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PE1 - Polietileno linear de baixa densidade com 3,9mol% de1-buteno 
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PE2 - Polietileno linear de baixa densidade com 4,7mol% de 1-buteno  

PE-MA  - polietileno modificado com anidrido maleico (ou agente compatibilizante) 

PE-GMA - polietileno modificado com metacrilato de glicidila  
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PET - Poli(tereftalato de etileno)  

PP - Polipropileno  
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etileno)  
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PELBD/PE-GMA/PET - blenda de  polietileno linear de baixa densidade e poli(tere-

ftalato de etileno)  compatibilizada com PE-GMA 
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t1/2 - Tempo de meia vida 

TIVA  - poli(etileno-co-acetato de vinila) (EVA)  

TIVOH  - poli(etileno-co-álcool vinilico) (EVOH)  

Tc - Temperatura de cristalização  

Tg - Temperatura de transição vítrea  

Tm  -  Temperatura de fusão cristalina 

∆∆∆∆ΗΗΗΗm -  Variação de entalpia de fusão  

∆∆∆∆ΗΗΗΗc -  Variação de entalpia de cristalização  

Xc – Grau de cristalinidade.  
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RESUMO 

 

No presente trabalho foi realizado um estudo da modificação química do 

polietileno linear de baixa densidade (PELBD) com anidrido maleico (MA) e 

metacrilato de glicidila (GMA), que, posteriormente, foram utilizados como agentes 

de compatibilização interfacial em blendas de PELBD com poli(tereftalato de etileno) 

(PET). 

As funcionalizações foram realizadas em câmara de mistura e extrusora 

reativa, através de reações radicalares em estado fundido, utilizando peróxido de 

dicumila (DCP) como iniciador. 

Nos estudos de funcionalização do PELBD com MA foram utilizados 

planejamentos fatoriais com objetivo de otimizar o índice de incorporação do 

monômero, estabelecendo-se assim, as melhores condições de reação em câmara 

de mistura. As reações de modificação produziram extensão ou reticulação do 

polímero, verificando ser adequada a utilização de baixa velocidade de rotação e 

tempo reacional de 10 minutos. Foi observado um limite máximo de incorporação de 

MA às cadeias de polietileno. 

Na funcionalização do PELBD com GMA obteve-se maiores teores de 

incorporação do que quando foi utilizado MA. Com MA a conversão média da reação 

foi de 25% enquanto os valores obtidos para GMA alcançaram 59%, sendo que 

neste caso pode ter ocorrido a homopolimerização .  

O uso do estireno como monômero auxiliar aumentou a incorporação do 

monômero (MA ou GMA) à cadeia de PELBD, reduzindo as reações de degradação. 

Os polímeros modificados com MA (PE-MA) ou GMA (PE-GMA) foram 

utilizados como compatibilizantes em blendas de PELBD/PET, na proporção de 5 e 
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10 %. Para um estudo comparativo, as blendas foram preparadas variando-se a 

concentração de PET e os teores de incorporação do PE-MA e do PE-GMA. As 

blendas foram caracterizadas por calorimetria diferencial de varredura, microscopia 

eletrônica de varredura e análise das propriedades mecânicas e dinâmico 

mecânicas. Verificou-se que a utilização dos agentes compatibilizantes reduziu 

significativamente o tamanho e a distribuição das partículas da fase dispersa de PET 

na matriz de PELBD. Os resultados indicaram que o PE-MA mostrou melhor efeito 

compatibilizante nos sistemas estudados. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work is the chemical modification of linear low-density 

polyethyelene (PELBD) .with maleic anhydride (MA) and glycidyl methacrylate (GMA) 

and subsequently, they were used as interfacial compatibilization agents in linear low-

density polyethyelene and poly( ethylene terephtalate) blends.  

The functionalization was made in a mixer and a extruder by radical reactions 

in melt using dicumyl peroxide (DCP) as initiator. 

A factorial design was employed to study the functionalization of linear low-

density polyethyelene with maleic anhydride to select the best experimental 

conditions in a mixer. The functionalization reactions promoted extension or 

reticulation of polymer. It was verified that low rotation speeds and reaction time of 

ten minutes were more adequate conditions. It was observed the appendage of 

maleic anhydride to the polymer was limited. 

The glycidyl methacrylate-functionalized linear low-density polyethyelene    

(PE-GMA) showed higher degrees of functionalization than the maleic anhydride-

functionalized linear low-density polyethyelene (PE-MA). The average conversion of 

maleic anhydride’ reactions was 25% while conversion of glycidyl methacrylate 

reactions was 59%, but in this case it is possible the existence of the 

homopolymerization. 

The use of styrene as comonomer increased the grafting yield of the main 

monomer ( MA or GMA) to the LLDPE chain, decreasing the degradation reactions. 

The modified polymers with MA (PE-MA) or GMA (PE-GMA) were used as 

compatibilizing agents for LLDPE/PET blends, in the amount of 5 and 10%. For 

comparative studies, the blends were prepared using different PET concentrations 

and degrees of PE-MA and PE-GMA. The blends were evaluated by differential 
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scanning calorimetry, mechanical and dynamic mechanic properties and morphology 

analises. It was verified that the use of compatibilizer agents reduced significantly the 

size and the distribution of dispersed phase of PET particles in the LLDPE matrix. 

The results indicated that PE-MA showed the best compatibilizing effect in the studied 

systems. 
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A crescente necessidade de novos materiais serviu como alavanca para o  

desenvolvimento industrial de blendas poliméricas, uma vez que trata-se de uma 

alternativa mais versátil e econômica para obtenção de materiais com propriedades 

definidas e aplicações específicas [1]. A mistura de polímeros possibilita a obtenção de 

materiais com propriedades tecnologicamente relevantes [2,3], e por vezes polímeros 

de engenharia requerem propriedades, tais como, tenacidade e rigidez associadas em 

um único produto. Materiais apresentando um novo conceito de resistência ao impacto, 

foram desenvolvidos por Koo e colaboradores [4], a partir do estudo de blendas 

poliméricas de uma matriz dúctil e partículas frágeis. Na blenda de Policarbonato (PC) 

com copolímero aleatório de acrilonitrila e estireno (PAN/St) ( 30% em peso), tanto a 

resistência ao impacto quanto o módulo de Young foram superiores àqueles da matriz 

pura de policarbonato. 

Entretanto, algumas misturas poliméricas apresentam miscibilidade limitada, 

onde as propriedades desejadas só são obtidas quando as fases são estabilizadas pela 

adição de um terceiro componente, o agente compatibilizante [5]. 

Dentre os produtos denominados commodities,  as poliolefinas, com seu baixo 

custo, representam uma grande fatia do mercado e são usadas em diversas 

aplicações, porém algumas propriedades como apolaridade, baixo poder de tingimento 

e baixa dispersão com cargas inorgânicas, restringem sua utilização em novas 

tecnologias. Por outro lado as misturas poliméricas à base de poliolefinas apresentam 

incompatibilidade, possuindo fraca adesão e alta tensão interfacial. 

Estudos de  funcionalização de poliolefinas com  monômeros polares, resultando 

em produtos denominados de agentes compatibilizantes [5] visam a redução de 

1 INTRODUÇÃO 



 5 

problemas de miscibilidade destas misturas com polímeros polares como poliésteres, 

poliamidas, entre outros[5,6 ]. 

Atualmente a modificação química de poliolefinas é o método de funcionalização 

que tem apresentado maior desenvolvimento tecnológico [7-10]. Ela tem produzido 

uma ampla faixa de materiais  especiais para nichos de mercado: ligas estirênicas 

reativas, poliolefinas funcionalizadas e termoplásticos elastoméricos são alguns dos 

muitos exemplos comerciais.  A funcionalização é uma técnica que consiste em 

enxertar um monômero funcional na cadeia principal da poliolefina sem modificar sua 

natureza. Pode ser feita, por exemplo, através de reações radicalares no polímero em 

estado fundido. O monômero que tem sido mais utilizado é o anidrido maleico (MA), 

devido à sua alta reatividade. Das poliolefinas  funcionalizadas com anidrido maleico, 

considerado um precursor do agente compatibilizante nesses sistemas, resultam 

blendas com uma melhor dispersão [11]. Recentemente o metacrilato de glicidila 

(GMA) tem sido também utilizado como monômero na funcionalização de poliolefinas, 

uma vez que o grupo epóxido é capaz de reagir com vários outros grupos funcionais 

[12]. Várias publicações revelam a importância, sob o ponto de vista acadêmico, do 

estudo sobre a modificação química de copolímeros contendo  α-olefinas  (como o 

polietileno linear de baixa densidade) [13-15], em função da suas reatividades. Por 

outro lado  a aplicação destes polímeros modificados como agentes de 

compatibilização in situ para blendas imiscíveis expande as fronteiras acadêmicas para 

uma realidade comercial [22]. 

A extrusão de um par de polímeros imiscíveis na qual a fase dispersa pode 

formar fibras in situ é um método para melhorar as propriedades de polímeros 

existentes [58]. As blendas apresentam uma vantagem suplementar ao 

desenvolvimento de novos materiais, pois permite  utilizar materiais poliméricos 

descartados, constituindo um benefício para o meio ambiente [16]. Com o crescente 

mercado de utilização do poli(tereftalato de etileno) (PET), cresce também a 

preocupação com sua reciclagem, o que  justifica estudos de blendas deste com outros 

plásticos na busca de aplicações para o descarte desse material.  
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O presente trabalho é resultado de uma pesquisa de cunho acadêmico dos 

parâmetros que influenciam o comportamento do polietileno nas blendas com PET 

utilizando o polietileno funcionalizado como compatibilizante. Nesse sentido, foi 

realizado  um estudo da  funcionalização do polietileno linear de baixa densidade 

(PELBD) com anidrido maleico e metacrilato de glicidila e a sua aplicação como agente 

compatibilizante em blendas de PELBD e poli(tereftalato de etileno) (PET), utilizando as 

resinas virgens. 

O estudo de funcionalização com MA, será realizado através de  planejamentos 

fatoriais, permitindo avaliar o impacto das variáveis selecionadas no resultado final da 

reação de modificação do PELBD.    

Com relação a obtenção das blendas, este  trabalho pretendeu avaliar apenas 

um tipo de poliolefina. A razão específica desta escolha, baseou-se no fato que PELBD 

encontra-se, freqüentemente, associado (na forma de rótulo) com o PET em garrafas 

de refrigerantes e embalagens em geral. Se a compatibilização destas duas resinas 

resultar num produto com boas propriedades mecânicas, possivelmente poderia 

eliminar a etapa de separação das mesmas em centros de triagem, tornando-se assim 

uma alternativa futura para a reciclagem de materiais poliméricos pós-usados.  
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2.1 Polietileno 

Historicamente o polietileno (PE), surgiu na Inglaterra em 1933, quando 

pesquisadores dos Laboratórios ICI descobriram, acidentalmente, que o gás etileno 

em presença de oxigênio poderia sofrer uma reação resultando um pó branco [17]. O 

polietileno é a poliolefina que possui a estrutura molecular mais simples, o que lhe 

confere propriedades como, alta tenacidade e alongamento na ruptura, elevada 

resistência a agentes químicos, excelente processabilidade e reciclabilidade. O 

polietileno  também é chamado de polímero “commodities”, pois é um material de 

baixo valor econômico agregado, de fácil fabricação e é produzido em larga 

escala[18]. 

O polietileno é constituído por unidades metilênicas (CH2) e dependendo 

do grau de ramificação da cadeia, têm-se polietileno de baixa, média ou alta 

densidade. O grau de ramificação, por sua vez, depende do tipo de iniciador ou 

catalisador utilizado, e do processo de polimerização empregado. A polimerização 

com  catalisadores de coordenação ou catalisadores Ziegler Natta possibilitou a 

produção do PE a baixas pressões e temperaturas, e deu origem ao polietileno de 

alta densidade, que é um polietileno com cadeias lineares, contendo de 1 a 5 

ramificações por 1000 átomos de carbono, e consequentemente tendo  maior grau 

de cristalização que os demais. Ao contrário, o etileno polimerizado a altas pressões 

e temperaturas, resulta num polietileno com cadeias altamente ramificadas, com 

ramificações longas e curtas ao longo da cadeia principal, em uma concentração da 

ordem de 10 a 30 ramificações por 1000 átomos de carbono. Neste tipo de 

polimerização, as próprias ramificações da cadeia principal do polímero resultante 

podem ter ramificações. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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É comum o emprego de comonômero, como 1-buteno ou 1-hexeno na 

polimerização do etileno, com intuito de reduzir a densidade e a cristalinidade do 

polietileno, obtendo-se os polietilenos conhecidos como polietilenos lineares de baixa 

densidade. 

Em função destas características básicas, tem-se os seguintes tipos de 

polímeros olefínicos: 

PEAD –Polietileno de Alta Densidade 

PEBD – Polietileno de Baixa Densidade 

PEAPM – Polietileno de Altíssimo Peso Molecular 

PELBD – Polietileno Linear de Baixa Densidade. 

As propriedades dos polietilenos são determinadas por parâmetros, inerentes 

ao processo de síntese, tais como: estrutura, massa molar e distribuição de peso 

molecular (DPM). Portanto além do tipo de polietileno, deve-se observar o “grade” 

(grau ou classe) do polímero para uma determinada aplicação ou processo de 

modelagem. Uma diversificação no processo de síntese, que resulta em diferentes 

características  para um mesmo tipo de polímero, produzido em uma mesma planta 

petroquímica, constitui uma diferente classe para comercialização. No caso dos 

polietilenos lineares são produzidos vários “grade” principalmente com diferentes 

pesos moleculares e teores de comonômeros para produtos que necessitam de 

especificações diferenciadas. 

2.1.1 Polietileno Linear de Baixa Densidade – PELBD 

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

α-olefinas, cuja densidade varia entre 0,910 e 0,929  e cuja cristalinidade varia entre 

25 a 75% em volume. Polimerizado a baixa pressão, a exemplo do PEAD, ele é 

obtido com catalisadores do tipo Ziegler-Natta, e metalocênicos [19,20]. O termo 

linear significa que as ramificações são introduzidas moderadamente. Apresenta 
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portanto, ramificações de cadeias laterais curtas que são o resultado da 

copolimerização com as α-olefinas,  do tipo 1-buteno, 1-hexeno ou 1-octeno. 

Entretanto a sua estrutura difere do PEBD que possui cadeias com ramificações 

longas que não se distinguem do esqueleto principal. As ramificações de cadeias 

laterais interferem no empacotamento das mesmas, e por isso este polímero é 

menos cristalino que o  PEAD, mas em comparação com o PEBD, sua temperatura 

de cristalização é mais alta resultando em ciclos de injeção mais curtos na produção 

de artefatos na chamada indústria de terceira geração. 

A Figura 2.1.1 apresenta curvas comparativas de tensão versus deformação 

para os polietilenos PEAD, PEBD e PELBD.[21] 

 
 
Figura 2.1.1 − Curvas de tensão versus deformação para vários polietilenos[21]. 
 

O tipo de ramificação apresentada no PELBD permite a este polietileno um 

estiramento muito maior tanto no estado sólido como no estado fundido. 

O principal uso do PELBD é na fabricação de filmes soprados (obtidos através 

de extrusão com matriz anelar seguida de sopro) ou filmes planos (cast film),  mas o 
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material também pode ser moldado por sopro ou injeção. Produtos obtidos por 

injeção possuem alto brilho, boa resistência ao impacto e à fratura sob tensões 

ambientais. Sua resistência mecânica e flexibilidade o tornam aplicável a um elevado 

número de opções para embalagens. Alguns exemplos de produtos típicos são: 

recipientes de óleo, tampas com rosca, fita-lacre de embalagens, filmes de 

espessura fina, filmes de embalagem para empacotamento automático e sacaria 

industrial.  

No mercado de embalagens um dos fatores limitantes no uso de filmes de 

PELBD é a permeabilidade a vapor d’àgua. Os filmes de polietileno, principalmente 

os menos cristalinos, apresentam permeabilidade a gases. Esta permeabilidade 

ocorre na região amorfa onde o volume livre e os movimentos de segmentos de 

cadeia permitem a passagem de moléculas pequenas [21]. Neste caso as 

alternativas são a introdução de um filme de polímero com barreira ao oxigênio 

através da técnica de coextrusão. Entretanto o desenvolvimento tecnológico que 

impulsionou o crescimento desta técnica de coextrusão, aponta  atualmente para o 

desenvolvimento de novos materiais através de processamento reativo e, de 

misturas de polímeros, objetivando uma melhoria nas propriedades finais e 

minimizando custos de produção. 

2.2 Reações de funcionalização de poliolefinas 

A apolaridade das cadeias hidrocarbônicas confere às poliolefinas 

características como baixa capacidade de absorção de corantes, baixa dispersão de 

cargas inorgânicas, como talco e mica, e baixa miscibilidade em blendas com 

polímeros polares, restringindo sua utilização em novas tecnologias. Nesse sentido 

foram realizados estudos[7-13] para introdução de grupos polares na cadeia 

polimérica das poliolefinas sem afetar significativamente as características do 

polímero, o que foi denominado de funcionalização de poliolefinas. A funcionalização 

pode ser  conseguida através de copolimerização de olefinas na indústria de 

segunda geração ou de técnicas industriais de modificação dos polímeros 
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previamente produzidos. Sendo esta última mais utilizada industrialmente por razões 

econômicas e tecnológicas. 

A modificação ou funcionalização de poliolefinas, também denominada 

graftização, por enxertar monômeros reativos na cadeia polimérica, pode ser 

realizada utilizando-se radiações ou reações químicas[9].  

As reações químicas de modificação de polímeros, sob o ponto de vista de 

mecanismos de graftização, podem ser classificadas nos seguintes métodos: 

reações radicalares, reações iônicas, reações por acoplamento do grupo terminal de 

duas cadeias poliméricas[9]. A modificação química de poliolefinas, através de 

reações via radicais livres, tem sido o método mais utilizado e o mais econômico, 

entretanto este processo é complexo pois depende de diversas variáveis, tais como 

quantidades e tipo de iniciador e monômero, temperatura e tempo de reação, sendo 

difícil a determinação das mudanças estruturais do polímero e da estrutura real do 

grupo funcional inserido na cadeia [1,2,3,7,8,22,23]. Um dos maiores problemas 

associados com a modificação de polímeros é a interferência de reações laterais 

competitivas com a reação de graftização. Uma revisão criteriosa da química de 

graftização por radical livre em polímeros fundidos foi apresentada por Hu, Flat e 

Lambla em Malaika [22] apontando o recente desenvolvimento de métodos mais 

eficientes que favorecem a formação do radical para promover a graftização, e, 

também, o uso de co-monômeros para favorecer a incorporação do monômero 

desejado. Nesta revisão são ainda relatados o efeito dos mecanismos de reação 

sobre a microestrutura do polímero graftizado e a importância da competição entre 

as reações laterais (ou secundárias) e as reações de graftização que ocorrem entre o 

monômero e o polímero, na eficiência do processo de graftização. 

Um sistema de graftização por radical livre, usualmente, contém três tipos de 

reagentes: o polímero a ser modificado, um monômero vinílico e um iniciador de 

radical livre. Um radical primário é gerado por decomposição a partir de um iniciador 

na presença de monômero e do polímero. Este radical pode reagir com o monômero 

direcionando a reação (dependendo da temperatura reacional) para uma 
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homopolimerização indesejável. Se mais radicais continuam a reagir com mais 

moléculas de monômero um oligômero ou polímero será formado. Entretanto se o 

radical, abstrair um hidrogênio da cadeia do polímero, um macroradical será 

formado, direcionando a reação para a graftização desejada. Dependendo da 

estrutura do  macroradical há probabilidade de ocorrer: cisão de cadeia, reticulação e 

graftização. Esta última ocorre quando o macroradical reage com a molécula de 

monômero[22].  

Na Figura 2.2.1 é  apresentado um esquema típico de graftização do 

polietileno com anidrido maleico (MA) através do mecanismo de radical livre, 

elaborado com base nas representações descritas em Navqvi[10] e outros[12,22-26]. 

2. 

1. Form ação do radical livre
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Figura 2.2.1 − Esquema de funcionalização do PELBD com anidrido maleico através do 
mecanismo de radical livre. 
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O mecanismo da reação divide-se em duas etapas, a primeira consiste na 

cisão homolítica do peróxido orgânico para a produção de radicais livres. Os radicais 

formados abstraem um átomo de hidrogênio da cadeia do PELBD, gerando um 

radical secundário ou terciário [12]. Os hidrogênios de carbonos terciários são mais 

reativos que os  de carbonos secundários [24]. Na segunda etapa, o macroradical de 

PE pode levar à reticulação ou a incorporação de MA. As reações formadas por 

abstração de hidrogênio permitem um número de possíveis reações: reticulação, 

incorporação do MA, ou cisão de cadeia. Estas reações ocorrem simultaneamente e 

de maneira competitiva no polímero, dependendo de parâmetros tais como estrutura 

do polímero e teor do peróxido[12]. 

Durante as reações de funcionalização podem ocorrer reações  secundárias 

indesejáveis de reticulação ou degradação. A literatura [12,14,22,24-27] descreve 

que para o polietileno (PE) pode ocorrer a reticulação do polímero favorecida pela 

combinação do cisalhamento e de altas concentrações de iniciador, enquanto que o 

polipropileno (PP), está sujeito a reações de degradação por indução de cisão-β na 

cadeia principal. 

O aumento da graftização não é diretamente proporcional a concentração de 

iniciador, pois este induz também o aumento de reações secundárias. Portanto a 

eficiência do iniciador é um fator importante. O iniciador ideal não deve ser oxidante 

e deve ser um bom abstrator de hidrogênio, com tempo de meia vida (t1/2) 

relativamente curto nas condições de reação, para que este seja completamente 

convertido em radicais. Por outro lado, tempos de meia vida extremamente curtos 

podem provocar uma alta concentração de radicais livres no início da reação e como 

conseqüência  dificultar a difusão destes no meio reacional, limitando assim as 

reações de graftização. Os iniciadores preferidos para a reação química de 

graftização são os peróxidos. Tais iniciadores suprem o meio reacional com espécies 

radicalares, geradas a partir da cisão homolítica da ligação O−O que é favorecida a 

temperaturas altas. As espécies radicalares geradas a partir do peróxido tem um 

elétron desemparelhado e são muito reativas, com tempo de meia vida menores que 
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10-3 segundos. Os peróxidos úteis são aqueles cujo radical gerado consegue ser 

suficientemente reativo para abstrair o átomo de hidrogênio da cadeia polimérica e 

formar os macroradicais correspondentes[22]. Os fatores estéricos parecem ser 

importantes em sistemas ramificados [24]. 

Uma importante diferença nas reações de modificação química para o PP e o 

PEAD encontra-se na abstração do hidrogênio da cadeia do polímero. No PP o 

macroradical produzido é terciário enquanto que no PE é secundário [12,22,26].  

A melhor maneira de favorecer a funcionalização e minimizar as reações 

laterais é promover a reatividade entre o monômero e o macroradical, tão logo este 

seja formado, evitando a recombinação ou fragmentação do mesmo[12]. 

Recentemente, as pesquisas de modificação química de poliolefinas têm estudado 

[11,12,25-27] o uso de comonômeros, agentes de transferência e inibidores  

adequados a cada sistema para favorecer a incorporação do grupamento desejado. 

Estes aditivos, por reagirem rapidamente com o macroradical, reduzem a 

possibilidade de ocorrência das reações secundárias, e a conseqüente degradação 

ou reticulação do polímero. A adição de um segundo monômero (ou comonômero) 

que possui alta reatividade com o macroradical do polímero, resulta em novos 

macroradicais que são capazes de reagir (ou copolimerizar quando a proporção 

deste comonômero torna-se favorável a uma copolimerização)  com o primeiro 

monômero levando à graftização. A adição de estireno nas reações de 

funcionalização, como um segundo monômero, tem sido amplamente utilizada  em 

função de sua alta densidade eletrônica. O estireno (St) reage com o polímero e 

forma uma espécie radicalar que atua efetivamente sobre o monômero a ser 

graftizado, reduzindo as reações secundárias. Se proporção do St no meio reacional 

for favorável, pode ainda ocorrer uma copolimerização. Na Figura 2.2.2 é 

apresentado um esquema da graftização do PELBD com metacrilato de glicidila em 

presença de estireno[26].  
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Figura 2.2.2 − Esquema   de funcionalização do PELBD com metacrilato de glicidila em 
presença de estireno, através do mecanismo de radical livre [26]. 
 
