: Curvas de TGA das Amostras 3 e 4 
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Figura 23: Curvas de TGA das amostras 5 e 6 
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Observa-se nas Figuras 21 e 22 que as Amostras 1 e 4, que são amostras mais 

“puras” em PEAD, apresentam os maiores valores percentuais de perda de massa 

dentre todos os materiais. As Amostras 2 e 3, caracterizadas como PEAD pós consumo 

apresentam menores valores em relação às anteriores. Suas maiores porcentagens 

residuais podem estar associadas a algum tipo de degradação no processo de 

reciclagem, bem como a incorporação de traços de outros materiais decorrentes do 

mesmo processo. As Amostras 5 e 6 apresentam os maiores valores percentuais de 

degradação, relacionados a presença de aditivos em suas matrizes. A Amostra 5 

apresenta dois eventos, sendo o primeiro relacionado a degradação da carga 

incorporada em sua matriz, que ocorre antes da degradação do polímero. A carga 

diminui a temperatura de degradação do material e aumenta a perda de massa no 

primeiro estágio. A curva da Amostra 6 pode estar relacionada a boa adesão da fibra à 

matriz, já que a perda de massa ocorre em uma única etapa e com grande geração de 

resíduo no final do processo. 

As Figuras 24 até 26 ilustram a sobreposição das curvas DTG para as Amostras 

1 e 2, 3 e 4 e 5 e 6, respectivamente, e corroboram com os perfis e temperaturas 

observados nas curvas TG. 

 

Figura 24: Curvas de DTG das Amostras 1 e 2 
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Figura 25: Curvas de DTG das Amostras 3 e 4 
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Figura 26: Curvas de DTG das Amostras 5 e 6 
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 Foram observadas temperaturas máximas mais baixas nos picos endotérmicos 

das Amostras 1, 4 e 5 em relação às Amostras 2, 3 e 6, que apresentaram os mesmos 
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picos com temperaturas mais altas. As Amostras 4 e 5 sugerem menor estabilidade 

térmica, determinada pela menor temperatura em que pode ser detectado o início da 

variação de massa. Ainda, a Amostra 5 apresenta novamente os dois picos 

endotérmicos, o primeiro relacionado à degradação da carga e o segundo relacionado 

à degradação do polímero.  

A Tabela 8 apresenta a temperatura onde ocorre o máximo da degradação 

(Tmáx) e o teor de resíduos remanescente dos materiais após o fim dos eventos. 

 

Tabela 8: Valores de Tmáx dos materiais e % residual 

Amostra Tmáx (°C) Resíduo (%) 

1 480 0.8 

2 492 2.7 

3 491 4.0 

4 481 1.8 

5 358 e 482 11.0 

6 489 22.7 
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6. CONCLUSÕES 

As análises térmicas geraram curvas semelhantes entre as amostras. De modo 

geral, o PEAD pós consumo têm valores próximos ao PEAD off-grade, no que diz 

respeito à temperatura de fusão (TF), estabilidade térmica, temperatura de 

processamento, cristalinidade e curva de degradação. Por outro lado, as diferenças 

entre os polímeros ficam mais evidentes quando as análises sugerem algum desvio 

decorrente do processo de reciclagem no PEAD pós consumo, seja através de um 

terceiro pico endotérmico em DTA ou a maior porcentagem resídual no final do processo 

de degradação. O PEAD pós industria sem aditivos possui menor estabilidade térmica 

em relação ao PEAD proveniente da reciclagem pós consumo, mas apresentou alta 

pureza em TGA. A incorporação de aditivos/cargas no PEAD Pós Industrial impactou 

em menores temperaturas de fusão (TF), ausência de pico exotérmico ou pico menos 

definido, etapas de degradação, cristalinidade e alta geração de resíduos no fim do 

processo de degradação. 
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7. TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestões para trabalhos futuros, pode-se citar:  

 Investigação das propriedades mecânicas dos materiais, através de ensaios de 

tração, dureza, fluência e resistência; 

 Caracterização das amostras por Espectroscopia vibracional de absorção no 

infravermelho, através do espectrômetro por transformada de Fourier (FTIR); 

 Obtenção de imagens e análises microestruturais e morfológicas das amostras, 

através da Microscopia Óptica e Microscopia Eletrônica de Varredura; 

  Determinação de estrutura cristalina dos materiais, através da Difração de Raios 

X. 
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