 

Hu, Flat e Lambla [22] relataram que o uso do estireno como comonômero 

melhora significativamente o rendimento da reação de graftização do GMA e MA 

sobre a cadeia de polipropileno. O radical estirênico resultante é mais estável e 

apresenta um tempo de meia vida superior,  que está relacionado à natureza química 

do estireno: a estabilização por ressonância com anel benzênico do radical formado. 

Além disso, foi relatado que o uso do estireno reduz a degradação da cadeia do 

polipropileno[25]. 

A funcionalização ou graftização de poliolefinas tem sido feita com sucesso 

por meio de reações em solução, no estado sólido e no estado fundido. Destacam-se 

nos últimos vinte anos as rotas que referem-se a ao processamento reativo focando 

o uso de modificadores (monômeros)  e de polímeros convencionais processados em 

uma extrusora ou  em um mixer [22]. Como iniciadores, têm sido utilizados peróxido 

de dicumila (DCP), peróxido de dibenzoíla e peróxido de lauroíla entre outros[7-

16,22], os quais são adicionados em pequenas quantidades no sistema.  

Entre os monômeros utilizados estão  anidrido maleico (MA),   estireno, 

acetato de vinila, ácido acrílico, metacrilato de glicidila (GMA)[28], anidrido itacônico, 

entre outros [14,22]. 

 

 



 16 

O trabalho de Minoura e colaboradores [29] foi um dos primeiros estudos 

descritos na literatura sobre a  reação de funcionalização, através de reação em 

solução do PP com MA. A partir deste trabalho, a literatura descreve numerosos 

relatos de pesquisas envolvendo a utilização de anidrido maleico na funcionalização 

de poliolefinas, demonstrando o interesse que o assunto tem despertado [30-33]. 

Uma revisão de trabalhos de poliolefinas funcionalizadas com anidrido maleico, 

metacrilato de glicidila e outros monômeros, em estado fundido e em extrusora 

reativa, foi apresentada por Moad [14]. Conforme recentemente relatado por Malaika 

[22]  “A modificação  química de polímeros esta longe de ser uma curiosidade 

acadêmica, mas é uma realidade comercial”. 

Neste sentido, a funcionalização das poliolefinas tem sido largamente 

desenvolvida e é de grande interesse industrial ampliando a sua utilização e 

possibilitando a posterior obtenção de blendas com estabilidade morfológica. 

 

2.3 Poli(tereftalato de etileno) – PET 

O poli(tereftalato de etileno) (PET) é um polímero de condensação, do tipo 

poliéster aromático saturado. É um termoplástico obtido pela reação de condensação 

entre o ácido tereftálico e o etileno glicol [20]. 

Possui uma faixa de massa molar numérica média ( nM ) de 18.000 a 42.000 

g/mol. É um material rígido e incolor, sua temperatura de transição vítrea (Tg) é de 

aproximadamente 70ºC e sua temperatura de fusão (Tm ) de 250 a 270ºC. Pode 

existir como material termoplástico amorfo (transparente), num estado de orientação 

parcialmente cristalino e orientado (translúcido), e num estado cristalino altamente 

ordenado (opaco); com a densidade do material variando de aproximadamente 1,33 

a 1,37 e a 1,45 g/cm3 ,respectivamente. Devido à sua estrutura, cristaliza facilmente 

numa faixa de temperatura de 120ºC a 220ºC. Na sua forma cristalina, o PET 

apresenta alto módulo de flexão e uma elevada temperatura de distorção ao calor, o 
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que permite sua utilização na fabricação de peças para serem submetidas a  

técnicas de pinturas à quente , sem que ocorra distorção da peça.  

Entre as diversas propriedades apresentadas pelo PET pode-se citar a alta 

resistência mecânica, a barreira ao CO2, o alto brilho e a transparência. A maior 

deficiência em suas propriedades está na baixa resistência ao impacto [34]. 

O PET foi sintetizado pela primeira vez em 1941, e sua primeira aplicação foi 

em fibras têxteis. Na década de 60, começou a ser usado no segmento de  

embalagens, mas somente em 1980  foi introduzido no mercado de garrafas no 

Brasil, e a partir de então teve um crescimento vertiginoso[20]. Atualmente pode ser 

considerado um produto commodity, de baixo custo, sendo muito utilizado em  

indústrias têxteis como fibra; em componentes nas indústrias automobilísticas e 

eletroeletrônicas; em filme como em fitas magnéticas; em artefatos para embalagem 

de cosméticos, de produtos farmacêuticos, de alimentos e de bebidas carbonatadas. 

Como o volume  consumido de PET constitui um problema de poluição 

ambiental, especialmente  o usado em garrafas de refrigerante descartáveis, 

inúmeros estudos têm sido realizados no sentido do reaproveitamento do material 

proveniente do descarte pós-consumo. A moagem de garrafas pode resultar em 

flocos de PET e estes poderão ser utilizados para aplicação em ladrilhos de piso, 

fibras para sacos de dormir e aplicações similares [35-37]. 

Quanto às técnicas utilizadas para processamento  desta resina, podem ser 

citadas as moldagens por extrusão, por sopro, por termoformagem, ou por injeção. 

Existe uma dependência das propriedades finais do produto com o grau de 

orientação das macromoléculas do polímero durante o processamento. Resinas para 

moldagem por injeção são, em geral, aditivadas com agentes nucleantes para 

permitir uma taxa de cristalização mais rápida a temperaturas não muito elevadas. 

Um inconveniente  é a sua suscetibilidade à degradação hidrolítica durante o 

processamento, tornando-se importante o controle de umidade. Ao longo da cadeia 

principal, cada grupo funcional transforma-se  em um ponto vulnerável à hidrólise, 
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podendo ocorrer ali uma cisão da cadeia, com a regeneração dos grupos funcionais 

originais [20,38].  

2.4 Blendas Poliméricas 

Num mercado competitivo como o de plásticos, a busca de novos materiais 

que apresentem, por exemplo, simultaneamente, tenacidade e rigidez tem propiciado 

um vertiginoso aumento no desenvolvimento da tecnologia de misturas poliméricas 

focando a compatibilização de termoplásticos imiscíveis. Por outro lado a significativa 

fração de plásticos nos resíduos sólidos urbanos tem estimulado vários estudos 

visando o seu aproveitamento em misturas. 

A primeira patente envolvendo misturas poliméricas ou blendas data de 1846. 

Foi registrada por um artista plástico de Birminnghan, e descrevia uma mistura de 

borracha natural (NR) com Gutta Percha. Em 1928 foi certificada a primeira patente 

de blendas de dois polímeros sintéticos, a blenda PVC/PVA obtida misturando-se o 

látex do  poli(cloreto de vinila)  e do poli(acetato de vinila) [39]. Atualmente, são 

conhecidas diversas blendas comerciais, citando-se  como  exemplo, a blenda 

miscível de PVC/ borracha nitrílica aplicada no isolamento de fios e cabos e  uma 

blenda polimérica de componentes imiscíveis que é a mistura de PP e EPDM 

aplicada em pára-choques, tubos e gaxetas. Também a blenda de poliamida 6 e 

poliamida 12, com propriedades intermediárias entre os dois tipos de poliamida 

garantiu bons resultados nas telecomunicações, em tubulações industriais e no 

mercado de escovas de dentes (filamentos) [40]. 

Algumas empresas atuam comercialmente na fabricação de compostos 

especiais e de blendas. Recentemente uma empresa paulista, Pepasa, dedicou-se a 

obtenção de uma blenda de poliamida 6 com poliamida aromática. Essas blendas 

são úteis em embalagens que requerem barreira ao oxigênio [40]. 

Em termos conceituais, o termo blenda polimérica é definido como uma 

mistura física ou mistura mecânica de dois ou mais polímeros e /ou copolímeros [41], 
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de forma que entre as cadeias moleculares dos polímeros diferentes só existam 

interações físicas ou físico-químicas. 

No caso de misturas binárias são poucos pares de polímeros que formam 

blendas miscíveis, apresentando sua morfologia composta de uma única fase, e 

comportamento  térmico característico assinalado por uma única  Tg, sendo esta 

intermediária às temperaturas de transição vítrea dos seus componentes [42]. 

Entretanto as blendas de polímeros imiscíveis são atraentes pois elas combinam 

muitas das propriedades desejadas de ambas as resinas poliméricas. Um exemplo é 

a extrusão de pares de polímeros imiscíveis no qual a fase dispersa pode formar 

fibras in situ e que se constitui num método prático para aumentar a dureza e a 

resistência do polímero que constitui a matriz. Recentemente tem sido produzidas 

blendas baseadas em dois termoplásticos apresentando diferentes temperaturas de 

processamento na qual as fibras formadas in situ são feitas a partir de termoplásticos 

de engenharia  como PET, PBT e PA. Posteriormente este material contendo as 

microfibras é processado através de extrusão, sopro ou compressão à baixas 

temperaturas de maneira que as fibras se mantenham. Alguns destes estudos 

resultaram em blendas  cujas propriedades mecânicas são comparáveis a materiais 

reforçados com fibra de vidro[43,44,58]. 

 Para que as blendas binárias apresentem propriedades mecânicas 

superiores, seus componentes não podem ser extremamente imiscíveis, nem tão 

solúveis de modo a formar uma fase homogênea. Certa imiscibilidade é necessária 

pois as partículas dispersas muitas vezes tem a função de cavitar e aliviar as 

tensões[58]. A obtenção de propriedades físicas e mecânicas satisfatórias nas 

blendas depende de sua morfologia, a qual esta relacionada com a composição da 

blenda e a adesão entre as fases. A condição ideal morfológica para formação de 

blendas  com propriedades superiores é a miscibilidade parcial entre seus 

componentes. Neste caso a mistura binária apresenta uma morfologia  de fases 

separadas, em  que um dos componentes constitui uma matriz contínua na qual o 

outro fica disperso [22,45].  
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Geralmente, misturas simples de diferentes polímeros exibem fases 

morfológicas instáveis e baixas propriedades mecânicas, por isso nos últimos anos, 

estudos objetivaram a obtenção de substâncias  que atuam como compatibilizantes 

de termoplásticos imiscíveis. Estas pesquisas revelaram que o uso destas 

substâncias em misturas poliméricas binárias resultou em redução da tensão 

interfacial e formação de fases morfológicas mais estreitas e estáveis. Tais estudos 

tem estimulado o rápido crescimento do consumo de termoplásticos  como plásticos 

de engenharia, uma vez que a compatibilização é o aspecto fundamental para a 

preparação de blendas de polímeros imiscíveis com propósito comercial [46,47].  

2.4.1 Compatibilização de Blendas imiscíveis 

Em primeiro lugar cabe definir que o significado de compatibilidade em 

blendas não envolve necessariamente a miscibilidade verdadeira, fazendo com que 

os polímeros formem uma fase homogênea com ligações químicas [48]. A 

miscibilidade está relacionada aos parâmetros de solubilidade, polímeros que  

apresentam diferença menor que 1 entre seus parâmetros de solubilidade tendem a 

formar misturas miscíveis [47]. 

A compatibilização é o processo de conversão de uma mistura de polímeros 

imiscíveis, que apresenta duas ou mais fases, em blendas que possuam 

propriedades tecnológicas superiores. A natureza incompatível  destas blendas é 

evidenciada pela morfologia de fases das misturas, que apresentam uma larga 

distribuição de tamanhos de partículas dispersas [45]. A meta da compatibilização é 

obter uma dispersão estável e reprodutível, através da adição de um terceiro 

componente. Para resultar em uma mistura compatível, compatibilizante  deve 

possuir algumas características específicas. Os seus segmentos deverão interagir 

com  as fases imiscíveis do polímero. Neste caso a compatibilização é o resultado da 

interação destes segmentos.  
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Um processo de compatibilização de uma blenda é efetivo quando modifica a 

morfologia das fases e a adesão interfacial: (1) reduzindo a tensão interfacial entre 

as duas fases tendo como conseqüência a fina dispersão de uma fase na outra; (2) 

aumentando a adesão pela melhor interação entre as fases; (3) garantindo a 

estabilidade da fase dispersa contra a coalescência[52]. Para a estabilização das 

fases, uma quantidade de 0,5 a 2,0% em massa é suficiente, mas para obtenção de 

melhorias nas propriedades mecânicas da blenda é freqüente a utilização de 10 a 

20% em massa de agente compatibilizante [49 ]. 

Existem dois métodos para compatibilização de blendas poliméricas. O 

primeiro consiste na utilização de um copolímero, normalmente em bloco ou 

graftizado, com segmentos que possam interagir com um ou ambos componentes da 

mistura conforme apresentado na Figura 2.4.1. 

 

 
Figura 2.4.1 − Esquema mostrando a localização das moléculas de copolímeros em bloco ou 
graftizados na interface da blenda polimérica. 
 
 

Estudos revelam que neste método de compatibilização poderá haver uma 

dificuldade de dispersão adequada do copolímero próximo da interface, devido à alta 

viscosidade do meio. Somando-se a esta desvantagem, o alto custo de síntese 

destes copolímeros comerciais, restringe a sua utilização, fazendo com que a  

preferência seja para a compatibilização reativa in situ  [45-50,60-67].   
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O segundo método, também denominado de compatibilização reativa, consiste  

na utilização de polímeros funcionalizados como precursores na formação do agente 

compatibilizante in situ. A compatibilização é o resultado da reação entre grupos 

funcionais dos componentes da blenda, formando um copolímero em bloco ou 

grafitizado, durante a mistura no estado fundido. Neste método, há a vantagem dos 

polímeros funcionalizados, resultantes da modificação  química, desenvolverem o 

graft (enxerto) na interface da mistura polimérica imiscível [48-50]. Os requisitos 

básicos para o método de compatibilização reativa são: funcionalidade para reagir e 

formar ligações no estado fundido; mistura eficiente dos compostos da blenda; tempo 

adequado de residência na extrusora para a formação da reação desejada; 

estabilidade das reações formadas para posterior processamento[49]. 

Um exemplo genérico da compatibilização in situ entre dois polímeros 

imiscíveis A e E, representado por Gaylord [47] é apresentado no esquema da 

Figura 2.4.2. Neste método o polímero A previamente modificado com monômeros 

contendo o grupo funcional reativo X pode promover a compatibilização de A com 

um polímero E apresentando estrutura e parâmetro de solubilidade diferentes, mas 

contendo um grupamento funcional co-reativo Y (Figura 2.4.2(a)). O copolímero em 

bloco ou graftizado  formado in situ, a partir do polímero funcionalizado, é um 

compatibilizante para os polímeros não funcionalizados A e E, localizando-se na 

interface dos mesmos (Figura 2.4.2(b)). 

+     Y  EA x B X  A x B X  Y  E (a)

(b)
A x B X  Y  E

A

E( )
 

 
Figura 2.4.2 − Esquema da compatibilização in situ durante a mistura dos polímeros A e E. 
[47]. 
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2.4.2 Blendas de Poliolefinas e Poli(tereftalato de etileno) 

Nos últimos anos o interesse na reciclagem de materiais plásticos tem 

aumentado notavelmente devido às preocupações econômicas e com o meio 

ambiente. Poliolefinas, com destaque os polietilenos, ocupam uma grande parte dos 

plásticos descartados pós-consumo [51] e por isso são os materiais mais reciclados. 

Entretanto, durante a reciclagem, processos degradativos resultam em variações 

estruturais e morfológicas nos materiais plásticos. Portanto combinar diferentes 

plásticos é um caminho conveniente para melhorar as propriedades dos materiais 

reciclados.   

Com relação às resinas virgens, Paul e Seymor [52] relataram que as 

poliolefinas são misturadas no estado fundido com outros tipos de polímeros por três 

principais razões: manufatura de plásticos prontamente fibrilados (misturas de 

poliolefina e poliestireno), obtenção de plásticos grau fibra do tipo autotexturizáveis 

(misturas com PET) e controle de permeabilidade e absorção de água (misturas com 

poliamida ou policarbonato). A obtenção de misturas poliméricas é um meio efetivo 

de desenvolver novos materiais orgânicos a partir dos já existentes. 

Na realidade as blendas estão tornando-se comercialmente importantes,  e 

apontam para o desenvolvimento de três principais áreas: polímeros de engenharia, 

performance superior de polímeros commodities e reciclagem de polímeros [48]. 

Atualmente o PET é o segundo material mais encontrado no lixo. A expansão 

do mercado de embalagens para  bebidas carbonatadas e garrafas de leite, entre  

outros recipientes, contribuiu para aumentar, no Brasil, a demanda por PET virgem 

de 80 mil toneladas em 1993 para 315 mil toneladas no ano de 2000 [51]. Em 

conseqüência  aumentou  a população destas embalagens presentes no lixões e 

aterros sanitários.  

Estudos de avaliação de impacto ambiental demonstraram que a reciclagem é 

a melhor opção para o reaproveitamento do PET [53]. No exterior, as fibras obtidas 

de PET  reciclado  são utilizadas intensamente na fabricação de tecidos para calça 
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jeans e agasalhos. No Brasil, a quase totalidade de PET reciclado é utilizada no 

ramo de mono ou multifilamentos para sacaria, ressalta-se ainda que esta resina não 

possui uma aplicação mais nobre, mesmo apresentando propriedades de engenharia 

e preço baixo [35].  

Na sua maioria, os recipientes de bebidas gasosas são compostos de 

PET(72%) e PE(28%) [6] fazendo destes plásticos os maiores constituintes da 

poluição em rios. Algumas tecnologias para reciclar estes recipientes, envolvem a 

separação dos dois componentes. Entretanto, em determinadas aplicações é 

desejável ter associada, em uma única resina, a resistência química inerente ao PET 

e as características de processabilidade na moldagem por extrusão e por extrusão-

sopro relatadas ao PE.  

 Encontrar alguma aplicação “mais nobre” para a utilização de PET e PE 

reciclado, agregando-lhe um maior valor de mercado, com certeza, minimizaria o 

número de “garrafas PET” encontradas jogadas nos rios e pela cidade. 

Na literatura, vários estudos [55,58] investigam  misturas poliméricas de 

poliolefinas (PE ou PP) e PET, contudo na maior parte constatou-se que pela 

natureza polar do PET,  as blendas binárias (PE/PET ou PP/PET) obtidas 

apresentavam dificuldade de processamento e propriedades mecânicas 

extremamente pobres, necessitando de compatibilização. Na continuidade destes 

trabalhos, as pesquisas [50,60-65] mostram que estas misturas poliméricas podem 

ser compatibilizadas pela adição de um terceiro componente. Conforme já relatado, 

este componente pode ser um copolímero ou um agente precursor do 

compatibilizante in situ. Um exemplo é a adição do copolímero comercial 

estireno/butadieno/estireno, que em pequenas quantidades, nas misturas  de PEAD 

e PET promoveu certa miscibilidade na blenda [54].  

Outras publicações apresentam estudos na obtenção de  blendas de PET com 

poliolefinas compatibilizadas através do uso de elastômeros [55], do copolímero de 

eteno e acetato de vinila (EVA) [60], de copolímeros de eteno e metacrilato de 
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glicidila (E-GMA), de terpolímeros de eteno, acrilato de etila e metacrilato de glicidila 

(E-EA-GMA) [66], de polímeros funcionalizados [50,60,62,64] entre outros. 

Também, Kalfoglou e Papadopoulou [62], em estudos recentes, apresentaram 

uma comparação da eficácia de compatibilizantes para blendas PET/PP. Entre os 

agentes compatibilizantes, foi utilizado PELBD funcionalizado com anidrido maleico 

que mostrou-se mais eficaz que o PP funcionalizado com MA. A funcionalização de 

um copolímero de estireno e acetato de vinila (EVA) com MA, relatado no trabalho de 

Kang e colaboradores [56], exibiu excelente efeito de compatibilização para uma 

blenda 70/30 de PBT/PELBD, o que foi atribuído como conseqüência das interações 

intermoleculares dipolo-dipolo entre o oxigênio da carbonila ( δ+) do anidrido maleico 

e o hidrogênio (δ−) do grupo hidroxila do poliéster.  

 Com objetivo de valorizar o PE e o PET reciclado, Hemais e Pacheco [35] 

propuseram uma blenda, com 75% de PET, 25% de PEAD e um agente 

compatibilizante do tipo ionômero, para ser utilizado em um nicho mercadológico de 

embalagens com problemas de permeabilidade, como por exemplo defensivos 

agrícolas e tanques de gasolina. Na mistura, o PET introduz um aumento nas 

propriedades físico-químicas, isto é, diminuição da permeabilidade a gases e 

vapores, enquanto que a adição do PEAD permite melhor processabilidade ao 

produto. Melhorias nas propriedades de barreira  de blendas de PE/PET (90:10) e 

(80:20), utilizando PET virgem e PET de garrafas descartadas, em relação ao PEAD 

virgem, também foram observadas nas blendas preparadas por Shertukde e Kale  

[57], os baixos valores de permeabilidade do oxigênio foram atribuídos a presença 

do PET e ao efeito dos dois compatibilizantes utilizados no sistema (copolímero de 

etileno /ácido acrílico e PP-g-MA). 

Entretanto em alguns casos os ionômeros absorvem moléculas de água 

podendo causar a degradação do PET.  
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Recentemente Yang e colaboradores [58] obtiveram um composto reforçado 

com microfibras formadas in situ, baseado em blenda de PET e PE, preparado por 

extrusão seguido de estiramento a quente. Entretanto constataram que na interface 

das fases, devido a incompatibilidade natural dos dois polímeros, ocorreu um 

escorregamento e consequentemente uma redução do efeito de estiramento sobre o 

processo de fibrilação da fase PET. Portanto ainda faz-se necessário estudos de 

compatibilização entre estes dois materiais, o que é uma das propostas deste 

trabalho.  

Muitos esforços para formar blendas compatíveis de PET com poliolefinas 

convergem para o uso de poliolefinas funcionalizadas com metacrilato de glicidila 

(GMA) e anidrido maleico (MA). O GMA contém um grupamento epóxido, o qual é 

altamente eletrofílico e capaz de reagir com espécies fracamente nucleofílicas, tais 

como  a hidroxila e a carboxila dos grupos terminais do PET [44,49,59,65,69]. 

Dagli e Kamdar [50] relataram um processo de compatibilização in situ para 

blendas de PEAD/PET envolvendo a reação de graftização do MA ou do copolímero 

de etil-metacrilato de glicidila (EGMA)  sobre o PEAD, sem o uso de iniciadores e 

num processo contínuo em uma ou duas etapas. Um esquema da formação do 

compatibilizante in situ entre as fases desta blenda é apresentado na Figura 2.4.3. 

Neste esquema as reações de funcionalização do PEAD e a obtenção da blenda 

PEAD/PET são representados de modo contínuo em uma única extrusora. Na 

primeira zona de alimentação são introduzidos o monômero e o polímero a ser 

modificado (etil-metacrilato de glicidila (EGMA) e PEAD). Na zona de mistura ocorre 

a graftização do EGMA sobre a cadeia do polietileno, e finalmente o PET é 

alimentado na segunda zona para obtenção da blenda. Como resultado deste 

processo, tem-se a blenda constituída de domínios de PET numa matriz de PEAD e 

a formação do compatibilizante na interface (PEAD/EGMA/PET) promovendo a 

adesão entre as fases [50].Neste caso o EGMA mostrou-se mais efetivo na 

compatibilização de PEAD/PET mostrando pequenos domínios esféricos de PET e 

uma estreita distribuição dos mesmos. 
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Figura 2.4.3 − Esquema da graftização das moléculas de EGMA com PEAD e subsequente 
reação PET/EGMA na interface da blenda polimérica PEAD/PET [50]. 

 

A compatibilidade de blendas de PEAD/PET pode ser melhorada utilizando os 

grupos carboxila e hidroxila presentes no PET. Para tal propósito a utilização de 

polímeros funcionalizados, como PEAD grafitizado com anidrido maleico (PEAD-g-

MA) ou do copolímero etileno/metacrilato de glicidila (EGMA), para formação do 

compatibilizante in situ, foi estudada por Dagli e Kamdar confirmando-se a reação 

proposta ácido/epóxido entre o PET e o EGMA [50].  

Dimitrova e colaboradores [63], pesquisando a utilização de agentes 

compatibilizantes para uma blenda PET/PEAD, sugeriram que um elastômero 

modificado com anidrido maleico, sintetizado pela Shell Chemical Co., teve sua ação 

compatibilizante devido à formação de ligações de hidrogênio e que as blendas 

resultantes apresentaram morfologia e ductilidade melhoradas  [63].  
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Ihm e White [60]descreveram o efeito de diversos agentes compatibilizantes 

sobre a tensão interfacial da blenda PE/PET. Eles dividiram o estudo em três 

categorias de agente compatibilizante. A primeira categoria inclui copolímeros em 

bloco (SEBS). A segunda categoria inclui copolímeros randômicos (EPR, EVA) e a 

terceira copolímeros reativos (SEBS-MA; PE-MA) que podem formar copolímeros 

graftizados durante a mistura com o PET. Os copolímeros em bloco e os reativos 

mostraram-se mais efetivos  na redução da tensão interfacial. Foi sugerido que os 

copolímeros reativos baseado na funcionalização do polietileno com anidrido 

maleico, formam grafts com o PET através de seus grupos terminais reativos [60].  

Com base na sua estrutura, o PET é capaz de estabelecer reações químicas 

com polímeros polares e, também, interações de polarização específicas, como 

pontes de hidrogênio. 

Yang e colaboradores [59] verificaram que a produção in situ do 

compatibilizante, entre as duas fases da blenda PELBD/PBT, ocorreu devido a uma 

interação entre os grupos carboxílicos do polietileno modificado com ácido acrílico e 

os grupos terminais do  poliéster. Com base nesse  relato e, nos mecanismos de 

reações similares propostos em diversos estudos [46,47,49,54,66] foi representado 

graficamente, para melhor entendimento, esquemas  de um possível mecanismo de 

reação de graftização entre os polímeros utilizados neste trabalho. O PELBD 

funcionalizado com anidrido maleico (PE-MA) ou com metacrilato de glicidila (PE-

GMA) e o PET. O mecanismo proposto é apresentado na Figura 2.4.4 e ilustra a 

formação do compatibilizante in situ entre as duas fases da blenda.  Na graftização 

do PE-MA com o PET (Figura 2.4.4 (a)), ocorre a abertura do anel, e a reação do 

anidrido maleico com o grupamento hidroxila do PET. O GMA, graftizado sobre o 

polietileno, (Figura 2.4.4 (b)) pode reagir com ambos os grupos terminais do 

poliéster, com a carbonila e a hidroxila [54].  
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Figura 2.4.4 – Esquema de graftização entre o polietileno funcionalizado e o PET durante o 
processo de mistura da blenda para formação do compatibilizante in situ. Reação entre: (a) 
PE-MA e PET; (b) PE-GMA e PET. 
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Outros estudos também revelam a obtenção de melhores propriedades 

mecânicas nas blendas de PE/PET. Jabarin e Kumaravel [68] investigaram o uso de 

blendas de PET/ poliolefina graftizada com anidrido maleico/PEAD no processo de 

moldagem por extrusão-sopro. O tipo de técnica de processamento envolve 

características inerentes à resina polimérica e ao tamanho do objeto final desejado. 

No caso da moldagem por extrusão-sopro, a resina deve ter adequada resistência do 

fundido. Esta é uma propriedade que confere ao material capacidade de reter sua 

forma, com reduzido “parison”1. Enquanto o PEAD têm excelente resistência do 

fundido, o PET é limitado pela sua baixa viscosidade extensional, daí resulta na sua 

dificuldade de modelagem por esta técnica. Medidas reológicas correlacionadas com 

fenômeno inchamento do extrudado e o “parison” mostraram boas indicações para a 

técnica de moldagem por extrusão-sopro de blendas PEAD/PET e compatibilizante. 

Somente as blendas com no mínimo 45% de PEAD mostraram resistência do fundido 

apropriada para este tipo de modelagem. Blendas com 70 e 80% de PET exibiram 

excessiva deformação do “parison” mostrando-se não apropriadas para este 

processo. Os pesquisadores ainda observaram que a adição de PET melhora 

significativamente a resistência “stress-cracking” (quebra por tensão) do PEAD, 

obtendo-se resultado quatro vezes maior  para amostras com 20% PET quando 

comparadas as de PEAD puro.  Entretanto o alongamento na ruptura e a resistência 

ao impacto das blendas foi inferior ao PEAD, mas um aumento na dureza foi 

observado com o aumento do teor de PET na mistura. 

O desempenho de blendas baseadas em polímeros reciclados também foi 

avaliada por Akkapedi e colaboradores [69].  Neste estudo eles avaliaram a 

resistência ao impacto e a morfologia de blendas de PET/ PEBD entre outras. Eles 

verificaram que em uma blenda de PET/PEBD (50/40) a adição de 10% de um 

copolímero de etileno e metacrilato de glicidila (E-GMA) resultou em uma razoável 

compatibilização entre PET e PEBD, entretanto  ocorreu a inversão  das  fases como 

 

                                            
1 comprimento de mangueira extrudada, utilizada para produzir o componente moldado por sopro.  
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resultado da reação de graftização. Para minimizar a inversão, eles sugeriram a 

utilização de um copolímero com menor teor de GMA [69].  

Estudos avaliaram influência do teor de graftização e  da quantidade de 

polímero modificado na composição da blenda PEAD/PET.  

Em pesquisa de blendas PEAD/PET é mostrado que para a compatibilização 

com polímeros graftizados, preparados por extrusão reativa, um aumento no 

rendimento da graftização de 1,2 a 2,3% em massa de GMA não afeta as 

propriedades da blenda, uma vez que os copolímeros possuem estrutura química 

muito similar[65]. Misturas poliméricas foram desenvolvidas com PEAD e PET nas 

composições em massa de 20/80, 40/60, 60/40, 60/40 e 80/20. Tais misturas foram 

compatibilizadas com copolímero e terpolímero de metacrilato de glicidila. O efeito do 

compatibilizante foi estudado por meio das propriedades mecânicas e morfologia das 

misturas, sendo obtidas boas propriedades com a utilização de apenas 5% do 

polímero funcionalizado nas composições acima [70].  

A questão da reciclagem do PELBD e do PET, freqüentemente encontrados 

em garrafas de refrigerante, também levaram os pesquisadores Kalfoglou e seus 

colaboradores [61] a estudar a compatibilização de uma blenda entre estas duas 

resinas, usando ionômeros do copolímero eteno/ ácido metacrílico. Neste trabalho, 

os autores usaram para caracterização das blendas as técnicas de: microscopia 

ótica, microscopia eletrônica de varredura (MEV), ensaios de tração e Calorimetria 

Diferencial de Varredura (DSC). Através de MEV, eles observaram, para uma blenda 

1:3 de PET/PELBD, que a fase PE ( mais deformável que o PET) forma uma célula 

do tipo rede interpenetrante. Isto explica a ductilidade satisfatória desta composição, 

muito embora grande parte desta estrutura seja destruída quando da preparação das 

amostras para o ensaio de tração[61].  

Em um trabalho posterior Kalfoglou e colaboradores [66], utilizando PET 

reciclado misturado com PET virgem, avaliaram a eficácia na compatibilização de 

blendas de PET/PEAD, com copolímeros graftizados comerciais a base de anidrido 

maleico e metacrilato de glicidila. Durante o processo de extrusão reativa é esperado 
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que ocorra uma mistura do PEAD e do compatibilizante com cadeia poliolefínica, 

resultando em uma blenda praticamente homogênea, enquanto os grupos ativos 

(GMA ou MA) participam em reações de graftização com a matriz PET. Eles 

concluíram que PET/PEAD (e possivelmente outras poliolefinas) podem ser 

efetivamente compatibilizadas no processo de extrusão reativa usando 

compatibilizantes contendo GMA e MA. Entretanto a maior eficácia foi demonstrada 

para compatibilizantes contendo GMA, a qual foi atribuída ao aumento da reatividade 

do GMA com os grupos terminais do poliéster. O GMA pode reagir com ambos os 

grupos terminais do poliéster, a carboxila e a hidroxila. Por outro lado, o MA só pode 

reagir com as hidroxilas e, parcialmente por causa da reversibilidade da reação de 

esterificação a altas temperaturas de mistura [66].  

Com os recentes avanços na tecnologia de obtenção de agentes 

compatibilizantes, os esforços foram concentrados na compatibilização destes dois 

materiais (PE e PET) com objetivo de obter blendas de alta performance. Estudos 

recentes na obtenção blendas de PEAD/PET, utilizaram PET virgem e reciclado, 

submetidos a irradiação com raios gama com o propósito de formar copolímeros 

capazes de melhorar a compatibilização entre as duas resinas[71]. Contudo é 

destacada importância da compatibilização de blendas com copolímeros graftizados 

ou reativos por ser um método interessante, especialmente para  a produção de 

blendas para reciclagem, uma vez que a síntese destes copolímeros é simples e 

econômica em comparação a síntese de copolímeros estatísticos [65]. 

Na literatura são encontrados muitos estudos de blendas de poliolefinas, 

particularmente de PEAD e PET. Entretanto o número de publicações estudando a 

combinação de PELBD e PET é ainda muito limitada, o que torna este trabalho 

relevante. 
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2.5 Avaliação de Propriedades de Blendas       

O desempenho dos materiais poliméricos, sejam eles homopolímeros, 

copolímeros, compósitos ou blendas está relacionado com características peculiares 

das suas estruturas moleculares e com as forças que mantém as moléculas 

poliméricas agregadas. Estas características macromoleculares dos polímeros fazem 

com que apresentem comportamentos mecânicos e térmicos singulares. Fenômenos 

de fluência e relaxação sob tensão à temperatura ambiente e estiramento a frio são 

alguns exemplos de comportamentos mecânicos característicos dos polímeros 

quando submetidos a uma solicitação mecânica. Dependendo da organização 

interna das cadeias poliméricas, uma amostra de polímero quando aquecida, pode 

passar do estado sólido para o estado fundido através da observação de eventos 

térmicos distintos.  

A caracterização morfológica e propriedades de tração são parâmetros 

característicos para avaliar a eficiência do compatibilizante. Os resultados dos testes 

de alongamento na ruptura são sensíveis para o grau de adesão dos componentes 

nas blendas e, rotineiramente, são usados para avaliar a compatibilização das 

blendas poliméricas [66]. 

Inúmeros trabalhos são encontrados na literatura utilizando técnicas de 

avaliação de propriedades mecânicas, térmicas e morfológicas na caracterização das 

blendas poliméricas [50,61,63,64,72-76]. 

2.5.1 Propriedades Térmicas 

O comportamento térmico das blendas têm sido amplamente estudado por 

calorimetria diferencial de varredura (DSC) [16, 54,61,66,76 ]. Um termograma típico 

de DSC para uma amostra de PET, submetida a diferentes tratamentos térmicos, é 

apresentada por Campbell [77]. Ele descreve os fenômenos térmicos obtidos durante 

esta análise. A Figura 2.5.1 mostra os termogramas de aquecimento  do PET 
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submetido previamente a três diferentes tratamentos térmicos: resfriamento rápido, 

resfriamento moderado (aproximadamente 10ºC/min) e resfriamento lento 

(aproximadamente 2ºC/min).  

 

 

 
 
Figura 2.5.1 − Termograma de aquecimento no DSC de amostras de PET submetidas a 
diferentes tratamentos térmicos: (a) resfriamento rápido, (b) resfriamento moderado 
(>10ºC/min) e  (c)  resfriamento lento (<2ºC/min)  [77].  

 

Na Figura 2.5.1 [77] verifica-se três curvas de aquecimento de amostras de 

PET, duas da quais ( Curva A e B) exibem um pico exotérmico na região próxima a 

142ºC. Este fenômeno refere-se à cristalização do PET, decorrente do tratamento 

térmico ao qual estas amostras foram  submetidas, e que é evidenciada pelas 

observações destas amostras ao microscópio. Nesta temperatura, segmentos de 

cadeia de PET com potencial de cristalização, e localizados entre regiões amorfas,  

tornam-se suficientemente móveis e capazes de alinharem-se de uma maneira mais 

ordenada e coesiva, isto é, mais cristalina. Com a formação de cristalitos, 
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consequentemente, há liberação de uma certa quantidade de energia. Na curva (c) 

este pico exotérmico está ausente, pois a amostra teve tempo suficiente para 

cristalizar durante o resfriamento ao qual foi submetida, isto é, a amostra não possuiu 

nenhum segmento com potencial de cristalização suficiente para uma cristalização 

adicional durante o aquecimento. Na realidade a curva (C) é de uma amostra de PET 

que foi resfriada de forma tão lenta (<2ºC/min) que sua temperatura permaneceu 

durante muito tempo próxima da Tm do polímero. Este tempo foi suficiente para 

permitir o desenvolvimento de um grau máximo possível de cristalinidade. 

Na curva (A)  observa-se o perfil  de uma amostra totalmente amorfa, obtida 

através de rápido resfriamento do PET fundido em nitrogênio líquido, o que não 

permitiu o desenvolvimento de sua cristalinidade, fazendo com que a cristalização 

ocorresse durante o aquecimento da amostra. O mesmo ocorre para a curva 

intermediária (B) de uma amostra de PET a qual foi submetida a uma taxa moderada 

de resfriamento (>10 ºC/min) a partir da fusão fazendo com que parte cristalize no 

resfriamento e outra parte no aquecimento. 

As curvas (A) e (B) apresentam a transição vítrea (Tg) que aparece nos pontos 

de inflexão na região abaixo de 100ºC.  Como esta transição refere-se à transição de 

uma fase amorfa, este ponto de inflexão quase não é observado na curva (C), pois 

trata-se de uma amostra altamente cristalina.  

Finalmente o terceiro fenômeno observado foi um pico endotérmico em torno 

de 257ºC, correspondente a fusão da estrutura cristalina, cuja área de integração 

(limites superiores) indica um ∆Ηm de aproximadamente 22 kJ/mol [77]. 

A técnica de DSC é utilizada [5,13,16,75,85] na caracterização de blendas 

poliméricas avaliando-se a temperatura de transição vítrea (Tg), a temperatura de 

fusão (Tm), a temperatura de cristalização (Tc), a variação de entalpia de fusão (∆Ηm), 

e a variação de entalpia de cristalização (∆Ηc) dos polímeros constituintes. 

Geralmente observa-se nos termogramas de misturas que os picos de fusão dos 

seus componentes apresentam-se em suas posições usuais quando a mistura é 

incompatível [78] entretanto em alguns casos foi observado o desaparecimento de 
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cristalização de um dos componentes [65,54,79]. Os autores relacionam esta  

ausência do pico a uma taxa muito lenta de cristalização, que ocorre em uma larga 

faixa de temperatura durante o resfriamento, que  não sendo detectado pelo DSC. 

Esta hipótese é confirmada pelo presença do pico de fusão durante um segundo 

aquecimento. 

2.5.2 Propriedades Mecânicas 

O amplo espectro de aplicações de materiais poliméricos se deve, em grande 

parte, às suas propriedades mecânicas, especialmente à sua resistência à tensão e 

ao comportamento à deformação. 

A análise das propriedades mecânicas dos polímeros pode ser realizada pela 

avaliação da resposta destes a uma tensão ou deformação aplicada. Quando uma 

tensão é exercida sobre um corpo sólido este tenderá a sofrer deformação. A razão 

entre a tensão e  deformação ocorrida define o módulo do material, isto é, a 

resistência do material à deformação sofrida. Os três modos principais pelos quais 

um material sofre deformação são tração, cisalhamento e compressão. Desta 

maneira, tem-se diferentes tipos de módulo em função da deformação sofrida pelo 

material. O valor do módulo é uma propriedade e portanto, característico de cada 

material. 

As respostas de um material frente a uma solicitação mecânica são obtidas 

por meio de ensaios, como por exemplo: ensaio de tração, ensaio de compressão, 

ensaio de flexão, ensaio de impacto. 

Um dos ensaios mais importantes para análise das propriedades mecânicas 

dos plásticos é o ensaio de tração. Neste ensaio o corpo de prova é submetido a 

uma força de tração alongando-o com uma velocidade de deformação constante, até 

sua ruptura. Os principais parâmetros obtidos para caracterizar as propriedades 

mecânicas dos polímeros neste ensaio são: Módulo de Elasticidade ou módulo de 

Young; Resistência à tração ou Tensão na Ruptura; Resistência Máxima ou no 



 37 

Tensão no Escoamento;  Alongamento ou deformação na Ruptura; Alongamento ou 

deformação no Escoamento e, Tenacidade. Estes parâmetros são geralmente 

quantificados através de curvas de “tensão versus deformação” (Figura 2.5.2 e 

Figura 2.5.3) [72,74,80,81].  Para melhor compreensão serão definidas algumas 

destas propriedades avaliadas no comportamento mecânico. Na Figura 2.5.2 é 

apresentado um gráfico típico para materiais termoplásticos. Através deste gráfico 

obtém-se a tensão de tração (tensão de escoamento e tensão de ruptura), o 

alongamento no limite elástico (medido até o ponto de inflexão da curva(2)) e na  

ruptura (4), o módulo de elasticidade (medido abaixo do limite de proporcionalidade)  

e o módulo  secante a 1% que é utilizado como indicativo da dureza do material. 

 

 

Figura 2.5.2 − Curva    de    Tensão    versus    Deformação    característica   de       materiais 
termoplásticos[72]. 
 

A Figura 2.5.3 caracteriza diferentes comportamentos mecânicos 

apresentados como resposta, num ensaio de tração, por alguns tipos diferentes de 

materiais poliméricos. Conforme já foi apresentado anteriormente, através dos 

pontos A e C da curva de “tensão versus deformação” obtém-se os parâmetros de 
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resistência à tração na ruptura e de alongamento ou deformação na ruptura. Os 

pontos B e D caracterizam o ponto de escoamento do material, isto é, quando as 

tensões ultrapassam o limite de elasticidade do material, enquanto os pontos C e E 

caracterizam a tensão na ruptura e deformação na ruptura.  

 

 

Figura 2.5.3 − Curvas   de   Tensão   versus   Deformação   características   de    materiais 
poliméricos. 

 

A curva superior (A) não apresenta escoamento e evidencia um material que 

exibe fratura frágil.  A fratura frágil ocorre depois da perda da linearidade da curva, e 

as elongações são apenas de 3 a 6%. Admite-se que este tipo de fratura ocorre entre 

os cristalitos, em virtude da ruptura nas regiões amorfas do plástico semi-cristalino. A 

força destas moléculas assim ligadas é relativamente pequena, consequentemente, 

a tensão necessária para estirá-las até a ruptura também o é. Isto caracteriza um 

material de comportamento frágil. As outras duas curvas (intermediária e inferior) 

caracterizam um comportamento tenaz, isto é, o material sofre uma fratura dúctil. A 

fratura dúctil se caracteriza por uma grande elongação, que pode alcançar 1000%. 

Supõe-se que esta fratura ocorre depois da deformação das moléculas nos 
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cristalitos, necessitando para tal um esforço maior que para uma fratura frágil. Outro 

parâmetro de avaliação do comportamento dúctil é a tenacidade que é obtido pela 

integração da área sob a curva “tensão versus deformação” e representa a energia 

absorvida pelo polímero até a ruptura, durante um ensaio mecânico de tração. Este 

parâmetro pode também ser avaliado durante o ensaio de impacto definido pela 

norma  ASTM D 256. 

A resistência à tração, ou tensão na ruptura é avaliada pela carga aplicada ao 

material por unidade de área, no momento da ruptura. São freqüentemente 

expressos em MPa, N/m2, kgf/mm2 e os ensaios são descritos pelo método ASTM D 

412, D 638, e D 882 [74] 

O tipo de solicitação de um ensaio tenta simular esforços mecânicos aos quais 

o polímero será submetido durante sua vida útil. Por exemplo, pode-se avaliar a 

resistência à tração de um polímero medida sob carregamento constante ou cíclico, 

dependendo do tipo de utilização do produto polimérico. No segundo caso a resposta 

é avaliada na forma da resistência à fadiga do produto. A velocidade ou freqüência 

com que o polímero é solicitado pode transformar completamente o seu 

comportamento de dúctil em frágil [74,80,81] por estas razões todos ensaios 

comparativos das propriedades dos plásticos devem ser efetuados sob os mesmos 

métodos, confecção dos corpos de prova e condicionamento.  

Jabarin e Sambarau [82] estudaram o efeito da orientação biaxial nas 

propriedades e morfologia de blendas PET/ poliolefina grafitizado com anidrido 

maleico/PEAD. Neste estudo, foi mostrado que a orientação introduz significativas 

variações na estrutura e nas propriedades físicas da blenda. A orientação 

característica do PET na blenda é muito diferente da do PET puro.  As blendas 

orientadas a 130ºC exibiram significativa ordenação molecular. Em blendas 

compatibilizadas ocorre o fenômeno “strain–hardening” que consiste em uma 

orientação no sentido do estiramento. Os pesquisadores observaram que as 

propriedades mecânicas são também afetadas pela orientação dos corpos de prova. 
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Os resultados de resistência à tração e ductibilidade foram inferiores na direção 

transversal do corpo de prova, do que na direção longitudinal.  

As propriedades mecânicas de uma mistura de duas fases não são 

necessariamente as mesmas dos componentes de origem e devem ser analisadas 

com base na morfologia, na composição química, na cristalinidade e no 

processamento da blenda [45]. As propriedades mecânicas da blenda também 

podem ser influenciadas pela formação e distribuição do compatibilizante in situ entre 

as fases. Lusinchi e colaboradores [64] relataram que as blendas de PE/PET tem 

suas propriedades mecânicas fortemente melhoradas pela adição de pequenas 

quantidades de anidrido maleico e a morfologia das blendas compatibilizadas mostra 

uma regularidade na dispersão dos domínios de PET. 

A influência do tempo de aplicação de uma carga no comportamento 

mecânico dos polímeros pode ser evidenciada pelo exemplo  de uma prateleira de 

material polimérico,  fixada em suas extremidades, para sustentar alguns livros em 

seu ponto central. A prateleira tenderá a ceder, sofrendo deformação com o tempo, 

devido à ação da carga dos livros. Este fenômeno é conhecido por relaxação 

molecular sob ação mecânica. O módulo do material tende a cair com o aumento do 

tempo. Materiais  que apresentam uma Tg um pouco abaixo da  temperatura 

ambiente apresentarão uma queda acentuada no valor do módulo, a tempos 

relativamente curtos; enquanto  materiais que apresentam valores de  Tg muito acima 

da temperatura ambiente apresentarão queda acentuada no valor do módulo a 

tempos relativamente longos. Nestes casos, a realização de ensaios em função do 

tempo tornam-se inviáveis e o problema pode ser contornado utilizando a correlação 

tempo-temperatura, permitindo a realização  do experimento em tempos curtos de 

análise a uma temperatura elevada. Neste caso a influência do tempo é equivalente 

a influência da temperatura (fenômeno conhecido por relaxação molecular sob ação 

térmica)[75]. 
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2.5.3 Análises Termodinâmico-Mecânicas (DTMA) 

 
A análise termodinâmico-mecânica mostra-se como uma ferramenta especial 

no estudo de polímeros uma vez que é capaz de fornecer informações a respeito do 

comportamento viscoelástico  do sistema, separando o módulo em duas 

componentes: a contribuição elástica e a viscosa.  

Neste tipo de ensaio, a tensão ou a deformação é aplicada a amostra na 

forma de uma função oscilatória, normalmente senoidal, com uma freqüência angular 

ωωωω((((====2222ππππƒƒƒƒ)))).  Se uma deformação senoidal é aplicada a um material e a tensão for 

medida como uma função da variação de temperatura ou da freqüência verifica-se 

que a resposta irá depender do comportamento do material. 

Se um corpo de comportamento elástico ideal é submetido a uma deformação 

senoidal do tipo   

εεεε ====  εεεε0  sen ((((ωωωω t))))                (eq.1) 

onde,  εεεε0  é a  amplitude máxima da deformação, a resposta da tensão também será 

senoidal e estará em fase com a deformação, isto é, 

σσσσ ====  σσσσ0  sen ((((ωωωω t))))               (eq.2) 

como E = σσσσ0  / εεεε0  então a resposta em deformação (eq.2)  poderá ser escrita:  

σσσσ ====  E εεεε0  sen ((((ωωωω t))))              (eq.3) 

Neste caso nenhuma energia é dissipada  na forma de calor. O material do 

tipo elástico se deforma como uma mola ideal, armazena a energia e a usa para 

retornar a forma original após cessar a aplicação da carga. 

No caso de um material  de comportamento linear viscoelástico ser submetido 

a uma deformação  senoidal (expresso na eq.1),  a resposta também será senoidal, 

mas estará defasada da deformação por um certo ângulo  δδδδ ((((0000 ≤≤≤≤ δδδδ ≤≤≤≤ππππ////2222)))),     logo , a 

tensão será expressa por:  
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σσσσ ====  σσσσ0  sen ((((ωωωω t ++++δδδδ))))                     (eq.4) 

como sen(a+b) = sen a. cos b + sen b. cos a, então: 

σσσσ ====  σσσσ0  sen ((((ωωωω t ))))cos δδδδ +  σσσσ0  cos ((((ωωωω t )))) sen δδδδ      (eq.5) 

Esta equação mostra que a resposta da tensão, no caso de um material 

viscoelástico, pode ser resolvida em duas componentes:   

 σσσσ 0  sen ((((ωωωω t)))) cos δδδδ que é a componente em fase com a deformação e está 

relacionada à energia elástica armazenada; 

σσσσ 0  cos ((((ωωωω t)))) sen δδδδ que é a componente 90º fora da  fase com a deformação e 

está relacionada à energia viscosa dissipada. 

Dividindo-se cada uma dessas componentes da tensão (eq.5)  pela 

deformação senoidal aplicada ao sistema (eq.1), obtêm-se duas componentes em 

termos de módulo. O módulo proveniente da componente da tensão em fase com a 

deformação (E’) que é denominado módulo de armazenamento e o módulo 

proveniente da componente da tensão 90º fora de fase com a deformação que é 

denominado módulo de perda (E”) e, está relacionado à contribuição viscosa do 

polímero. 

O módulo de armazenamento (E’) está associado à contribuição elástica do 

material e ao armazenamento de energia em cada ciclo  e  indica variações na 

rigidez ou na resistência da amostra, além de informações sobre mudanças na 

cristalinidade, em transições como na transição vítrea e movimentos moleculares 

secundários. Os movimentos moleculares secundários são associados a movimentos 

de grupos laterais ou de seus segmentos e dependerá da estrutura química da 

molécula. A Figura 2.5.4 exemplifica uma cadeia e seus possíveis movimentos 

abaixo da Tg que dão origem as relaxações ou transições secundárias observadas 

no DMTA. Podemos observar movimentos de vibração na cadeia principal (A), 

rotação do grupo lateral (B), movimento interno de vibração do grupo lateral (C) e, 

ainda a movimentação de uma molécula dissolvida no polímero (D). 
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D

 

 
Figura 2.5.4 − Movimentos moleculares típicos (A,B,C e D) possíveis abaixo da Tg que 
originam às transições secundárias que podem ser observadas no DMTA [75]. 
 
 

Estes movimentos  influenciam as propriedades físicas e mecânicas como por 

exemplo, a resistência ao impacto. Movimentos do tipo A dizem respeito à transições 

do comportamento quebradiço para o tenaz. 

As transições registradas num DMTA para duas amostras de polietileno (a) 

linear e (b) ramificado pode ser observado na Figura 2.5.5.  

 

 
Figura 2.5.5 − Curvas  de  DMTA  de  amostras   polietileno: linear (a) e ramificado (b) 
evidenciando as relaxações primárias e secundárias[ 76].  
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Um parâmetro muito utilizado é a relação entre módulo de perda (E”) e o 

módulo de armazenamento (E’) que é definido como a tangente de perda (tan δδδδ) e 

que mede o fator de dissipação ou coeficiente de amortecimento. A tan δδδδ avalia a 

facilidade com que deverá ocorrer a deformação do material. Materiais mais rígidos 

apresentam valores baixos de  tan δδδδ em relação aos materiais flexíveis. 

No estudo de miscibilidade, a observação fundamental é que sistemas 

miscíveis apresentam um único pico de Tg cuja a localização é dependente da 

composição. Em sistemas parcialmente miscíveis, é comum ocorrer a solubilidade 

das cadeias de uma fase na outra fase, o que pode ser acompanhado pelo 

alargamento do pico relativo à transição vítrea da fase na qual cadeias da outra fase 

estão solubilizadas [75]. 

A escolha da faixa de temperatura do experimento está relacionada com a 

amostra e com os movimentos que se deseja investigar. As propriedades dinâmico-

mecânicas de polímeros são usualmente estudadas em uma ampla faixa de 

temperatura (-150 a +300ºC)[83]. Dependendo do equipamento, as medidas podem 

ser realizadas no modo tração, flexão ou cisalhamento. 

De um modo geral as medidas são realizadas no intervalo de 0,1 a 30 Hz. 

Quando um segmento congelado sofre uma deformação e movimenta-se, o seu 

excesso de energia é dissipado como calor. A dissipação de calor máxima por 

unidade de deformação ocorre em uma temperatura onde E” é o máximo. Para uma 

freqüência de 1Hz esta temperatura é muito próxima do valor da temperatura de 

transição vítrea. Esta transição é chamada de transição primária. Freqüências mais 

baixas favorecem a resolução no caso de amostras onde ocorram múltiplas 

transições [75,76,83]. 

O DMA é provavelmente a técnica mais sensível para determinação de Tg. Na 

realidade variações no módulo são perfeitamente detectáveis mesmo em materiais 

compostos, cristalinos, ou reticulados onde a fração amorfa é muito pequena. Os três 

eventos do DMA (E’, E” e tanδ) podem ser usados para definir a faixa da transição 

vítrea. Entretanto os valores de temperatura para E’on set, E”pico e tanδpico apresentam 
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variações. Cada valor tem significado relativo a uma determinada aplicação 

específica. O valor encontrado na curva do módulo de armazenamento       (E’on set ) 

define a temperatura na qual a resistência do material começará a decrescer isto é, 

na qual o material não é capaz de sustentar uma carga sem deformar-se. Na curva 

do módulo de dissipação (E”pico) representa a temperatura na qual o material esta 

resistindo ao máximo às variações na mobilidade do polímero, a qual corresponde a 

definição da Tg. O pico da tangente de perda (tanδpico) descreve características de 

amortecimento do material e também tem significado histórico, uma vez que foi a 

primeira propriedade quantificada através desta técnica e dado de referência para 

obter a Tg [84]. 

A título de exemplo, os resultados de  uma análise de DMTA de amostra de 

PET, altamente cristalina utilizada em embalagens de uso geral são apresentados na 

Figura 2.5.6 [79]. Os ensaios foram realizados sob o modo de flexão, em uma 

freqüência fixa de 1Hz e taxa de aquecimento de 4ºC/min. O módulo de 

armazenamento apresenta um decréscimo lento entre –115ºC e –30ºC devido a 

baixa energia de relaxação do poliéster. Picos correspondentes na curva de módulo 

de dissipação (E”) e tan δ são evidentes a –65ºC e –66,7ºC respectivamente. Abaixo 

da principal transição vítrea do poliéster verifica-se um platô no módulo de 

armazenamento entre –25ºC e 80ºC. O principal decréscimo neste módulo é devido 

a transição vítrea mostrada  E’on set em 87ºC. Adicionalmente ao decréscimo do 

módulo de armazenamento, um pico duplo em E” a 106ºC e 122ºC podem ser vistos 

em sobreposição (como um ombro) no pico tan delta a 125ºC. Este duplete no pico 

de amortecimento é interessante e pode ser explicado como o encolhimento 

(shrinkage) do filme submetido a temperaturas superiores a Tg. O pico máximo na 

curva de E” a temperatura de 122ºC é verificado como decréscimo  no E’ entre 110ºC 

e 140ºC. Esta inflexão pode ser explicada pelo aparente aumento no módulo  uma 

vez que o filme encolhe em competição com o processo de amolecimento devido o 

aumento da temperatura[85].   Este duplete, relacionado à contribuição viscosa,   

também foi observado por Zhao e colaboradores [86] para amostras com um 
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determinado grau de cristalinidade de PET, apresentando duas diferentes regiões 

amorfas: região amorfa livre e região amorfa confinada. 

 

 
Figura 2.5.6 − Perfil do módulo de armazenamento, módulo de dissipação e tan delta a partir 
das análise de filme de poliéster (Melinex) 4ºC/min; 1Hz, modo flexão[85]. 
 

2.5.4 Morfologia de filmes 

Na escala microscópica, blendas miscíveis consistem em uma única fase. Há 

uma mistura íntima dos segmentos macromoleculares dos componentes da mistura. 

Blendas imiscíveis formam fases separadas, onde o polímero em menor quantidade 

forma a fase dispersa enquanto o polímero em maior quantidade constitui a matriz 

contínua[45]. 

Em misturas poliméricas a morfologia será normalmente determinada através 

de uma combinação de diversos fatores: relativos aos componentes (concentração 

do componente na mistura, peso molecular dos componentes, comportamento 

reológico, natureza de interações entre os componentes); relativos ao método de 



 47 

mistura (solução ou mecânica sob fusão), relativos ao processamento ao qual a 

blenda foi submetida (tipo de misturador ou extrusora, tempo de residência, 

temperatura, velocidade dos rotores), tensão interfacial entre os componentes e 

modificações químicas durante a mistura. Normalmente durante a mistura ocorre 

uma competição entre processos de ruptura e coalescência dos domínios dispersos 

de um polímero, até que um tamanho de equilíbrio da fase dispersa seja obtido. A 

fase morfológica não está em equilíbrio termodinâmico, mas deverá ser estabilizada 

[48].  

A importância do estudo morfológico na avaliação das blendas poliméricas 

está associada com características de processamento da mistura [2] e se reflete em 

suas propriedades mecânicas. Sistemas multifásicos com partículas grandes 

apresentam baixo alongamento na ruptura e resistência ao impacto pobre [70]. 

 A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) é freqüentemente usada como 

ferramenta para determinar se a blenda apresenta uma única fase (no caso de 

misturas totalmente miscíveis), ou duas ou mais fases (no caso de misturas 

imiscíveis). Há ainda casos de blendas parcialmente miscíveis onde moléculas de 

um polímero podem penetrar na fase do outro e vice-versa[45].  

A maioria dos pares poliméricos são incompatíveis e portanto resultarão em 

uma dispersão de um polímero na matriz de outro polímero. A dispersão, morfologia 

e adesão das fases componentes são afetadas pela energia interfacial a qual exerce 

um papel determinante nas propriedades mecânicas da blenda[52]. 

A morfologia de uma blenda é controlada pela incorporação de agentes 

compatibilizantes, que alteram a tensão interfacial dos componentes da blenda [87]. 

Outro fator responsável pela morfologia da blenda é a diferença de viscosidade entre 

os componentes da mistura. Quanto mais próximas as viscosidades, mais fina será a 

dispersão do componente em menor quantidade na matriz [48]. 

Inúmeros trabalhos têm sido publicados, analisando o efeito da morfologia das 

fases sobre as propriedades de diferentes sistemas poliméricos [13,16,45,50,61,63, 

70]. A morfologia de uma blenda de PEAD com 5% de copolímero de eteno e 
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metacrilato de glicidila (92/8) estudada por Pietrasanta e colaboradores [70] mostrou 

miscibilidade, uma vez que não são observadas duas fases. Entretanto num sistema 

de PEAD com 5% de terpolímero (eteno/acrilato de metila/metacrilato de glicidila) 

são visivelmente distinguidas duas fases. Nos sistemas que utilizaram terpolímero 

nas proporções 70/29/1 e 69,5/28/2,5 a morfologia resultante foi similar, 

apresentando poucos nódulos de aproximadamente 1µm de diâmetro. A morfologia 

da blenda contendo o terpolímero com maior conteúdo de GMA (68/24/8) é diferente 

das demais. Nesta blenda, o terpolímero aparece na forma de fibrilas curtas 

dispersas na matriz de PEAD. A presença de duas fases distintas mostra que não há 

miscibilidade. 

Dagli e Kamdar [50] relataram que a seqüência de adição dos componentes 

da mistura no processo tem influência na morfologia. Quando PET e EGMA são 

misturados em uma primeira etapa e posteriormente misturados com  PEAD  resultou 

em blendas com uma dispersão de fase grosseira constituída do componente em 

menor proporção. Por outro lado a adição de PEAD e EGMA com posterior 

introdução do PET indicaram uma fina dispersão da menor fase caracterizando o 

sucesso da compatibilização. 

O decréscimo de tamanho dos nódulos foi relatado como um efeito 

compatibilizante. No estudo do efeito do emulsificante sobre a morfologia da blenda 

PEAD/PET (60/40), Pietrasanta e colaboradores [70] mostraram que os terpolímeros 

de (eteno/acrilato de metila/metacrilato de glicidila) contendo menor conteúdo de 

GMA são mais efetivos na compatibilização. O copolímero, que é compatível mas 

não miscível com o PEAD, fica preferencialmente na interface PEAD/PET permitindo 

a melhor ancoragem da fase dispersa e conduzindo à obtenção de sistemas com 

melhores propriedades. 
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Este trabalho tem como objetivo principal a modificação química do polietileno 

linear de baixa densidade com anidrido maleico e metacrilato de glicidila, através de 

reações no estado fundido, e sua aplicação em blendas com PET com vistas, no 

futuro, à reciclagem destes materiais.  

Utilização de um método estatístico na funcionalização do PELBD com 

anidrido maleico visando avaliar os efeitos das concentrações de anidrido maleico e 

peróxido de dicumila, da velocidade de rotação dos rotores e do tempo de reação na 

incorporação do monômero, no torque final do sistema reacional e no peso molecular 

dos polímeros funcionalizados a fim de otimizar as melhores condições para 

obtenção do polímero funcionalizado em câmara de mistura. 

Funcionalizar o PELBD com metacrilato de glicidila. 

Estudar as reações de funcionalização, tanto com MA e GMA, do PELBD em 

extrusora reativa e comparar com as realizadas em câmara de mistura.  

Obter blendas de PELBD e PET,  utilizando o PELBD funcionalizado como 

agente de compatibilização  e avaliar a eficiência na compatibilidade do PE-MA e  do 

PE-GMA através  das propriedades térmicas, morfológica, mecânica e dinâmico-

mecânicos dos materiais obtidos. 

 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVOS 
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4.1 Polímeros, Reagentes e Solventes 

Os polímeros e os principais reagentes e solventes utilizados neste trabalho são 

listados a seguir: 

 Polietileno linear de baixa densidade (PELBD) isento de aditivação com 3,9mol% 

de1-buteno (será designado por PE1 ). 

 Polietileno linear de baixa densidade (PELBD) isento de aditivação com 4,7mol% 

de 1-buteno (será designado por PE2 ). 

 Polietileno linear de baixa densidade (PELBD) comercializado pela OPP 

Petroquímica S.A. sob o código LL118, densidade 0,920; índice de fluidez 

1g/10min (190ºC; 2,16 Kg), nM =27.500  wM =135.100 (será designado por 

PEad). Todos os polietilenos foram gentilmente fornecidos pela Braskem. 

 Poli(tereftalato de etileno) (PET) comercializado e fornecido por RHODIA-STER 

sob o código RHOPET S80 e seguintes especificações: massa molar 28.500 

g/mol,  viscosidade intrínseca 0,8 dl/g, grupos terminais carboxílicos 30 µeq/ g; 

densidade 1,39 g/cm3, cristalinidade 48% e Tm 245 ºC. 

 Acetona: Nuclear, grau de pureza P.A. 

 Anidrido Maleico (MA): Produtos Químicos Elekeiroz, grau pureza 99,5%, massa 

molar  98,1g/mol; ponto de ebulição 200ºC;  ponto de fusão 52-54ºC, triturado em 

gral imediatamente antes do uso ou também recristalizado com dicloro metano. 

 Metacrilato de Glicidila (GMA): procedência Aldrich Chemical Company Inc., grau 

de pureza 97%, massa molar 142,2 g/mol ;densidade1,04; ponto de ebulição 

189ºC. 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 
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 Peróxido de Dicumila (DCP): Aldrich Chemical Company Inc., grau de pureza 

70%. 

 Nitrogênio : procedência White Martins, grau de pureza P.A.  

  Álcool Benzílico: Vetec, grau de pureza P.A. 

 Tolueno: Vetec Química Fina Ltda , grau de pureza analítico. 

  Xileno: Nuclear , grau de pureza analítico. 

 Clorofórmio: Grupo Química Industrial Ltda, grau de pureza analítico. 

 Irganox B215: Ciba Geigy, antioxidante constituído por Irganox 1010 e Irgafós 168 

na proporção 1:2. 

 AIBN : 2,2-azobisisobutironitrila/ 2,2-azobis(2-metil propilonitrila). 

 Estireno (St) : Cia Brasileira de Estireno (CBE) purificado por destilação. 

            A Tabela 4.1.1 apresenta especificações comerciais e resultados de ensaio 

de caracterização, segundo descrição experimental, para os  “grades” de polietilenos 

utilizados (PE1 e PE2)  nas reações de funcionalização. A  Figura 4.1.1 mostra o 

termograma de aquecimento para polímeros utilizados. 

 
 
Tabela 4.1.1 − Caracterização dos PELBD utilizados nas reações de funcionalização. 
 

 
PELBD 

 
densidad

e 
g/cm3

% 
1-buteno 
em peso 

 
Xc 
% 

 
Tm 

 
Tc 

IF 
2,16 kg 
190ºC 

Mn 
X 103 

g/mol 

Mw 
X 103 

g/mol 

 
Mw/M

n 

PE1  0,920 b 7 b 48% a 124 a 113 a 0,67 a 45 a 145 a 3,2 

PE2  0,920 b 9 b 38 % a 126 a 115 a 1,3 a 27 b 135 b 4,9 
Condições de análise:  a) determinada  em laboratório UFRGS                              b) especificação do fabricante 
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Figura 4.1.1 − Termograma de aquecimento comparativo dos polietilenos PE1, PE2 e PET.  
 

4.2 Preparação dos Agentes Compatibilizantes  

Na síntese do agente compatibilizante foram utilizados dois monômeros: o 

anidrido maleico (MA) e 2,3-epóxi-propil-metacrilato ou metacrilato de glicidila (GMA). 

A reação de modificação química do polietileno linear de baixa densidade (PELBD), 

virgem e isento de aditivação (PE1 ou PE2), foi realizada em reômetro de torque 

Haake Polylab Systems, constituído por câmara de mistura Haake Rheomix 600 ou 

extrusora reativa, usando peróxido de cumila (DCP) como iniciador. 

4.2.1 Funcionalização do PELBD em Câmara de Mistura 

Nas reações no Haake Rheomix 600, colocou-se o polietileno (PE1  ou PE2 ) na 

câmara, previamente aquecida a 180ºC, calibrada na rotação adequada e, saturada 
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com atmosfera de gás inerte e após a fusão do polímero por 2 minutos, adicionou-se 

a mistura do monômero (MA ou GMA) com iniciador. 

A quantidade de polietileno utilizada foi determinada de forma a ocupar um 

volume de 70% da câmara de mistura (Figura 4.2.1.1), considerando-se a densidade 

do polímero. As proporções de monômero e iniciador variaram com objetivo de obter 

polímeros modificados com MA (PE-MA) ou com GMA (PE-GMA) com altos teores 

de funcionalidade. Isto é, o teor de funcionalidade deveria ser suficientemente 

adequado para promoção da compatibilização de fases da blenda PELBD e PET. 

 

Figura 4.2.1.−.Câmara de mistura Haake- detalhe da geometria dos rotores  
 
 

Na obtenção do copolímero PE-MA em câmara de mistura as reações foram 

realizadas para determinar a influência das condições experimentais e do teor de 

iniciador e monômero  na incorporação do anidrido maleico e nos efeitos 

degradativos causados no polietileno. Para tanto, a funcionalização do PE1  com MA 

foi realizada nas condições descritas através de um planejamento fatorial sistemático 

avaliando-se  assim as melhores condições de obtenção do copolímero PE-MA. 
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Nas reações de funcionalização do PE2  com o monômero metacrilato de 

glicidila, em estado fundido, a temperatura da câmara foi de 180oC, a velocidade de 

rotação dos rotores de 40 rpm e o tempo de residência da reação de 10 min. 

Os produtos resultantes da funcionalização com MA ou GMA foram laminados 

com uma espessura média de aproximadamente 0,15 mm e submetidos a um 

sistema de purificação. O sistema de purificação adotado para o PE-MA foi extração 

em acetona, durante 2 horas, sob refluxo e atmosfera inerte, para eliminar o anidrido 

não reagido. O PE-GMA obtido foi purificado com clorofórmio por extração simples 

durante 2 horas, o solvente foi trocado e efetuou-se a purificação por mais 2 horas 

para remoção dos resíduos de monômero e iniciador não reagidos. Os copolímeros 

foram secos em estufa à vácuo para posterior caracterização e utilização como 

agente compatibilizante nas blendas de PELBD e PET. 

4.3 Planejamento Fatorial 

Planejamentos fatoriais constituem uma classe de planejamentos estatísticos 

que são utilizados em experimentos que envolvem muitos fatores onde é necessário 

estudar o efeito interligado destes fatores sobre a resposta. Este método proporciona 

uma grande quantidade de informações úteis a partir de um pequeno número de 

experimentos permitindo identificar os fatores mais importantes e também as 

interações entre esses fatores[88]. 

Para o estudo sistemático da síntese do copolímero de PE-MA foram 

utilizadas três séries de experimentos. Primeiramente, foi elaborado um primeiro 

conjunto de experimentos através de um planejamento fatorial (24) de 4 variáveis 

envolvendo 2 níveis para cada um destes fatores: concentração de MA, e de DCP, 

velocidade de rotação e tempo de reação. Assim o sistema foi analisado através de 

um conjunto inicial de 16 condições experimentais. 

Foi realizado o monitoramento do torque efetuado pelos rotores da câmara de 

mistura Haake durante a reação de modificação para uma avaliação estimativa de 
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comportamento dos polímeros modificados. Desta maneira o torque é avaliado em 

função do tempo, podendo-se determinar o tempo de plastificação, início de 

degradação (queda nos valores de torque) e reticulação do polímero (aumento nos 

valores de torque).  

De acordo com os resultados obtidos no primeiro conjunto de experimentos 

definiu-se dois novos planejamentos fatoriais, utilizando-se concentrações menores 

de iniciador e monômero, totalizando um conjunto de 25 condições experimentais. 

Na segunda série de experimentos utilizou-se, novamente, um planejamento fatorial 

24 e, na terceira série um planejamento 23. Sendo esta última série de experimentos 

realizada com 3 variáveis (quantidades de MA, de DCP e tempo de reação) a 2 

níveis.  

4.3.1 Funcionalização do PELBD em extrusora reativa 

As reações de funcionalização foram conduzidas em reômetro de torque 

Haake Polylab Systems equipado com extrusora reativa de escala experimental 

modelo Rheomex PTW16/25, duplo parafuso, L/D=25 co-rotatória, com uma matriz 

cilíndrica de 20 mm de comprimento e 1 mm de diâmetro. O leito da extrusora é 

composto de cinco zonas de aquecimento com as seguintes funções: zona de 

aquecimento conectada a um dosador de sólidos,  zona de alimentação secundária,  

zona intermediária de mistura,  zona de vácuo,  zona de compressão contra a matriz. 

Zonas de selagem são intercaladas com zonas de mistura e de vácuo.  Os parafusos 

da extrusora são segmentados com elementos amassadores na zona que antecede 

a alimentação e com elementos helicoidais de transporte nas zonas de alimentação, 

fusão e de vácuo. A Figura 4.3.1  apresenta um esquema ilustrativo de uma 

extrusora dotada de cinco zonas de aquecimento (1 a 5). O polímero é adicionado 

através de um sistema dosador. A zona de vácuo é localizada na zona de 

compressão que antecede a matriz.  



 56 

              Zonas de selagem

 Dosador         Alimentação
 de sólidos     de líquidos

       Zonas
de   Aquecimento

 Zona  de
  Vácuo

 Funil de
     Alimentação

  

 

Figura 4.3.1 Esquema ilustrativo do processo de extrusão reativa, com uma extrusora dotada 
de cinco zonas de aquecimento, dosador de sólidos, zona de adição de reagentes e zona de 
vácuo. 
 
 

Testes preliminares foram realizados neste estudo e estes permitiram 

estabelecer os seguintes parâmetros de reação: 

a) rotação de alimentação do polímero: 40 rpm 

b) velocidade de rotação da extrusora :102 rpm 

c) taxa mássica: 6 g/min 

d) Perfil de temperaturas:  

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

130ºC 180ºC 190ºC 200ºC 200ºC 200ºC 

Condições experimentais: PE
2
. 

O polietileno a ser processado na extrusora foi previamente impregnado com o 

monômero e o iniciador procedendo-se da seguinte maneira: primeiramente, 
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proporções variáveis de MA e DCP, e de GMA e DCP foram solubilizadas em 

acetona, em quantidade suficiente para dispersão na massa polimérica de PELBD 

(PE2). O sistema foi seco sob fluxo de argônio e armazenado por 24 horas para 

posterior processamento.  

Foi utilizado um fluxo de N2 no funil de adição da extrusora  durante o 

processamento do PE2 impregnado para minimizar as reações de degradação do 

polietileno antes da extrusão. O polietileno processado foi picotado e posteriormente 

purificado. 

O mesmo processo de purificação por extração em solvente, utilizado  nos 

copolímeros obtidos na câmara de mistura, foi adotado para os produtos da extrusão 

reativa.  

Em algumas reações, foi utilizado um comonômero, o estireno (St), na 

obtenção do PE-MA ou PE-GMA. Neste caso, o St foi também solubilizado em 

acetona e, o polímero, previamente impregnado na mistura de iniciador e 

monômeros, foi processado na extrusora reativa. 

4.3.2 Caracterização dos polímeros funcionalizados: PE-MA e PE-GMA. 

Os polímeros modificados, após secagem em estufa à vácuo até peso 

constante, foram transformados em filmes de 0,05 mm de espessura numa prensa 

hidráulica Carver, série Monarch, modelo 3710-ASTM, por prensagem durante 2 

minutos, à 180ºC, numa pressão de 6,9 x 10 6 N/m2. Posteriormente, foram 

analisados por espectroscopia no infravermelho. As análises foram realizadas em um 

Espectrômetro de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), Bomem 

Hartmann & Braum, série MB. O intervalo de varredura das amostras foi de 600 cm-1 

a 4000 cm-1. 

Na incorporação de MA e GMA no PELBD levou-se em consideração a 

estrutura do grupamento carbonílico destes monômeros, uma vez que o polietileno 

apresenta apenas ligações do tipo C-C. O teor de incorporação do anidrido maleico 
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ao polietileno, para o PE-MA, foi determinado em uma escala semi-quantitativa 

através da relação (A1780/A1465) entre as bandas de absorção que ocorrem a 1780 

cm-1 (relativa à vibração de deformação axial assimétrica de C=O de anidridos 

cíclicos) e a  1465 cm-1 (relativa à vibração de deformação angular simétrica das 

ligações C-H do grupo metilênico). Como o PE1 processado apresentou uma 

pequena absorção nesta região, para o cálculo do índice de incorporação dos 

polímeros funcionalizados, procedeu-se a subtração deste valor. Para o  PE-GMA, o 

índice de incorporação relativa foi determinado através da relação (A1730/A1368) de 

intensidade de bandas referentes ao grupamento carbonílico (–C=O) presente no 

metracrilato de glicidila, com absorção característica em 1730 cm-1 e a banda de 

absorção que ocorre a 1368 cm-1 relativa à vibração de deformação angular 

correspondente ao CH3 do polietileno. 

4.3.2.1 Curva de calibração para o polímero modificado: PE-MA 

Para a obtenção de valores quantitativos de funcionalidade dos PE-MA, a 

quantidade de MA incorporado ao copolímero foi também determinado por titulação 

dos grupos ácidos. Aproximadamente 1g de polímero foi dissolvido em 100 ml de 

xileno, adicionando 200 µl de água para facilitar a abertura do anel do anidrido e a 

temperatura de refluxo foi mantida por 1h. Os grupos carboxílicos resultantes foram 

quantificados por titulação alcalina. Para tanto, adicionou-se 5 gotas de solução 

indicadora 1% de fenolftaleína em metanol. A solução quente foi imediatamente 

titulada antes de resfriar com solução de KOH 0,1N. Os resultados foram utilizados 

para determinar a funcionalidade absoluta (F). Na determinação da funcionalidade 

em % mol, foi considerada como massa molar da unidade monomérica a média 

ponderal das massas dos monômeros constituintes do PELBD.  

Relacionando-se esses resultados com aqueles obtidos por FTIR foi montada 

uma curva de calibração. 
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4.3.2.2 Curva de Calibração para o polímero modificado: PE-GMA 

Para a obtenção de valores quantitativos de incorporação do GMA à cadeia 

polimérica do PELBD, foi construída uma curva de calibração. Para tanto, foi 

necessário sintetizar o homopolímero do metacrilato de glicidila (PGMA) e fazer 

blendas deste com o polietileno (PE/PGMA) com concentrações conhecidas. Na 

obtenção destas misturas de PE/PGMA, quantidades conhecidas de homopolímero 

solubilizadas em clorofórmio foram adicionadas a soluções de PELBD em tolueno à 

quente, sob agitação constante. Após a mistura manteve-se o aquecimento e 

agitação da solução, por cinco minutos.  As blendas PE-PGMA assim obtidas foram 

secas e utilizadas na obtenção de filmes para posterior análise por FTIR. A 

elaboração da curva foi feita de maneira a relacionar  o índice de incorporação 

relativo (A1730/A1368) determinado com a respectiva concentração da blenda 

PE/PGMA.  

4.2.3.2.1 Síntese do Homopolímero de metacrilato de glicidila  

Foi preparada uma solução 43% em massa de metacrilato de glicidila 

solubilizado em tolueno e colocada em um balão com agitador magnético. Após a 

saturação do sistema, durante cinco minutos, por fluxo de gás inerte, adicionou-se o 

iniciador 2,2- azo-bis-isobutiro-nitrila (AIBN) solubilizado em tolueno (4,4% em 

massa). O sistema foi então vedado e aquecido a 60ºC, em banho de óleo, durante 

oito horas.  

Após 48 horas, a solução foi vertida em metanol para precipitação do 

homopolímero. O produto obtido foi seco em estufa à vácuo até peso constante e 

posteriormente utilizado nas misturas com polietileno para confecção dos pontos 

experimentais da curva de calibração. 
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4.4 Obtenção das Blendas 

Todos os componentes da mistura foram previamente secos a 60ºC por 8 

horas, entretanto o PET, devido a elevada absorção de umidade, foi seco também 

em estufa à vácuo por 48 horas a 80ºC. 

As misturas ternárias foram preparadas na câmara de mistura Haake. 

Inicialmente a câmara foi aquecida a 280ºC e saturada com gás inerte. A velocidade 

de rotação dos rotores foi ajustada para 50 rpm. Os componentes da mistura: PELBD 

aditivado, agente compatibilizante (quando empregado) e PET foram previamente 

misturados e introduzidos na câmara, onde permaneceram por 5 minutos. Após o 

processo de mistura os materiais foram rapidamente retirados da câmara, 

prensados, e armazenados para posterior caracterização. As proporções utilizadas 

para as diferentes blendas foram de 5% e 10% de agente compatibilizante, 20% e 

30% de PET.  

Misturas binárias de agente compatibilizante (PE-MA ou PE-GMA) e PET na 

proporção 70/30, também foram processadas na câmara de mistura. 

4.5 Cromatografia de Permeação em Gel  

As análises por Cromatografia de Permeação em Gel (GPC) foram feitas em 

um equipamento Waters, Modelo 150 CV plus, equipado com detetor de índice de 

refração e três colunas HT3, HT4 e HT6 com poros de 103, 104 e 106 Å, 

respectivamente. As amostras foram dissolvidas em 1,3,5-triclorobenzeno (TCB) 

aditivado com 0,05% de 2,6-di-t-butil-4-metilfenol (antioxidante BHT). As análises 

foram feitas a 140ºC, e os resultados dos pesos moleculares foram determinados a 

partir de uma curva de calibração universal. No caso dos polímeros modificados, 

somente foram analisadas as amostras cuja solubilidade em TCB, à quente foi 

possível.  
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4.6 Análise Térmica 

A análise térmica realizada utilizou a técnica de DSC em um equipamento 

DSC 2010 T.A. Instruments. Foram utilizadas entre 5 a 10 mg de amostra, colocadas 

em cápsulas de alumínio e submetidas a um programa de aquecimento e 

resfriamento controlado. Primeiro, um aquecimento de 20ºC a 300ºC numa 

velocidade de 10ºC/min. As amostras foram mantidas nesta temperatura durante 5 

minutos, resfriadas a 30ºC, na mesma taxa, sob atmosfera de nitrogênio, e 

novamente submetidas ao aquecimento. Os termogramas de fusão foram registrados 

durante o segundo ciclo de aquecimento, visando eliminar a história térmica das 

amostras. A caracterização das blendas através da análise térmica por DSC 

possibilitou a obtenção dos valores de calor de fusão (∆Hm) e cristalização (∆Hc), 

temperaturas de fusão (Tm) e cristalização (Tc) e o grau de cristalinidade das 

amostras (Xc). O grau de cristalinidade foi calculado de acordo com a relação: 

                                 Xc = ∆Hm X100 / ∆Hm
0              

                                                        onde,   ∆Hm
0  é a entalpia padrão de fusão do polímero.  

No caso das blendas foi considerada a proporção de cada polímero presente na 

mistura. 

4.7 Propriedades Mecânicas 

Para avaliação das propriedades mecânicas as blendas foram submetidas a 

ensaios de tração e de resistência ao impacto. 

4.7.1 Ensaio de Tração 

Os corpos de prova foram moldados por compressão em uma prensa 

hidráulica Carver, nas temperaturas de 180ºC para o PELBD, de 270ºC para as 

blendas, e 280ºC para o PET.  
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Para as blendas e o PELBD foi utilizado um molde que consistia de uma placa 

de alumínio vazado de 10cmX10cm, entre duas placas cegas de alumínio revestidas 

de teflon. Aproximadamente 3,0 g de amostra foram colocadas no molde, o conjunto 

foi levado à prensa nas temperaturas indicadas sem pressão, para a fusão do 

polímero, durante aproximadamente 2 minutos. Após este tempo submeteu-se o 

conjunto a uma prensagem de 6,9 X106 N/m2 por 1 minuto seguido de resfriamento 

controlado até 70ºC, a uma taxa de 10ºC/min. A amostra foi retirada e cortada em 

corpos de prova de 1cm de largura.  

Para o PET, em função da sua fragilidade, foi confeccionado um molde de 

alumínio de 1,5 mm de espessura com cinco cavidades de 10 mm de largura X 100 

mm de comprimento, colocado entre duas placas cegas de alumínio revestidas de 

teflon. Neste caso, o tempo de aquecimento sem pressão, para a fusão do polímero 

foi de 15 minutos a 280ºC, seguindo-se o programa de prensagem conforme descrito 

acima.  

Os testes de tensão versus deformação foram realizados em um Máquina de 

Ensaios Universal, EMIC – Modelo DL10.000 com célula de carga de 50N para as 

blendas e para o PELBD; e de 500N para o PET, sob uma velocidade de 10mm/min, 

à temperatura ambiente. Os corpos de prova foram mantidos sob vácuo antes da 

realização dos ensaios.  

4.7.2 Ensaio resistência ao Impacto 

Para os ensaios de resistência ao impacto foi confeccionado um molde de aço 

inox de 3,24 mm de espessura com cinco cavidades de 12,58 mm de largura X 63 

mm de comprimento, colocado entre duas placas cegas do mesmo material 

revestidas de folhas de alumínio.  

Os corpos de prova foram moldados por compressão na prensa hidráulica 

Carver. A massa de polímero a ser pesada foi calculada com base na densidade das 
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amostras e com relação ao volume de cada cavidade do molde de forma a se obter 

um preenchimento total das cavidades.  

Para o PELBD, a temperatura de aquecimento foi de 180ºC. Um tempo de 

aproximadamente 5 minutos sem prensagem foi suficiente para a fusão do polímero. 

Seguiu-se, a este procedimento, uma prensagem de 1,38 X107 N/m2 na temperatura 

de aquecimento (adequada a cada tipo de amostra) por 2 minutos e resfriamento 

controlado até 70ºC, numa velocidade de 10ºC/ min. Para as blendas, a temperatura 

de aquecimento foi de 280ºC. No caso do PET, um tempo de 30 minutos a 280 ºC foi 

necessário para a fusão total dos grânulos. 

Os testes de impacto foram feitos num equipamento CEAST Resil 25 

(Pendulum) RS232, da empresa OPP Petroquímica. Os corpos de prova foram 

mantidos em um compartimento do equipamento sob um resfriamento de -23ºC 

durante 1 hora e submetidos ao impacto de um martelo de 4 Joules de energia, 

segundo o método Izod a temperatura de -20ºC. 

4.8 Plastômetria 

Nas análises de índice de fluidez (IF) foi utilizado o plastômetro CEAST 

modelo Júnior. O equipamento foi previamente aquecido e programado para as 

condições de teste. A amostra foi introduzida no cilindro do plastômetro, 

pressionando-a para permitir a compactação do material, eliminando bolhas de ar.  

Para evitar a degradação do polímero não aditivado durante a análise, devido 

às condições de extrusão, foi misturado ao polímero um aditivo antioxidante em 

proporções de cerca de 0,2% em massa da amostra polimérica. O aditivo usado foi 

Irganox B215.  

No caso de determinação do IF do PE1 , PE2  e PE ad adotou-se a temperatura 

de 190ºC e um peso de 2,16 kgf para fornecer pressão ao pistão. Nas análises para 

as blendas e para o PET utilizou-se uma temperatura de 250 ºC e um peso de 2,16 

kgf. 
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4.9 Microscopia Eletrônica de Varredura 

Para as análises de morfologia das blendas foi utilizada a técnica de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). As amostras foram prensadas na forma 

de filmes de aproximadamente 0,30mm de espessura. Os filmes foram imersos em 

nitrogênio líquido durante aproximadamente 30 minutos e submetidos à fratura por 

dobramento, ainda quando imersos. As amostras fraturadas foram coladas em 

suporte apropriado, e a superfície fraturada foi recoberta com uma fina camada de 

ouro a fim de torná-la condutora. As amostras metalizadas foram analisadas em um 

microscópico JEOL, modelo JSM 5800, com tensão de 20kV. 

4.10 Análise Dinâmico mecânica (DMTA) 

As análises dinâmico-mecânicas foram realizadas em um DMA 2980 TA 

Instruments, no modo de deformação tipo tração com uma amplitude de 10µm, 

utilizando uma faixa de temperatura de –150  a +150ºC, com taxa de aquecimento de 

2ºC/min e freqüência de 1 Hz. 

Os corpos de prova para análise foram obtidos por compressão de cerca de 

1,5 g de amostra em uma prensa hidráulica Caver, série Monarch, modelo 3710-

ASTM, sob uma pressão de 3,5 x 106 N/m2 na temperatura de 270ºC , com uma taxa 

de resfriamento de 10ºC/min até 60ºC. O filme obtido com espessura de 

aproximadamente 0,35mm foi cortado em corpos de prova com 5mm de largura. 
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Neste capítulo são apresentados os resultados de um estudo de 

funcionalização do polietileno linear de baixa densidade (PELBD), com anidrido 

maleico (MA) e  metacrilato de glicidila (GMA),  que serão utilizados como agentes 

compatibilizantes na preparação das blendas de PELBD/PET. Primeiramente são 

avaliados os resultados obtidos da  funcionalização através de planejamento fatorial, 

e posteriormente, os resultados de caracterização destas blendas por análise 

térmica, propriedades mecânicas, dinâmico mecânicas e morfologia. 

 

5.1  Síntese dos agentes compatibilizantes 

 

A modificação do PELBD foi realizada por meio de reações radicalares no 

estado fundido, tanto na câmara de mistura, como na  extrusora reativa. As 

proporções de MA ou GMA e iniciador foram variadas com objetivo de obter PELBD 

modificado com MA (PE-MA) ou com GMA (PE-GMA) com altos teores de 

funcionalidade. Conforme já descrito na metodologia experimental foram utilizados 

dois “grades” de PELBD. A funcionalização do PE1 (IF=0,67g/10min)  com MA  em 

câmara de mistura foi realizada segundo um planejamento de experimentos. Para 

tanto foram utilizadas três séries de experimentos fatoriais.  A funcionalização do PE2 

(IF=1,3g/10 min) com GMA levou em consideração trabalhos de pesquisa 

anteriormente desenvolvidos no laboratório. 

 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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5.1.1 Funcionalização do PELBD com anidrido maleico em câmara de mistura 

Estes estudos foram desenvolvidos com PE1 e  anidrido maleico, em câmara 

de mistura. Para as reações, foram testadas várias concentrações de iniciador (DCP) 

e de monômero, diferentes tempos de reação e de velocidade de rotação dos 

rotores, buscando a obtenção de agentes compatibilizantes com funcionalidade 

elevada.  

Nas reações preliminares realizadas a 180oC, 50 rpm e com 10% MA e 1% 

DCP em relação a massa do polímero, não observou-se aumento significativo na 

incorporação de MA para tempos superiores a 20 min. Admitindo-se este o tempo 

máximo de reação a ser testado. Tendo em vista o número de variáveis em estudo, a 

modificação do polietileno com MA foi realizada segundo um planejamento fatorial 

envolvendo três séries de experimentos: dois planejamentos fatoriais 24 e um 

planejamento 23. 

Primeiramente, em função das diversas variáveis estabelecidas no sistema 

experimental, foi realizado o processamento do polietileno puro à 180ºC, na ausência 

de peróxido e de anidrido, com monitoramento contínuo do torque. Os resultados de 

torque e temperatura obtidos no final deste processamento são apresentadas na 

Tabela 5.1.1. Estes resultados tiveram como objetivo observar possíveis reações de 

degradação e/ou reticulação do polietileno. Observa-se que um aumento na 

velocidade de rotação não resulta em aumento de torque final para o polietileno puro. 

Portanto não houve degradação, nem reticulação do PELBD, durante o 

processamento, para estas condições estudadas. 
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Tabela 5.1.1 − Avaliação do torque final e da temperatura final do PE1  processado  na 
câmara de mistura  e de reações em branco de modificação do polietileno. 
 

 
Amostra 

 
Veloc. rotação 

(rpm) 

 
[MA] 
(%) 

 
[[[[DCP] 

(%) 

 
Torque Final 

N.m 

 
T. Final 

ºC 
PE1 40 0 0 12,0 204 
B1 40 0 0,2 12,8 203 
B2 40 2,0 0 18,6 207 
B3 40 3,0 0 25,4 210 
B4 40 10,0 0 26,9 210 
PE1 60 0 0 12,9 209 
B5 60 0 0,2 14,5 213 
B6 60 1,0 0 20,7 210 
B7 60 2,0 0 18,5 210 
B8 60 5,0 0 20,0 211 
B9 60 10,0 0 27,1 218 

            Condições experimentais: PE
1
 ,180ºC. 

 

Ainda na Tabela 5.1.1  são apresentadas  as reações em branco (B), que 

consistiram no processamento  da resina com o peróxido, e da resina com o MA, 

submetidas às mesmas condições estabelecidas nas reações de obtenção do 

polímero modificado, e foram realizadas para comparação dos resultados de torque 

na funcionalização.  

A Figura 5.1.1 mostra, para melhor visualização, o torque dos testes em 

branco resultante das reações para diferentes concentrações de anidrido maleico e 

na concentração de 0,2 % de peróxido de dicumila, a 40 rpm.  O comportamento no 

torque é descrito inicialmente por altos valores uma vez que o polímero não se 

encontra totalmente fundido e exige maior força dos rotores. A queda brusca ocorre 

devido ao efeito de plastificação do polímero, seguida de estabilização para o 

processamento do polietileno puro. Para todas as reações, a queda do torque 

durante a introdução dos reagentes se deve a abertura da câmara, entretanto  

passados  3 minutos, o torque aumenta para todas as concentrações de anidrido 

maleico. Nas reações com 10% de MA, o monitoramento do torque descreve um 
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comportamento que sugere a reticulação ou extensão de cadeia. Na reação com 3% 

de MA ,também, observa-se um aumento acentuado no torque após a adição do 

monômero. Todas as reações  com MA levaram à extensão de cadeia, porém 

concentrações de 2% de MA o efeito foi menor sugerindo ser estas concentrações 

mais favoráveis a reações de funcionalização. 
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Condições experimentais: PE

1
 ,180ºC, 40 rpm. 

Figura 5.1.1 − Variação do torque com o tempo para PELBD e reações com MA ou DCP .  
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Ainda analisando a Figura 5.1.1 e a Tabela 5.1.1 verifica-se que o 

comportamento do torque para as reações em branco somente com DCP é 

praticamente igual ao do polietileno puro. Este comportamento não era esperado 

uma vez que o DCP leva a formação de radicais na cadeia de polímero, que no caso 

de um PEAD, seriam radicais secundários que levam a reticulação do polímero. Por 

outro lado, no caso do PP, em função dos carbonos terciários levariam à cisão de 

cadeia do polímero [10,22]. Entretanto, no caso PELBD existe a possibilidade de 

formação de ambos os tipos de radicais, logo poderia ocorrer um balanço entre 

quebra e extensão de cadeia , ou ainda, a pequena modificação apresentada nos 

valores de torque  pode ser devido a baixa concentração de DCP empregada.  

Numa primeira série de experimentos foram selecionados quatro variáveis: 

concentração de anidrido maleico, concentração de DCP, velocidade de reação e 

tempo de reação. As reações foram realizadas através de combinações possíveis 

entre dois níveis diferentes para cada fator selecionado. Os seguintes níveis foram 

empregados: 5 e 10 % de MA e 0,2 a 0,6 % de DCP em relação a massa do 

polímero; 40 e 60 rpm na velocidade de rotação; tempo de reação de 10 e 20 

minutos.  

Um espectro de FTIR comparativo do PELBD puro e dos PELBD 

funcionalizados com MA (PE-MA) pode ser observado na Figura 5.1.2. A 

incorporação do anidrido é detectada através da banda de absorção na região de 

1780 cm –1 referente a vibração C=O de anidridos cíclicos. 
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1
, MA , 180ºC. 

Figura 5.1.2 − Espectro de FTIR de um PELBD puro processado no Haake e dos PELBD 
funcionalizados com MA (PE-MA31 e PE-MA39).  

 

 

A banda referente a carbonila está ausente no polímero de partida processado 

nas mesmas condições. A razão entre a área desta banda e a área da banda a 1465 

cm-1 (relativa à vibração de deformação angular simétrica das ligações C-H do grupo 

metilênico) está  relacionada com o índice de incorporação relativo de MA na cadeia 

polimérica. Para uma avaliação inicial deste índice de funcionalidade foram 

realizados estudos espectroscópicos no FTIR para todos os produtos obtidos. Os 

valores dos índices de incorporação relativos, definidos em função das razões entre 

as áreas A1780/A1465, a funcionalidade absoluta (F) e a conversão, estão 

apresentados na Tabela 5.1.2 Também foi verificado incorporação de MA nas 

reações em branco, uma vez que radicais livres são gerados devido o cisalhamento. 

A conversão foi calculada considerando a razão entre  o anidrido maleico 
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incorporado e o MA utilizado na reação. A funcionalidade absoluta (F) em % mol do  

agente compatibilizante (AC), calculada como o número de moles de MA incorporado 

por mero de polietileno funcionalizado, foi determinada através da análise por 

titulometria e relacionada ao índice de incorporação relativo obtido por 

espectroscopia no infravermelho. Na determinação da funcionalidade em % mol, foi 

considerada como massa molar da unidade monomérica a média ponderal das 

massas dos monômeros constituintes do PELBD. A relação entre F e  A1780/A1465 é 

linear (y=1,228x e r=0,9989) conforme demonstrado na Figura 5.1.3 e foi utilizada 

como curva de calibração para caracterização dos agentes compatibilizantes obtidos 

com anidrido maleico. 
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Figura 5.1.3 − Curva de Calibração para determinação da funcionalização do polímero 
modificado PE-MA. 
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Na Tabela 5.1.2 são apresentadas as condições reacionais e os resultados de 

índice de Incorporação, Funcionalidade e Torque do 1º planejamento fatorial. 

Tabela 5.1.2.−.Planejamento fatorial 24 e valores de índice de incorporação, funcionalidade,  
torque e conversão para  primeira série de reações de funcionalização do PELBD com MA. 
 

 
Amostra 

 
Ordem 

da 
Reação 

[MA] 
% 

[DCP] 
% 

RPM Tempo 
min 

[MA] 
[DCP] 

A1780/A1465 F 
% mol 

Torque 
 10min 

N.m 

Torque 
 final 
N.m 

Conversão 
% 

1 5 5 0,2 40 10 25 0,039 0,05 18,5 18,5 3,4 

2   8 2 10 0,2 40 10 50 0,016 0,02 16,6 16,6 0,7 

3 1 5 0,6 40 10 8 0,047 0,06 19,0 19,0 4,1 

4 16 1 10 0,6 40 10 16 0,040 0,05 16,7 16,7 1,7 

5 11 1 5 0,2 60 10 25 0,083 0,10 22,0 22,0 6,9 

6 4 10 0,2 60 10 50 0,021 0,03 14,2 14,2 1,0 

7 14 5 0,6 60 10 8 0,132 0,16 24,4 24,4 10,9 

8 6 10 0,6 60 10 16 0,044 0,06 17,8 17,8 2,0 

9 2 5 0,2 40 20 25 0,050 0,06 17,9 21,4 4,1 

10 12 1 10 0,2 40 20 50 0,197 0,21 14,0 24,4 7,2 

11 10 5 0,6 40 20 8 0,068 0,09 20,5 23,5 6,1 

12 31 10 0,6 40 20 16 0,144 0,17 17,0 21,8 5,8 

13 15 2 5 0,2 60 20 25 0,072 0,09 21,1 20,1 6,1 

14 7 2 10 0,2 60 20 50 0,156 0,19 24,6 22,4 6,5 

15 9 2 5 0,6 60 20 8 0,058 0,07 20,2 21,9 4,8 

16 13 2 10 0,6 60 20 16 0,136 0,17 19,8 24,2 5,8 
Condições experimentais: PE

1
,180ºC.     obs.:

 
1 amostras solúveis em xileno;

 
2
 
amostras insolúveis em xileno.

 

Numa primeira análise observa-se que os polímeros modificados resultantes 

das reações obtidas a 60 rpm e 20 min (amostras  13 e 15) apresentaram baixo 

índice de incorporação de monômero, ou reticularam (14) uma vez que a amostra 

apresentou-se insolúvel em xileno. Comparando-se os índices de incorporação de 

MA nos PELBD modificados (8, 11, 12, 15 e 16) verifica-se uma tendência de 
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incorporações superiores nas reações obtidas a 40 rpm, apesar de ainda serem 

baixas quando comparadas com os obtidos na literatura [5,7,26,27]. Salienta-se que 

para este estudo as concentrações de 5 e 10% em massa de anidrido foram 

determinadas com base na literatura [5]. 

Para as reações de modificação do PE1, também foram monitorados os 

valores de temperatura, e o valor de torque final e estes valores estão apontados na 

Tabela 5.1.2. Um aumento do torque final sugere  que além de haver a  incorporação 

do MA no polietileno [5, 9,10] ocorre de uma reação de extensão de cadeia ou 

reticulação. A insolubilidade das amostras em xileno sugerem a ocorrência de 

reticulação na maioria das reações. 

O efeito da velocidade dos rotores pode ser verificado na Figura 5.1.4  que 

representa o comportamento do torque das reações de funcionalização com 5 e 10% 

MA e 0,2 e 0,6% DCP, a 180°C.  No decorrer da reação o comportamento reológico 

do polímero é alterado como função  da incorporação do MA, extensão ou 

reticulação do polímero. Os altos valores de torque são principalmente resultantes da 

utilização de altas [MA], alta velocidade e elevado tempo reacional. Verifica-se 

particularmente, na reação com 5% de MA e processada a 60 rpm, após a adição 

dos reagentes, que o torque cresce gradativamente de 17 Nm atingindo um valor 

máximo de 26 Nm no intervalo de aproximadamente 700s e depois decresce no 

intervalo de 1000 e 1200 s, até 21 Nm, o que sugere um comportamento típico de 

reticulação (aumento do torque) seguido de degradação (diminuição do torque) do 

polímero. A reação processada a 40 rpm, 5% MA e 0,6%DCP  (torque final 23.5 Nm), 

também apresentou característica inicial de uma reação de extensão de cadeia ou 

reticulação, entretanto não verificou-se a degradação. 
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Figura 5.1.4 − Variação do torque com o tempo: efeito da velocidade dos rotores nas reações 
de funcionalização do PE1 com MA.  
 
 

Estes resultados comprovam a complexidade das reações e a necessidade de 

um estudo mais detalhado, o que justifica a utilização de planejamentos fatoriais[88]. 

Tendo em vista que o número de unidades de anidrido maleico incorporado na 

cadeia de PELBD determinará a morfologia da blenda, um tratamento estatístico dos 

resultados possibilitará estabelecer as melhores condições para as futuras reações 

de funcionalização. 
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Na Figura 5.1.5 são apresentados os resultados do estudo estatístico obtidos 

a partir do planejamento fatorial com relação a incorporação de anidrido para a 

primeira série  de  reações de funcionalização (Tabela 5.1.2). Neste estudo, as 

informações obtidas nos experimentos realizados permitiram identificar a importância 

das variáveis na reação de funcionalização e também os efeitos sinérgicos entre 

essas variáveis para os diferentes resultados avaliados. 
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Figura 5.1.5 − Avaliação estatística da magnitude dos efeitos principais e dos efeitos 
interativos de variáveis analisadas na incorporação de anidrido maleico na funcionalização 
do PE1. 

 

As variáveis [MA] (variável1), [DCP] (variável 2), RPM (variável 3) e Tempo 

(variável 4) são apresentadas no eixo das abscissas. Os números 1*2 e 1*3, 

representam, respectivamente, a interação da variável 1 e 2, e da variável 1 e 3, e 
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assim sucessivamente, na incorporação. Na interação 1*4 existe um efeito sinérgico 

entre a concentração de anidrido maleico e o tempo reacional, cuja magnitude é 

positiva. 

A partir da Figura 5.1.5 foi construído um gráfico para a avaliação da 

significância dos  efeitos principais e de segunda ordem comparativamente ao 

resíduo (ruído  ou erro experimental)  estimado a partir dos efeitos de interação de 

terceira e quarta ordem nas reações de funcionalização. Estes  efeitos são 

apresentados na Figura 5.1.6. 
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Figura 5.1.6 – Avaliação estatística de significância dos  efeitos principais e de segunda 
ordem comparativamente ao resíduo na incorporação de anidrido maleico na funcionalização 
do PE1. 
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Através deste primeiro planejamento fatorial (Tabela 5.1.2) realizado verificou-

se que os efeitos das variáveis concentração de MA e o tempo (Figura 5.1.5 e 5.1.6)  

são preponderantes na reação. A [MA] e tempo, interação 1*4 (assinalados com uma 

seta), apresentam um efeito sinérgico significativo nos resultados de incorporação de 

anidrido maleico, ou seja, à medida em que se aumenta a [MA] e  simultaneamente o 

tempo de processamento, leva ao aumento da incorporação do monômero no 

polietileno. Os outros efeitos possuem pequena magnitude comparativamente ao 

erro experimental, portanto não são interpretados como significativos. 

Na Figura 5.1.7 é apresentado os resultados dos efeitos no torque  após  10 

minutos de reação (a)  e no torque final ( após 10 e 20 minutos de reação )(b). Pode-

se observar que os únicos efeitos significativos sobre o torque aos 10 minutos de 

reação são concentração MA e velocidade. O efeito da velocidade está associado a 

reologia do sistema, uma vez que a tensão de cisalhamento é diretamente 

proporcional à velocidade de cisalhamento. No caso da interação 1*4 duas hipóteses 

podem ser utilizadas para explicar este comportamento: o comportamento reológico 

o polietileno é alterado pela incorporação do MA, levando a um aumento das tensões 

de cisalhamento, ou, a mudança reológica no sistema devido a ocorrência de 

reticulação do polímero. Cabe salientar que a concentração de DCP não causa efeito 

mensurável no torque, tanto após 10 minutos quanto após 20 minutos de reação. 

Este comportamento corrobora a análise feita nos testes em branco (Figura 5.1.1). 

Por outro lado é evidente a participação do MA no aumento dos valores de torque 

para este sistema estudado. 
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Figura 5.1.7 − Avaliação de significância dos efeitos principais e de segunda ordem 
comparativamente ao resíduo estimado para o torque  após  10 minutos de reação (a)  e 
para o  torque final ( após 10 e 20 minutos de reação) (b). 
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Na Figura 5.1.8 é apresentada o gráfico de superfície de resposta relativa ao 

efeito da interação entre os teores de MA e DCP na funcionalidade do PE 

modificado, considerando o planejamento fatorial estabelecido (Tabela 5.1.2). A 

superfície apresenta curvas de níveis coloridas conforme a legenda, que são 

indicativas da região onde o parâmetro analisado no eixo Z, no caso a 

funcionalidade, apresenta maiores valores. Desta forma as regiões de cores quentes 

representam a maior probabilidade de obtermos polímeros modificados com maior 

incorporação de MA. Observa-se que nem sempre um aumento de concentração de 

monômero e iniciador se reflete em aumento da funcionalidade.  Para este sistema a 

funcionalidade máxima obtida foi de 0,20 % mol para baixas concentrações de DCP. 
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Figura 5.1.8 − Superfície de resposta do efeito de interação  entre os teores MA e DCP na 
funcionalização do PE1 no primeiro planejamento fatorial. 

 



 80 

No sistema estudado verificou-se que a ocorrência de efeitos de interação 

significativos está relacionada à complexidade do sistema e à  presença de 

sinergismo entre os mecanismos de atuação de cada uma das variáveis na 

incorporação do anidrido maleico ao polietileno. As reações apresentaram valor de 

máxima funcionalidade de 0,2 % mol, alto índice de reticulação e degradação da 

cadeia polimérica. Liu e colaboradores [11] constataram que o parâmetro que mais 

influencia na reticulação do polietileno, é a concentração de anidrido maleico. 

Entretanto estas reticulações podem ser controladas quando a percentagem de 

graftização não excede 2%.  

Com base nos resultados obtidos, e buscando maiores teores de 

funcionalidade, um novo conjunto de experimentos foi estabelecido, utilizando uma 

concentração máxima de 2% de MA e tempos reacionais de no máximo 20 minutos 

(minimizando as reações de extensão e de reticulação).  A Tabela 5.1.3 e mais 

adiante a Tabela 5.1.5, mostram  o planejamento sistemático da segunda (fatorial 24) 

e terceira (fatorial 23) série de experimentos e os resultados obtidos. São 

apresentados os resultados de torque final, de peso molecular,  da funcionalidade 

(F); e da conversão de MA durante a reação de modificação do PELBD. A conversão 

foi calculada relacionando-se a massa de MA incorporada ao polímero e a massa de 

MA utilizada na reação. 
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Tabela 5.1.3 − Planejamento fatorial 24   da segunda série de experimentos das reações de 
modificação do PELBD com anidrido maleico. 
 
 

 
2a série 
reações 

 
[MA] 
(%g) 

 
[DCP] 
(%g) 

 
RPM 

 
Tempo 
(min) 

 
Torque 
 Final 
 (Nm) 

    
Mw 
(x10 3) 
g/mol 

    
Mn 
(x10 3) 
g/mol 

 
F 
(%mol) 

 
F  
(% g) 

 
Conversão 

% 

PE 0 0 40 20 13 96 33 - - - 

PE 0 0 60 20 13 75 25 - - - 

28 0,8 0,08 40 10 14 96 25 0,07 0,221 27 

31 2,0 0,08 40 10 16 29 8 0,11 0,361 18 

24 0,8 0,20 40 10 18 99 31 0,06 0,21 26 

39 2,0 0,20 40 10 20 85 24 0,19 0,651 32 

34 0,8 0,08 60 10 14 100 33 0,08 0,27 33 

27 2,0 0,08 60 10 20 93 27 0,09 0,31 15 

37 0,8 0,20 60 10 19 89 27 0,06 0,23 28 

29 2,0 0,20 60 10 24 62 30 0,15 0,52 26 

25 0,8 0,08 40 20 21 78 25 0,08 0,28 35 

35 2,0 0,08 40 20 21 76 22 0,13 0,441 22 

33 0,8 0,20 40 20 21 62 25 0,08 0,29 36 

26 2,0 0,20 40 20 22     _ 2 - 0,15 0,49 24 

38 0,8 0,08 60 20 18 63 21 0,05 0,17 21 

30 2,0 0,08 60 20 19 53 17 0,09 0,31 15 

32 0,8 0,20 60 20 19     _ 2 - 0,08 0,27 33 

36 2,0 0,20 60 20 19     _2 - 0,08 0,26 13 
Condições experimentais: PE

1
 ,180ºC             Obs.:  1) valores obtidos por titulação 

                                                                                      2) amostras não dissolveram em TCB para análise GPC. 
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Os resultados obtidos na Tabela 5.1.3 foram avaliados a partir do 

planejamento fatorial a dois níveis e são apresentados nas Figuras 5.1.9, 5.1.10 e 

5.1.11. A  Figura 5.1.9 apresenta a magnitude do efeito das variáveis principais e de 

interação entre estas no torque da reação de funcionalização, medido após 10 

minutos do início da mesma. Os efeitos significativos (de maior intensidade) estão 

assinalados com uma seta. 
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Condições experimentais: PE
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Figura 5.1.9 − Avaliação estatística da magnitude dos efeitos principais e dos efeitos interativos das 
variáveis analisadas no torque da reação de  funcionalização do PE1 com anidrido maleico. 
 

 

De acordo com a Figura 5.1.9 pode-se observar que todas as variáveis têm 

efeitos principais isolados positivos sobre o torque, ou seja, aumentando a [MA],  

[DCP], velocidade de rotação e tempo, aumenta o torque. Pode ser visto também 

que o efeito de interação de primeira ordem 1*3, de maior intensidade,  é positivo,  e 

relaciona [MA] e rotação, isto é, velocidades mais altas favorecem a geração de 

radicais por cisalhamento, aumentando a ocorrência de reticulação (aumento do 

torque) à medida em que a quantidade de [MA] aumenta. O efeito de interação [MA], 
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[DCP] e tempo (1*2*4) sugere que ocorra uma reticulação após a funcionalização ou  

que haja uma interação entre os grupos polares inseridos na cadeia do polietileno. 

Pode  também ser observado que as interações da [DCP] com a velocidade ou o 

tempo da reação não causam efeito positivo mensurável no torque. Comportamento 

este já observado nas reações de branco analisadas anteriormente (Figura 5.1.1). 

A Figura 5.1.10 apresenta a relação entre a [MA] e a [DCP] e efeito destes no 

torque da reação. 

 

 
 

Figura 5.1.10 − Superfície de resposta do efeito de interação entre os teores de MA e DCP 
no torque da reação de  funcionalização do PE1 com anidrido maleico. 

 

Há a existência de uma superfície praticamente plana entre  a  [MA]/[DCP]  e 

o torque, mostrando que variações nesta relação tem efeito pouco significativo no 

torque resultante. 
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Analogamente ao estudo realizado com relação ao torque, construiu-se o 

diagrama relativo aos resultados de funcionalidade (apresentados na Tabela 5.1.3), 

isto é, como as variáveis analisadas influenciam na incorporação de anidrido maleico 

no PELBD. Este diagrama esta apresentado na Figura 5.1.11. 
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Figura 5.1.11 – Avaliação estatística da magnitude dos efeitos principais e dos efeitos 
interativos das variáveis analisadas na incorporação de anidrido maleico na reação de  
funcionalização do PE1. 
 
 

Pode-se observar, como efeitos  principais, que o aumento da [MA] e [DCP], 

aumenta a incorporação de MA na cadeia do PELBD. Por outro lado, o aumento na 

rotação ocasiona um efeito negativo, provavelmente relacionado a reticulação e 

cisão de cadeias. Há uma interação positiva de segunda ordem entre [MA] e [DCP] 

(1*2) e uma interação negativa de terceira ordem entre [MA], [DCP] e tempo (1*2*4), 

sugerindo que o pequeno efeito isolado do tempo reacional (4) sobre a 

funcionalização é relevante. O efeito 1*2 favorece a incorporação pois com a 

formação de radicais livres gerados pelo DCP e a existência de MA no meio 

reacional ocorre a reação de graftização. Entretanto o tempo exerce um efeito 
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negativo pois propicia as reações de extensão ou de reticulação dificultando a reação 

principal.  

A análise da Figura 5.1.12 permite observar, a partir de concentrações de MA 

superiores a 1,8 %, um aumento acentuado na funcionalidade  para valores onde a 

relação [MA] /[DCP]  é igual a 10 . 
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Figura 5.1.12 − Superfície de resposta do efeito de interação entre os teores de MA e DCP  
na funcionalização do PELBD no segundo planejamento fatorial. 

 

Com os resultados de peso molecular numérico médio (Mn) e de peso 

molecular ponderal médio (Mw) obtidos por GPC (apresentados na Tabela 5.1.3), foi 

possível construir o  diagrama estatístico que  relaciona a magnitude dos efeitos 

principais e de interação com Mw, como apresentado na Figura 5.1.13. 
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Figura 5.1.13 − Avaliação estatística da magnitude dos efeitos principais e dos efeitos 
interativos das variáveis analisadas no wM  do polímero modificado obtido das reações de  
funcionalização do PELBD. 

 

Na Figura 5.1.13 pode ser observado que todas as variáveis tem efeito 

principal negativo, ou seja, o aumento da [MA], [DCP], rotação ou tempo (4), diminui 

o wM  do PELBD modificado. Neste caso são também significativos os efeitos de 

interação de segunda ordem 2*3,2*4 e 3*4, indicando que estes fatores contribuem 

nos processos degradativos do polietileno. Por outro lado, o efeito de interação 1*4 

sugere  mais uma vez a complexidade das reações, pois concentrações de MA 

associadas a tempos maiores de reação indicam um aumento do wM  devido a 

extensão das cadeias poliméricas.  

Para verificar se a reação de  funcionalização estava modificando 

significativamente o peso molecular e a cristalinidade do PELBD, os polímeros 

funcionalizados  foram caracterizados por GPC e DSC .  
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Figura 5.1.14 − Cromatogramas do PELBD puro e processado na câmara de mistura a 40 e 
60 rpm. (Condições:  PE1 ,180 ºC,10 min.). 
 

 

A Figura 5.1.14 apresenta alguns cromatogramas obtidos por GPC, onde 

pode-se perceber um decréscimo do peso molecular para o PELBD processado a 60 

rpm quando comparado com o PELBD de partida e o processado a 40 rpm, 

provavelmente, devido ao forte cisalhamento ocasionando quebra de cadeias.  

Foram selecionados dois PELBD modificado para a análise de DSC, sendo 

um com o máximo de incorporação de MA obtida (amostra 39) e outro com 

incorporação intermediária (amostra 34), como apresentado na Tabela 5.1.4. 
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Tabela 5.1.4 - Análises obtidas por DSC  e GPC do PELBD puro e funcionalizado. 
 

 
Amostra 

 
F 

(% mol) 

Torque 
Final 
(N.m) 

        Mw  (x10 3) 
   da fração solúvel 
           g/mol 

 
Grau de cristalinidade 

(%) 
PE1 puro ----- 13 96 52 ± 5 

39 0,19 20 85 38 ± 4 

34 0,08 14 100 46 ± 5 

             Condições de processamento no Haake:PE
1
,180ºC,10min. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 5.1.4 sugerem que a modificação 

química não alterou a massa molecular do polímero quando comparado ao PELBD 

puro. Entretanto observando-se os valores de torque final apresentados nestas 

reações (amostra 39) pode-se sugerir que ocorreu em parte uma reação de extensão 

de cadeia ou de reticulação, e que parte da amostra foi fracionada durante a análise 

de GPC. Com relação ao grau de cristalinidade, verifica-se uma significativa 

diminuição dos valores obtidos para a amostra 39 em relação ao PELBD puro, 

confirmando que quanto maior for a incorporação de MA, maior será o número de 

ramificações na cadeia do polímero e, consequentemente, menor será a 

cristalinidade. 

Considerando-se os resultados obtidos neste segundo planejamento fatorial, 

podemos concluir que o grau de incorporação depende principalmente da 

concentração de MA, de DCP e do tempo reacional. A velocidade de rotação exerce 

pouca influência na funcionalidade, entretanto um aumento desta, sugere uma maior 

quebra de cadeias do polímero. 

Os resultados obtidos na modificação do PELBD indicam maiores 

funcionalidades nas reações processadas a 40 rpm, 2% de MA, 0,2% de DCP e 10 

minutos.  
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Para explorar ainda mais o estudo de funcionalização do PELBD com MA, foi 

determinado uma terceira série de experimentos através de um planejamento fatorial 

23, de modo a obter grau de incorporação satisfatório sem ocasionar grande aumento 

de torque ou diminuição do peso molecular. Logo, a velocidade de rotação foi fixada 

em 40 rpm, variando-se [MA] entre valores inferiores e superiores a 2%, o [DCP] 

entre valores inferiores e superiores a 0,2%, testando-se ainda, um tempo inferior a 

10 minutos. Este planejamento fatorial  e os resultados de torque final, de peso 

molecular, da funcionalidade (F); e da conversão de MA são apresentados na Tabela 

5.1.5.  

 
Tabela 5.1.5 − Planejamento fatorial 23 da terceira  série de experimentos das reações de 
modificação do PE1 com anidrido maleico. 
 

 
3a série 
reações    

 
[MA] 
(%g) 

 
[DCP] 
(%g) 

 
Tempo 
(min) 

 
Torque  

Final (Nm) 

Mw 
(x10 3) 
g/mol 

 
Mn 

(x10 3) 
g/mol 

 
F 

(%mol) 

 
F 

(% g) 

 
Conversão 

% 

42 1,5 0,15 7 16 87 25 0,12 0,40 26 

44 3,0 0,15 7 17 88 26 0,08 0,28 9 

40 1,5 0,3 7 18 _ _ 0,11 0,36 24 

45 3,0 0,3 7 20 83 25 0,19 0,66 22 

47 1,5 0,15 10 19 89 26 0,12 0,42 28 

41 3,0 0,15 10 24 74 29 0,16 0,54 18 

46 1,5 0,3 10 22 129 36 0,15 0,52 35 

43 3,0 0,3 10 27 67 23 0,22 0,73 24 
Condições experimentais: PE

1
 , 40 rpm, 180ºC. 

 

Os maiores valores de funcionalidade foram obtidos  para as concentrações 

mássicas de 3,0% MA  e 0,3% DCP, entretanto houve uma significativa redução do 

peso molecular e o aumento no valor  de torque sugerindo uma reticulação parcial ou 

extensão de cadeias com posterior retenção das frações durante a análise de GPC. 
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As Figuras 5.1.15 e 5.1.16 apresentam as curvas de reometria de torque para 

as reações da terceira série de experimentos realizadas a 7 e 10 min, 

respectivamente.  
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Figura 5.1.15 –  Efeito da [MA] e da[DCP] no torque para as reações de modificação do PE1 
processadas em 7 minutos. 
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                            Condições experimentais: PE

1
 , 40 rpm, 180ºC. 

Figura 5.1.16 − Efeito da [MA] e da[DCP] no torque para as reações de modificação do PE1. 
processadas em 10 minutos. 
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Verifica-se um comportamento de torque similar para as reações realizadas 

num tempo máximo de 7 e 10 minutos. Entretanto, foi observado visualmente, 

durante a execução do experimento, que o tempo de 7 min não é suficiente para 

promover boa homogeneização. Pode-se também verificar (Tabela 5.1.5) para este 

tempo, valores baixos de conversão em comparação às reações a 10 minutos. 

A modificação do comportamento no torque do polietileno foi menor quando 

utilizados 1,5% MA e 0,15% DCP, em relação a massa do polímero, para ambos os 

tempos de reação. Observa-se ainda que há um aumento da reticulação ou extensão 

de cadeia do polímero modificado  em relação  à concentração de DCP, mantido a 

[MA] constante em níveis baixos. Este comportamento sugere uma maior formação 

de radicais livres e na ausência de anidrido, consequentemente, um aumento das 

reações secundárias.  

Os resultados na tabela 5.1.5 foram analisados estatisticamente através do 

planejamento fatorial 23. O diagrama relativo ao efeito das variáveis na incorporação 

de anidrido no PELBD é apresentado na Figura 5.1.17. 
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Figura 5.1.17 − Avaliação estatística da magnitude dos efeitos principais e dos efeitos 
interativos de variáveis analisadas na incorporação de anidrido maleico na funcionalização 
do PE1 através do planejamento fatorial 23. 
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Analisando-se a Figura 5.1.17 pode-se observar que, para este sistema,  o 

aumento de [MA], [DCP] e o tempo da reação são favoráveis a incorporação de 

anidrido maleico na cadeia de polietileno. Há uma interação positiva de segunda 

ordem entre MA e DCP (1*2) e a interação (1*3) que sugere um efeito sinérgico entre 

MA e o tempo. Estes efeitos também foram observados nas outras duas séries de 

experimentos. A interação de segunda ordem (2*3) e de terceira ordem (1*2*3) 

ocasionam um efeito de magnitude negativa. Quanto maior o tempo, a [DCP] e o 

tempo reacional existe uma maior probabilidade de formação de radicais livres e, 

consequentemente, de reações secundárias competindo com a graftização.  

O gráfico de superfície de resposta para o sistema estudado no fatorial 23  é 

apresentado na Figura 5.1.18 e indica,  novamente, a existência de uma relação 

entre a [MA] e [DCP] onde a incorporação é máxima. 

A funcionalidade dos polímeros modificados é da mesma ordem (0,2%mol) 

daqueles obtidos nos experimentos anteriores . 
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Figura 5.1.18 − Superfície  de resposta do efeito de interação  entre os teores MA e DCP na 
funcionalização do PE1 no terceiro planejamento fatorial. 



 93 

Uma correlação  dos planejamentos  fatoriais 24 e 23 é apresentada nas 

Figuras 5.1.19 e 5.1.20. Na Figura 5.1.19 pode-se observar a influência da 

concentração de anidrido e peróxido na funcionalidade do polietileno. Verifica-se o 

aumento na incorporação de anidrido maleico no polietileno  até um máximo. Para 

este sistema o valor máximo verificado foi para as  reações de 1,8 % de MA e 0.18% 

de DCP. Após este máximo verifica-se o decréscimo da incorporação, provavelmente 

devido a insolubilidade do MA no polímero fundido. 
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Figura 5.1.19 − Superfície de resposta do efeito de interação da concentração de anidrido e 
peróxido nas reações de modificação do polietileno com anidrido maleico. 
 
 

Os efeitos da interação entre a concentração de MA e a velocidade dos 

rotores durante a reação também foram avaliados, e os resultados estão 

apresentados na Figura 5.1.20. Verifica-se que existe uma região de máximo de 
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incorporação compreendida entre as velocidades de 42 e 58 rpm para as 

concentrações de MA utilizadas, sugerindo ser esta faixa a ideal para o 

processamento das reações para funcionalização de PELBD com MA nas condições 

estabelecidas. 
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Figura 5.1.20 − Superfície de resposta do efeito da concentração de anidrido e da velocidade 
dos rotores nas reações de modificação do polietileno com anidrido maleico. 

 

Em função dos resultados apresentados nas três séries de experimentos 

verificou-se como valores ótimos nas reações de funcionalização: 2% de MA e 0,2% 

DCP. Observa-se que a conversão de MA alcançada nestes sistemas encontra-se 

em torno de 25%. Quanto a funcionalidade os valores não ultrapassam 0,22% mol. 
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Para melhor avaliar, o efeito da  [MA] sobre o grau de funcionalização, foram 

realizadas reações  complementares (3 e 4,5% de MA), fixando-se a [DCP] em 0,2%; 

a velocidade em 40 rpm e o tempo em 10 minutos. Quanto as demais concentrações, 

foram utilizadas as reações realizadas nos planejamentos fatoriais. A Tabela 5.1.6 

mostra o efeito da concentração de MA sobre o grau de funcionalização, a conversão 

e o torque final. 

Tabela 5.1.6 - Efeito da concentração de MA sobre o grau de funcionalização. 
 

 
[MA] 
% 

 
A1780/A1465 

 
F 
% g 

 
F 
%mol 

 
Conversão 
% 

 
Torque 
Final 

N m0,8 0,047 0,20 0,06 25,0 18 

2 0,153 0,64 0,19 32,0 20 

3 0,263 1,07 0,32 35,0 18 

4,5 0,247 1,00 0,30 22,0 17 

5 0,040 0,17 0,05 3,5 18 

10 0,016 0,07 0,02 1,8 16 

                     Condições experimentais: PE
1
 , 40 rpm, 180ºC,10 min, [DCP] = 0,2% 

       
 

Na Figura 5.1.21 é possível observar que existe um limite máximo na 

incorporação de anidrido na cadeia de polietileno para uma [DCP] fixa. A 

funcionalidade cresce até uma [MA] máxima, compreendida entre 3 e 4,5%. Para 

reações utilizando [MA] maiores, os valores de funcionalização decrescem à valores 

inferiores a 0,1% em massa. As funcionalizações do PELBD com MA (PE-MA) 

apresentaram um teor máximo de funcionalidade de 1 %, dentro do intervalo de 

concentração de anidrido utilizado. Este comportamento também foi verificado na 

terceira série de experimentos ( Figura 5.1.18). Possivelmente este teor máximo está 

relacionado com o limite de dispersão do MA na poliolefina. Conforme Nachtigall [89], 

foi observado um limite máximo de incorporação para reações de modificação em 

copolímeros de etileno e propeno utilizando um sistema com anidrido maleico e 
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peróxido de dicumila. Concentrações elevadas de MA, provavelmente, resultam em 

fases isoladas, isto é, há uma dispersão mínima do monômero no meio reacional e o 

excesso permite  uma interação  entre os domínios de MA, ao invés da reação deste 

com o polietileno. O excesso de MA não reagido é, posteriormente, extraído na etapa 

de purificação dos agentes compatibilizantes. Também foi relatado por Lambla e 

outros [13], para a reação de modificação de PP com MA, um rendimento máximo de 

0,65 pcr (partes por cem partes de resina) na graftização correspondente a 4 pcr de 

MA introduzido no sistema. 
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Figura 5.1.21 − Efeito da concentração de MA na funcionalização do PELBD.  

 

O efeito da concentração de DCP sobre o grau de funcionalização, a 

conversão e o torque final para uma [MA] constante e igual a 3% é mostrada na 

Tabela 5.1.7. De maneira similar a efeito de anidrido observa-se o aumento na 

concentração do peróxido resulta em uma tendência de aumento  no grau de 

conversão até atingir um máximo. 
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Tabela 5.1.7 - Efeito da concentração de DCP sobre o grau de funcionalização 
 

 
[[[[MAMAMAMA]]]]    

% 

 
[DCP] 
    % 

 
A1780/A1414141465656565 

 
F 

%g 

 
F 

%mol 

 
Conversão 

% 

 
Torque Final 

N.m 

 
3 

 
0,15 

 
0,131 

 
0,54 

 
0,16 

 
18 

 
23 

 
3 

 
0,2 

 
0,263 

 
1,07 

 
0,32 

 
35 

 
18 

 
3 

 
0,3 

 
0,179 

 
0,73 

 
0,22 

 
24 

 
27 

Condições experimentais:PE
1
 , 40 rpm, 180ºC,10 min. 

 
Finalizando este estudo, foram selecionados os resultados de três amostras 

de PE-MA com diferentes funcionalidades (alta, média e baixa) para produção de 

blendas de PE/PET. Considerando o polietileno inicialmente utilizado para as 

reações de modificação ser isento de aditivação e a interrupção nos trabalhos 

experimentais por um período um novo lote de polímero foi solicitado ao fornecedor 

(ex-OPP Petroquímica). Portanto para os resultados selecionados, as reações de 

modificação do PELBD foram reproduzidas nas mesmas condições e com as 

mesmas quantidades de reagentes, utilizando entretanto um “grade” diferente de 

polietileno (PE2) fornecido pela Braskem. 

Considerando a complexidade das reações de funcionalização, mesmo 

utilizando PELBD similares, estudos comparativos foram realizados para algumas 

condições de reação. Conforme observado pela Tabela 5.1.8 os PE-MA 

apresentaram pequena diferença no índice de incorporação. No caso como os 

polímeros diferem ligeiramente quanto ao teor  de α-olefinas as funcionalidades 

obtidas no PE2 são menores que no PE1. Este efeito pode também estar relacionado 

a  pré - oxidação do PE1.  
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Tabela 5.1.8.− Comparação dos tipos de PELBD (PE1 e PE2) funcionalizados com anidrido 
maleico.  
 

 
Polietileno 

 
(MA) 

% 

 
[DCP] 

% 

 
A1780/A1465 

 
F 

%mol 

 
Torque 

Final 

Índice 
Fluidez 

(g/ 10min) 

1 0 0   13 0,67 

2 0 0   10 1,3 

1 0,8 0,08 0,06 0,08 14 - 

2 0,8 0,08 0,02 0,03 9 0,53 

1 2 0,08 0,08 0,10 17 - 

2 2 0,08 0,10 0,12 11 0,11 

1 2 0,2 0,15 0,19 20 - 

2 2 0,2 0,08 0,10 10 0,46 

       Condições experimentais: 180ºC e 40 rpm.      Legenda: (1) PE
1             

(2) PE
2 

 

O comportamento da reação de funcionalização com anidrido maleico para os 

dois tipos de PELBD (PE1 e PE2) pode ser verificado através do efeito de torque 

apresentado na Figura 5.1.23. Para o processamento do polietileno puro observa-se 

valores de torque maior no caso do PE1 , uma vez que este apresenta menor índice 

de fluidez (IF) comparado ao PE2 . Nas reações de modificação do polietileno, um 

acréscimo nos valores de torque é observado em relação ao polietileno puro para os 

dois tipos, devido as reações de extensão de cadeia ou a introdução dos grupos 

polares do MA. Entretanto, este acréscimo é mais acentuado para PE1 

provavelmente em função do maior número de carbonos secundários ou de uma pré-

oxidação.  

Verifica-se ainda na Tabela 5.1.8 que as reações de extensão refletem na 

diminuição do IF dos polímeros modificados. Quanto maior a funcionalidade do     

PE-MA menor seu índice de fluidez, sugerindo a extensão ou reticulação de cadeias. 
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Figura 5.1.22 – Variação do torque resultante em função do tipo de PELBD utilizado nas 
reações de funcionalização com MA (PE1 - PE lote 1; PE 2 - PE lote2). 
 
 

5.1.2 Funcionalização do PELBD com metacrilato de glicidila 

A eficácia de diferentes grupos funcionais para a compatibilização de blendas 

poliméricas tem sido amplamente investigada [10,22]. O metacrilato de glicidila 

(GMA) é um monômero muito usado por possuir um grupo epóxido, o qual é capaz 

de reagir com vários outros grupos funcionais. O estudo do agente compatibilizante, 

resultante da modificação de polietileno e GMA, tem se destacado pela sua 

capacidade de reação com eletrófilos e nucleófilos [12,28]. O GMA é efetivo na 

compatibilização de blendas de polipropileno e acrilonitrila-co-butadieno-co-borracha 

acrílica, aumentando a resistência ao impacto da blenda em relação à não 

compatibilizada [15,22]. 
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Com vistas a obter os agentes compatibilizantes para as blendas de 

PELBD/PET, as reações de modificação do PELBD com GMA à 180ºC foram 

testadas com várias concentrações de iniciador e de monômero, para tempo de 

reação de 10 minutos e 40 rpm de velocidade dos rotores. Conforme relatado para a 

funcionalização com o anidrido maleico, os copolímeros de PE-GMA foram 

purificados e analisados por FTIR.  

A Figura 5.1.23 mostra um espectro comparativo de infravermelho do PELBD 

puro e de PELBD graftizados com diferentes concentrações GMA. A banda de 

estiramento da carbonila (C=O) em 1735 cm -1 pode ser observado no PE-GMA, 

indicando a incorporação do GMA na cadeia polimérica. Esta banda está  

praticamente ausente no  espectro do polietileno puro (PE2) processado no 

misturador Haake. 
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Figura 5.1.23 – Espectro  de FTIR do PELBD puro processado no Haake e dos PELBD 
modificados com diferentes teores de GMA. 
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Para quantificar o teor de GMA incorporado ao longo da cadeia de PELBD foi 

construída uma curva de calibração. Conforme já descrito anteriormente, realizou-se 

a homopolimerização do GMA, de forma a obter blendas de PGMA e PELBD com 

concentrações conhecidas. Da análise destas blendas por FTIR, foi determinada a 

razão entre as áreas A1730/A1380 e, estabelecida a relação entre estas e as 

concentrações molares conhecidas das unidades de GMA na mistura PGMA/PELBD. 

Este método pode ser aplicado uma vez que a absorção do PGMA livre misturado 

com o polietileno é a mesma do GMA graftizado sobre o polímero [65]. 

A relação entre concentração molar das unidades de GMA e  a relação 

A1730/A1380 é linear conforme apresentado na Figura 5.1.24, e se constitui na curva de 

calibração do GMA.  
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Figura 5.1.24 – Curva de Calibração para determinação da funcionalização do PE-GMA. 
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A funcionalidade (F), que se constitui na razão molar de GMA incorporado ao 

PELBD pode ser determinada através da equação abaixo:  

 
F = 0,834 [[[[ A(ννννC=O) //// A(δδδδCH3)]]]]         r = 0,98 

 
 
 

onde A, é a intensidade da respectiva banda obtida no espectro de FTIR. 
 

Na Tabela 5.1.9 são apresentados o efeito nas reações de modificação do 

PELBD, da concentração de GMA e da quantidade de iniciador no índice de GMA 

incorporado ao polímero, na Funcionalidade (F), na conversão e no Torque final. Os 

resultados de índice de GMA foram determinados por FTIR, obtendo-se valores 

semi-quantitativos. Para determinar a funcionalidade do PELBD modificado com 

GMA foi utilizada a curva de calibração anterior.  

Tabela 5.1.9 – Modificaçāo química do PELBD com GMA, a 180ºC, 40 rpm e 10 minutos. 
 

 
Reação 

 
[GMA] 

 % 

 
[DCP] 

% 

 
[GMA] 
[DCP] 

 
A1730/A1360 

 
 F  

%mol 

 
Conversã

o 
% 

Torque 
final 
(N.m) 

Índice 
Fluidez 

(g/ 
10min) 

1   2 0 - 0,32 0,26 19 10 - 
2   3 0 - 0,66 0,55 26 11 0,48 
3   1 0,2 5 0,48 0,40 57 9 - 
4   2 0,2 10 0,62 0,51 36 10 - 
5   3 0,2 15 0,76 0,63 30 10 0,53 
6   4 0,2 20 0,86 0,72 26 9 - 
7   1 0,1 10 0,28 0,23 32 10 0,66 
8   3 0,1 30 0,68 0,56 26 10 0,57 
9 3,8 0,1 38 0,57 0,46 21 10 - 

10   3 0,3 10 1,50 1,25 59 10 0,24 
11   5 0,5 10 0,95 0,79 23 8 - 
12   7 0,5 14 0,91 0,75 15 10 - 

      Condições experimentais:  PE
2
,180ºC, 40 rpm e 10 min  



 103 

Os resultados destas reações em termos de conversão variaram de 10 a 60%, 

mas a conversão média de GMA incorporado ao polímero foi de aproximadamente 

30%. Resultados similares já foram observados na literatura  para modificações de 

PP com GMA onde a conversão fica na ordem de 10 a 40% [25].  

Com base nos resultados apresentados na Tabela 5.1.9, as Figuras 5.1.25 e 

5.1.26 mostram, respectivamente, o efeito da concentração do GMA e o DCP na 

funcionalidade do PELBD  modificado com GMA. 
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Condições experimentais:  PE2,180ºC, 40 rpm e 10 min 

Figura 5.1.25 – Efeito da Concentração GMA e de peróxido na funcionalização do PELBD.  
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Na Figura 5.1.25 verifica-se que, com 0,2% de DCP, os valores de 

incorporação aumentaram com a concentração de GMA adicionado ao sistema. Para 

uma concentração de 0,1 % de DCP, a funcionalidade máxima obtida foi de 0,56 

para 3% de GMA adicionado no sistema. Após este valor,  uma concentração maior 

de GMA não resulta em maior índice de incorporação, sugerindo que a concentração 

de 0,1% de DCP seja insuficiente para a formação dos radicais livres frente a 

viscosidade do meio reacional. Sun  e colaboradores [25] relataram que a conversão 

fica limitada a valores muito inferiores a 100% devido a baixa eficiência dos 

iniciadores em decorrência da viscosidade do meio reacional. Além disso, o curto 

tempo de meia vida do peróxido é responsável pelo rendimento da graftização. Isto 

ocorre porque há uma concentração tão alta dos primeiros radicais livres formados 

no início da reação que ocorre escassez destes ao longo do tempo, cessando a 

reação. Deve-se também considerar a possibilidade de ocorrer efeito sinérgico entre 

as variáveis conforme relatado por Krey [93] em seu estudo de funcionalização do 

PP com GMA. 

Para as reações com 3% de GMA (Figura 5.1.26) verificou-se que a variação 

na concentração de DCP de 0,1% para 0,2% praticamente não alterou o índice de 

incorporação, e que mesmo na ausência de iniciador temos incorporação do GMA à 

cadeia do polietileno. Neste caso, provavelmente os radicais livres necessários à 

reação sejam formados pelo calor e cisalhamento do sistema. Entretanto com 0,3% 

DCP com 3% de GMA obteve-se uma Funcionalidade de 1,25 % mol. O mesmo 

comportamento foi observado por Krey [93] na funcionalização do PP com GMA. 
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Figura 5.1.26 − Efeito da Concentração de peróxido na funcionalização do PELBD com 3 % 
GMA, à180ºC, 40 rpm. 
 
 

Mantendo-se constante o teor de GMA, a incorporação do monômero 

permaneceu constante até teores de 0,1% (massa) de DCP, ocorrendo aumentos 

significativos ao serem utilizados teores em torno de 0,15% (massa). O aumento das 

concentrações de GMA e DCP simultaneamente gera um efeito sinérgico positivo 

sobre a incorporação de GMA. A concentração e o tempo de meia vida do iniciador 

são relatados por Sun e colaboradores [95] como os fatores determinantes do grau 

de incorporação alcançado nestas reações. Krey [93] observou que a presença de 

GMA, em maior quantidade, evita reações secundárias que o DCP possa 

desencadear, consumindo-o quase que completamente na incorporação do 

monômero. Este comportamento é evidente na reação 0,3% DCP e 3% de GMA 

onde obteve-se uma conversão de 59%. Ao contrário do que foi observado nas 

reações de modificação com anidrido maleico, em algumas reações a relação 

A1730/A1360 mostrou uma variação de aproximadamente 18% entre diferentes filmes 
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de uma mesma amostra, sugerindo que a distribuição na incorporação do GMA ao 

longo da cadeia de polietileno não seja uniforme ou que ocorra a homopolimerização 

deste.  

A Figura 5.1.27 mostra que o torque não é afetado pela variação de [DCP] e 

[GMA] nas reações de funcionalização (reação 7,10 e 12) em comparação com o 

polietileno puro. Verifica-se que não ocorreu degradação do polietileno durante as 

reações de modificação e que o torque final  é de aproximadamente10 N.m. 
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Figura 5.1.27 – Variação do torque com o tempo para PELBD puro e nas reações de 
modificação do PELBD com GMA para diferentes concentrações de DCP e GMA. 

 

Neste estudo de modificação de PELBD com GMA podemos concluir que nas 

condições estabelecidas ,180ºC, 40 rpm e 10 min  não há modificação significativa no 

comportamento reológico do polímero para os diferentes teores de DCP e GMA 

empregados.  Os teores de funcionalidade obtidos variaram com a concentração de 

DCP e GMA utilizadas, entretanto com 0,3% DCP e 3% de GMA obteve-se uma 

 



 107 

funcionalidade de 1,25 mol %, sugerindo ser esta uma relação ótima entre as 

concentrações de iniciador e monômero. Para um estudo mais detalhado sobre a 

modificação de PELBD com metacrilato de glicidila faz-se necessário a utilização de 

um planejamento fatorial como foi feito na modificação deste com anidrido maleico. 

 
 

5.1.3 Funcionalização do PELBD em extrusora reativa 

As reações de graftização foram conduzidas em reômetro de torque Haake 

Polylab Systems equipado  com a extrusora reativa. As vantagens da obtenção de 

homopolímeros ou copolímeros poliolefínicos graftizados por extrusão reativa 

incluem: ausência de solventes, tempos curtos de reação, processo contínuo, 

obtenção de maiores quantidades de copolímeros e custos relativamente baixos de 

infra-estrutura.  

Visando estas vantagens e com o objetivo de estabelecer uma correlação 

entre os resultados obtidos na câmara de mistura, as reações de graftização foram 

conduzidas no reômetro de torque equipado  com este tipo de extrusora. Proporções 

variáveis de MA e DCP, e de GMA e DCP foram previamente solubilizadas em 

acetona, e processadas na extrusora utilizando os  seguintes parâmetros: 40 rpm de 

rotação de alimentação do polímero; 102 rpm de rotação da extrusora; taxa mássica 

de 6 g/min; e perfil de temperaturas ao longo das seis zonas de temperatura (T1 =130 

ºC, T2 =180 ºC, T3 = 190 ºC, T4 = 200 ºC, T5 = 200 ºC e T6 = 200ºC).  Algumas 

reações foram realizadas com estireno (St) como comonômero tendo em vista 

estudos publicados [10] revelando que o uso de St resulta em macroradicais estirila 

que copolimeriza com GMA conduzindo um aumento no rendimento da graftização.  

O mesmo processo de purificação por extração em solvente utilizado nos 

copolímeros obtidos na câmara de mistura foi adotado para os produtos da extrusão 

reativa. Os resultados mostraram que esta etapa do processo pode ser eliminada, 

quando o sistema de exaustão da extrusora está aberto, somando-se isto às 
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vantagens deste sistema. Entretanto os  teores de monômero incorporados ao 

PELBD foram baixos quando comparados aos copolímeros obtidos na câmara de 

mistura, provavelmente em função do menor tempo de residência da mistura 

reacional  neste sistema. Este comportamento também foi observado  em resultados 

obtidos para outros estudos em nosso laboratório. Em um estudo cinético Cartier e 

Hu [12] comparando o rendimento da graftização de GMA sobre o polietileno entre 

um misturador e uma extrusora de dupla rosca, também obtiveram resultados 

maiores para a câmara de mistura, que foi atribuída a uma maior formação de 

radicais livres induzidos pelo ar, em função do maior tempo de residência. 

Os resultados de Funcionalidade (F) para as reações com MA (1,2,3,4 e 11) e 

GMA (5,6,7,8,9 e 10), realizadas na extrusora reativa, são apresentados na Tabela 

5.1.10.   

Tabela 5.1.10 − Funcionalização do PELBD com MA (a) ou GMA (b) em extrusora reativa para 
diferentes concentrações de iniciador e monômero. 
 

Funcionalização com Anidrido Maleico     (a)  Funcionalização com Metacrilato de Glicidila     (b) 

 
Reação 

 
[MA] 

 % 

 
[DCP] 

% 

 
[St] 
     % 

 
F 

%mol 

  
Reação 

 
[GMA] 

 % 

 
[DCP] 

% 

 
[St] 

     % 

 
F 

%mol 

1 2 0,138 0    0,02  5 1 0,107 0 0,19 

2 3 0,127 0    0,08  6 2 0,101 0 0,18 

3 2 0,126 2    0,19  7 3 0,139 0 0,23 

4 3 0,118 3    0,20  8 1 0,109 1 0,18 

11 3 0,106 0 0,002  9 2 0,102 2 0,23 

      10 3 0,105 3 0,26 
Condições experimentais: PE

2
, 102 rpm,  taxa mássica 6g/min, Temperaturas (T1 =130ºC, T2 =180ºC, T3 = 190ºC, T4 = 200ºC, 

T5 = 200ºC, T6 = 200ºC) 

 

Verifica-se (Tabela 5.1.10(b)) que nas reações de funcionalização com 1%  de 

GMA   e 0,1% de DCP em presença  ou não de estireno os copolímeros resultantes 

apresentaram o mesmo índice de incorporação, entretanto nas reações com 2% 
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GMA e 0,1% de DCP em presença de estireno observa-se um aumento de 

aproximadamente  20% no índice de incorporação de GMA quando comparados aos 

polímeros modificados resultantes da reação sem estireno. Nas reações de 

modificação com MA (Tabela 5.1.10(a)) em presença de  estireno também foi 

observado um maior índice de incorporação em relação as reações sem estireno e 

esse aumento foi bem superior ao obtido nas reações com GMA. Conforme relatado 

anteriormente, o sucesso da modificação depende da competição entre as reações 

de graftização e as reações laterais,  que por sua vez está relacionado 

principalmente com reatividade dos macroradicais no meio reacional. Um 

macroradical polimérico hidrocarbônico poderia ser nucleofílico e preferir reagir com  

ligações duplas eletropositivas. Esta análise implica que a reatividade do radical livre 

de MA poderia ter sido alta por causa de sua ligação dupla ser altamente 

eletropositiva [12]. Contudo a melhor maneira de favorecer a graftização é promover 

a reatividade do radical com monômero tão logo este seja formado. O efeito do 

estireno foi observado na literatura [12,22,25,26] e  está relacionado a um 

mecanismo de competição de reatividade entre os monômeros. Cartier e Hu [12] 

estudando a contribuição do St na cinética de funcionalização do GMA sobre o PE  

concluíram que a graftização do GMA sobre o PE parece ser progressiva, isto é, a 

funcionalização aumenta com o tempo, entretanto este aumento é rápido no início 

(4,4 pcr) e lento (1,6 pcr) no final após 15 minutos de reação. Em contraste, a 

graftização do St sobre o PE acontece muito mais rapidamente, a conversão é 

alcançada em menos de 2 minutos. Em sistemas PE/GMA + St/peróxido, a 

graftização do GMA acontece tão rápido quanto em sistemas PE/St/peróxido. Os 

autores propuseram um mecanismo de graftização para  o sistema PE/GMA + 

St/peróxido onde o estireno reage primeiro com os macroradicais secundários do PE 

resultando num macroradical mais estável que posteriormente reage com GMA. 

Algumas moléculas de GMA podem graftizar diretamente sobre a cadeia de PE, 

desta maneira aumentando o teor de incorporação. Neste trabalho foi comprovada a 

eficiência do estireno para os sistemas estudados, principalmente nas 

funcionalizações com MA. 
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Em resumo são apresentados a seguir os principais resultados obtidos nas 

reações de modificação química do polietileno com MA e GMA. 

Nas funcionalizações com anidrido maleico feitas anteriormente segundo uma 

análise estatística verificou-se que as reações processadas a 40 rpm e 10 minutos 

são mais favoráveis à graftização do MA. Tempos e velocidades superiores podem 

promover reticulação após a funcionalização do polímero.  

O aumento na concentração de MA e de DCP são favoráveis às 

funcionalizações, uma vez que o DCP promove a formação radicais livres onde o MA 

é inserido. Entretanto, existe um máximo de incorporação de anidrido maleico na 

cadeia do PELBD. Neste estudo para uma [MA] e de [DCP] igual a 3 % e 0,2 % em 

peso, respectivamente, obteve-se o maior valor da relação A1780/A1465, entretanto o 

aspecto visual deste copolímero sugere a reticulação e degradação do mesmo. O 

máximo de incorporação obtida nas funcionalizações do PELBD com MA realizada 

em câmara de mistura, com pouca variação do peso molecular do polímero de 

partida, foi de  aproximadamente 0,20%mol. 

Nas reações de modificação com metacrilato de glicidila verificou-se que a  

variação na concentração de iniciador não altera significativamente o índice de 

incorporação do GMA na cadeia de polietileno. Na ausência de DCP temos a 

graftização do GMA, devido a formação de radicais livres através do calor e 

cisalhamento do sistema. O máximo de incorporação obtida nas funcionalizações do 

PELBD com GMA  realizada em câmara de mistura foram 1,25%mol. Nas reações 

realizadas em extrusora reativa os teores de monômero incorporado na cadeia do 

polímero são inferiores aos obtidos na câmara de mistura (máximo 0,26%mol). 

As reações de modificação realizadas em presença de estireno mostraram um 

aumento no índice de incorporação mais acentuado para o MA do que para o GMA. 
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5.2 Blendas de PELBD/PET 

Conforme já foi relatado, as razões para a extrusão de  pares de polímeros 

imiscíveis no qual a fase dispersa pode formar fibras (como PET numa matriz de PE) 

[58,90] é atualmente um método prático para melhorar as propriedades dos 

polímeros existentes. Entretanto, uma vez que o sistema apresenta grandes 

diferenças de viscosidade a dispersão das fases na blenda é bastante dificultada, 

prejudicando o seu potencial de utilização. Na Figura 5.2.1 a medida do torque dos 

materiais durante o processamento é um indicativo das viscosidades. Neste estudo é 

avaliado o efeito da compatibilização nas blendas de PELBD/PET utilizando o 

polietileno modificado. 
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Figura 5.2.1 − Variação do torque com o tempo para os polímeros (PELBD e PET) utilizados 
na blenda. 
 
 

Nas blendas de PELBD e PET  foram utilizados como agentes de 

compatibilização o polietileno funcionalizado com anidrido maleico (PE-MA) e o 

polietileno funcionalizado com metacrilato de glicidila (PE-GMA) nas proporções de 5 

e 10% em massa. A concentração de PET nas blendas foi variada de 20 a 30% em 

massa. 



 112 

Para uma comparação entre os dois tipos de compatibilizante e, o efeito 

destes nas propriedades resultantes da blenda, foram utilizados teores de 

funcionalidade próximos (0,1% e 0,2%mol) para o PE-MA e para o PE-GMA. Além 

destes, foram utilizados compatibilizantes PE-GMA com valores de funcionalidade 

maiores para avaliar o efeito da funcionalidade na compatibilização. 

As blendas apresentaram o comportamento de torque apresentado na Figura 

5.2.2. Verifica-se que há uma ligeira diminuição do torque durante o processamento 

das  blendas compatibilizadas com PE-MA e PE-GMA o que sugere uma melhor 

dispersão do PET na matriz de polietileno. 
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Figura 5.2.2 − Variação do torque com o tempo para as blendas de PELBD/PET (70/30): não 
compatibilizada e compatibilizadas com PE-MA e PE-GMA. 

 

Além da avaliação do torque, para melhor caracterização das blendas foram 

realizadas análises de índice de fluidez (IF), mecânicas, térmicas, morfológicas e 

dinâmico - mecânica cujos resultados serão apresentados e discutidos a seguir. 
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5.3 Caracterização das blendas  

Nesta  seção são apresentados e discutidos os resultados referentes às  

análises de caracterização das blendas de PELBD/PET não compatibilizadas e 

compatibilizadas. As misturas binárias de PE tiveram a proporção PE/PET de 70/30 e 

80/20 e as misturas ternárias a proporção PE/compatibilizante/PET de 65/5/30, 

60/10/30 e 75/5/20 variando-se o teor de incorporação do monômero  (MA ou GMA) 

no PELBD. 

Para caracterização das blendas foram realizadas análises mecânicas, 

térmicas e morfológicas. 

5.3.1 Comportamento Térmico  

As misturas poliméricas foram submetidas a análise de calorimetria diferencial 

de varredura. Avaliações de reprodutibilidade e repetibilidade das análises térmicas 

foram realizadas e podem ser observadas na Tabela 5.3.1. 

 

Tabela 5.3.1 − Avaliação da reprodutibilidade e repetibilidade dos resultados obtidos por 
DSC. 

Avaliação dos resultados 
de Análises Térmicas 

Tm PE 

º C 
Tm PET 

º C 
TC PE 

º C 
TC PET 

º C  

Reprodutibilidade do PET  243,8  160,3 
desvio padrão médio  0,7  1,8 

Repetitividade das blendas 123,9 246,4 108,4  
desvio padrão médio 0,7 0,7 0,3  

 
 
Para a temperatura de fusão do PET, a reprodutibilidade, isto é o grau de 

concordância entre os resultados de medições efetuadas sob condições variadas de 

observador e de instrumento, resultou num desvio padrão médio de 0,7ºC. 



 114 

Igualmente, a avaliação da repetibilidade de uma determinada blenda, demonstrou 

um desvio médio de 0,7ºC tanto para as temperaturas de fusão do polietileno (TmPE), 

como do poli(tereftalato de etileno) (TmPET). 

O termograma cíclico do PET é mostrado na Figura 5.3.1. Verifica-se que a 

curva registrada na primeira varredura apresenta dois picos de fusão (232,8ºC e 

243,8ºC) correspondentes às duas formas cristalinas. Este comportamento de dupla 

fusão reflete a história térmica do polímero, isto é, variações de temperatura a que foi 

submetido durante seu processamento. 

 
                         Condições experimentais: PET, 10ºC/min. 

 
Figura 5.3.1 − Termogramas de DSC do PET: aquecimento e resfriamento. 
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Observa-se também  no mesmo termograma, no  segundo aquecimento, um 

pico exotérmico de cristalização a 165,6ºC seguido do pico endotérmico de fusão a 

244,5ºC. A transição exotérmica deve-se, provavelmente, a existência de diferentes 

conformações da cadeia polimérica, que não permitiram a total cristalização do PET 

durante o processo de resfriamento, e que, num segundo aquecimento sofrem 

processos de relaxação e cristalizam mesmo antes de ocorrer a fusão. Este 

comportamento foi descrito por Campbell [64] para uma amostra de PET submetida a 

diferentes tratamentos térmicos. 

Portanto, para eliminar a história térmica dos polímeros, as temperaturas de  

transição vítrea (Tg) e de fusão (Tm) observadas para as blendas e para os produtos 

puros foram obtidas no segundo aquecimento, e estão registradas na Tabela 5.3.2 e 

na Figuras 5.3.2 à 5.3.5. 

A Figura 5.3.2 mostra os termogramas de aquecimento dos produtos puros e 

das misturas binárias PELBD/PET, PE-GMA/PET(0,2) e PE-MA/PET(0,2) na 

proporção 70/30. Verifica-se que o PELBD e o PET, mesmo após o processo de 

mistura, apresentam picos de fusão nas temperaturas equivalentes às dos polímeros 

puros, indicando que há um comportamento de cristalização individual para ambos 

os polímeros. 

A curva de aquecimento do PET (curva e) mostra a Tg em torno de 75ºC, o 

pico de relaxação em 162,5ºC e um único pico de fusão em 242,9ºC. Na curva (a), 

observa-se o pico de fusão do polietileno processado em 123,1ºC. Nas blendas 

binárias contendo compatibilizante verifica-se um ligeiro deslocamento do pico de 

fusão do PE em relação ao PELBD processado. Quanto ao pico de fusão do PET, 

nas blendas binárias observa-se o deslocamento deste para temperaturas 

superiores, em relação ao produto puro. No caso da blenda binária usando o 

compatibilizante PE-MA este aumento da temperatura de fusão é superior  às demais 

blendas. Este comportamento pode ser atribuído à melhor dispersão do PET na 

matriz de PE como será visto adiante. Segundo Pang e colaboradores [91], o 

aumento da Tm é relativo ao tamanho dos domínios e também é indicativo da 

melhoria de interação interfacial. 
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Figura 5.3.2 − Termogramas obtidos no segundo aquecimento para: (a) PELBD processado; 
(b) blenda PELBD/PET (70/30); (c) blenda PE-GMA/PET (70/30)(0,2); (d) blenda PE-MA/PET 
(70/30)(0,2); (e) PET. 
 

 

Na Tabela 5.3.2 são apresentadas as temperaturas de  fusão (Tm) e as 

temperaturas de cristalização (TC) dos polímeros puros  e das blendas (PE/AC/PET) 

e, também, o grau de cristalinidade referente a fração do polietileno (XC1) e do PET 

(XC2). A cristalinidade foi calculada conforme descrito anteriormente na metodologia 

experimental. Neste estudo foi avaliado também as blendas binárias obtidas da 

mistura de PE modificado e PET (0/70/30). 

 Com base nos resultados da avaliação de reprodutibilidade e repetibilidade 

das análises, e segundo o que já foi observado por Tedesco [92], adotou-se como 
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imprecisão no cálculo da cristalinidade de uma blenda, obtida pela técnica de DSC, 

um valor de aproximadamente 10% para picos finos e 20% para picos largos. 

 

Tabela 5.3.2.− Comportamento térmico das blendas compatibilizadas, não compatibilizadas 
e dos polímeros puros. 

 

 
PE/AC /PET 

( g %) 

 
Funcionalidade 

do 
compatibilizante 

(% mol) 

 
 

Tm  PE 

 
 

Tm  PET 

 
 

TC   PE 

 
 

TC  PET 

 
Xc1  

(%) 
PE 

 
Xc2  
(%) 
PET 

1 100/0/0 PE2 aditivado 126,01  103,5  38,3 ± 3,8  
2 100/0/0 PE2 processado 123,16  107,2  39,2 ± 3,9  
3 0/0/100 PET  242,9  162,5  22,1 ± 4,4 
4 70/0/30  123,47 244,6 107,1 148,2 35,9 ± 3,4 26,7 ± 5,3 
5 

Tip
o d

e c
om

pa
tib

ili
za

nt
e 

80/0/20  124,49 245,8 109,6 155,7 35,5 ± 3,6 28,5 ± 5,1 
6 75/5/20 0,10 123,80 245,8 108,8  41,4 ± 4,1 29,5 ± 5,0 
7 75/5/20     0,20 ♦ 126,56 247,5 111,3 159,2 46,3 ± 4,7 26,7 ± 5,9 
8 65/5/30 0,10 123,50 245,2 106,9  38,4 ± 3,7 25,4 ± 5,4 
9 65/5/30    0,20♦ 124,07 245,8 108,4  43,1 ± 4,3 27,3 ± 5,3 
10 60/10/30 0,10 123,64 246,3 108,3  39,5 ± 3,9 27,6 ± 5,5 
11 

PE
-M

A 

0/70/30    0,20♦ 125,21 247,6 110,9  36,7 ± 3,7 26,3± 5,2 
 desvio padrão médio 0,9 0,8 1,0    

  % erro 0,7 0,3 0,9    
12 75/5/20 0,10 125,89 246,9 111,0 159,2 35,3 ± 3,6 27,5 ± 5, 5 
13 75/5/20 0,20 125,48 247,1 111,7 156,4 37,2 ± 3,8 25,0 ± 5,0 
14 65/5/30 0,10 123,93 244,2 109,2 157,6 36,3 ± 3,7 23,0 ± 4,6 
15 65/5/30 0,20 125,81 247,2 111,7 156,4 37,1 ± 3,7 25,0 ± 5,0 
16 65/5/30     0,26 ♦ 124,24 245,9 110,2 159,4 36,3 ± 3,6 29,6 ± 5,9 
17 60/10/30     0,26 ♦ 124,36 246,0 109,2 151,7 34,1 ± 3,2 20,5 ± 4,1 
18 0/70/30     0,20 ♦ 124,12 246,3 109,9  38,6 ±3,9 32,2 ± 6,4 
19 65/5/30 1,25 123,39 244,6 108,9 158,8 38,8 ± 3,9 22,2 ± 4,4 
20 

PE
-G

M
A 

60/10/30 1,25 123,84 245,4 109,5 154,6 40,6 ± 4,1 30,7 ± 6,1 
21  65/5/30 0,51 124,14 244,9 109,4 159,9 40,0 ± 3,9 29,5 ± 5,9 

 desvio padrão médio 0,6 0,7 0,8 2,1   
  % erro 0,7 0,9 0,9 2,5   
♦O agente compatibilizante foi obtido na presença de estireno (St) 

 

As Figuras 5.3.3, 5.3.4 e 5.3.5 apresentam respectivamente os termogramas 

de aquecimento dos componentes puros e das blendas não compatibilizadas e 
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compatibilizadas com PE-MA, com PE-GMA e blendas 80/20 compatibilizadas com 

PE-GMA para diferentes funcionalidades do agente compatibilizante. 
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Figura 5.3.3 − Termogramas de DSC de aquecimento dos polímeros puros e das blendas de 
PELBD/PE-MA/PET 70/30 e 80/20: (a)PE, (b)0/70/30(0,20), (c)75/5/20(0,10); 
(d)60/10/30(0,10), (e)65/5/30(0,10), (f)65/5/30(0,02), (g)65/5/30(0,20), (h)70/0/30, (i)80/0/20 e 
(j)PET. 
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Figura 5.3.4 − Termogramas de aquecimento dos componentes puros e das blendas de 
PELBD/PE-GMA/PET 70/30 para diferentes funcionalidades do agente compatibilizante: 
(a)PE, (b)65/5/30(0,26), (c)65/5/30(0,10), (d)60/10/30(0,75), (e)70/0/30 e (f) PET. 
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Figura 5.3.5 − Termogramas de aquecimento dos componentes puros e das blendas de 
PELBD/PE-GMA/PET 80/20 para diferentes funcionalidades do agente compatibilizante: (a) 
PE, (b) 0/70/30(0,20), (c) 75/5/20(0,20), (d) 75/5/20(0,10), (e) 80/0/20 e (f) PET. 

 

De acordo com a Tabela 5.3.2  e  as Figuras 5.3.3, 5.3.4 e 5.3.5 observou-se 

em relação aos produtos puros que os picos de fusão das blendas compatibilizadas 

com PE-MA, PE-GMA ou não compatibilizadas encontram-se levemente deslocados.  

Entretanto entre as blendas compatibilizadas ou não compatibilizadas, quanto as 

temperaturas de  fusão (TmPE e TmPET) das diferentes fases, estas mantiveram-se 

constantes dentro dos valores estabelecidos de imprecisão.  Não há variação da 

TmPE quando aumenta o teor de funcionalidade do PE-GMA aumenta de 0,10 para 

0,26 (Figura 5.3.4), o mesmo ocorre na TmPET e para as blendas compatibilizadas 

com PE-MA.  Este  comportamento  foi observado para diversas blendas imiscíveis 

[13,16,48,52,68] e também para uma blenda específica de PET/PELBD 

compatibilizada com 15% de ionômero [61].  
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O comportamento da cristalização de uma blenda pode ser avaliado nas 

medidas de ∆Hf, de cristalinidade, e adicionalmente, no monitoramento de variações 

na temperatura do pico de cristalização. Analisando na Tabela 5.3.2, as temperaturas 

referentes a cristalização dos polímeros na blenda (Tc), verifica-se que para as 

blendas compatibilizadas ou não compatibilizadas, há um pequeno deslocamento da 

Tc PE para temperaturas superiores em relação ao polietileno puro. É possível que o 

PET imediatamente adjacente a matriz, por estar ligado quimicamente, apresente um  

efeito de nucleação do PET na cristalização do polietileno[94].   

Neste trabalho verificou-se que há um pequeno aumento na TcPET com a 

redução na proporção do PET de 30 para 20% em massa. Jabarin e colaboradores 

[68] relataram que a velocidade de cristalização está associada ao percentual de 

PET na composição da blenda. Altas concentrações (de 30 a 60%) de PEAD na 

matriz da blenda proporcionam uma grande mobilidade para o PET permitindo que 

este cristalize mais rapidamente[68]. Isto faz com que a cristalização do PET inicie 

numa temperatura mais alta. 

Em relação ao PET puro, há  um decréscimo de  8% na TcPET nas blendas 

binárias não compatibilizadas, entretanto, a introdução do compatibilizante PE-GMA 

faz com que este decréscimo não seja tão acentuado. Estes resultados de redução 

da TcPET sugerem a poliolefina está interferindo na cristalização do PET. Isto é 

coerente com o que foi observado por Jabarin e colaboradores [65] para as blendas 

ternárias de PEAD/PET. Eles sugeriram que o polietileno pode penetrar na estrutura 

esferulítica do PET causando redução na velocidade de cristalização do mesmo. 

Entretanto para as blendas não compatibilizadas, os autores não observaram uma 

variação significativa na TcPET com a variação no teor de polietileno [65]. 

Para as blendas 70/30 e 80/20 compatibilizadas com PE-GMA 

(amostras12,13,14 e15) não houve variação significativa dos valores de TcPET, com o 

aumento da funcionalidade. Entretanto um aumento no teor de agente 

compatibilizante reduz  a TcPET em aproximadamente 5ºC (amostras 16 e17; 19 e 20), 

sugerindo uma região de miscibilidade entre os componentes da blenda 
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compatibilizada. Quanto às temperaturas de cristalização da fase PELBD (TcPE), 

estas mantiveram-se constantes dentro dos valores estabelecidos de imprecisão. 

Na Figura 5.3.6 são apresentadas as sobreposições das curvas de 

resfriamento dos polímeros puros, de uma blenda compatibilizada com PE-MA(0,10), 

de outra com PE-GMA(0,10) e de uma não compatibilizada. 
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Figura 5.3.6 − Termogramas de resfriamento dos compostos puros e das blendas 
PELBD/PET:(a) PE, (b) 70/0/30, (c) 65/5/30(PE-MA0,10), (d) 65/5/30(PE-GMA0,10) e (e) PET. 

 

Conforme a Figura 5.3.6 nas blendas compatibilizadas com PE-MA não se 

observa o segundo pico de cristalização correspondente a fração do PET. Este pico 

está evidente na blenda não compatibilizada, na blenda compatibilizada com PE-

GMA, e no PET puro. Este comportamento, de ausência do pico de cristalização, foi 

verificado para as blendas de diversas proporções de PELBD e PET 

compatibilizadas com PE-MA e para as blendas binárias de agente compatibilizante 

e PET (Tabela 5.3.2), e não significa ausência de cristalização do PET na blenda, 
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uma vez que a mesma apresenta o pico de fusão relativo a fração do poli(tereftalato 

de etileno). Isto sugere que, com o PE-MA, há aumento da compatibilização dos 

polímeros na blenda, aumentando  a dispersão do PET na matriz polimérica, e 

consequentemente reduzindo a sua velocidade de cristalização. Jabarin e 

colaboradores[68]. observaram para blendas com 35% PET, 60% PEAD e 5% de 

agente compatibilizante valores de ∆Hc aproximadamente zero que foi associado a 

uma porção limitada de miscibilidade entre as fases dos componentes da blenda 

devido a presença do compatibilizante. Este comportamento de desaparecimento do 

pico da Tc para algumas blendas de PET/PEAD compatibilizadas com PP modificado 

com anidrido maleico, também foi observada por Krey [93] e é um sinal da 

compatibilidade aumentada. 

Analisando ainda, na Tabela 5.3.2 os valores de cristalinidade verifica-se que 

os teores de cristalinidade da fração referente ao polietileno (XcPE) são inferiores ao 

polietileno puro para as blendas não compatibilizadas, enquanto que para a fração 

relativa ao PET(XcPET) os valores de cristalinidade, tanto para as blendas 

compatibilizadas como para as não compatibilizadas, são em geral superiores à 

resina pura.  

Nas blendas 70/30 compatibilizadas com PE-MA observa-se que quanto maior 

a funcionalidade do agente compatibilizante maior a cristalinidade relativa a fração de 

PE e a do PET. O mesmo comportamento é observado em um aumento de 5 para 

10% na proporção do compatibilizante. 

Nas blendas 70/30 compatibilizadas com PE-GMA observa-se (amostras 14, 

15, 16) que quanto maior a funcionalidade do agente compatibilizante maior a 

cristalinidade relativa a fração de PE e a do PET. Entretanto quando o teor de 

funcionalidade é de 1,25 %mol ocorre uma diminuição na cristalinidade XcPET. Estes 

resultados de  cristalinidade não foram conclusivos, trabalhos adicionais são 

necessários para elucidar a natureza do processo de cristalização. Kalfoglou  e 

colaboradores [61] relataram a dificuldade de obter medidas quantitativas de 

cristalinidade da poliolefina numa blenda PET/PELBD, devido a presença de duas 
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endotermas (125ºC, PELBD e 252ºC, PET) e a cristalização fria do PET iniciando a 

95ºC. Jabarin e colaboradores[68] constataram diferenças no comportamento de 

cristalização para amostras de blenda ternária durante experimentos submetidos a 

uma isoterma 180ºC a 190ºC e outros para amostras cristalizadas sob condição 

dinâmica a partir do fundido. 

O passo inicial na seleção de materiais, para especificação de componentes e 

peças produzidas  em  plásticos, envolve uma consideração criteriosa sobre suas 

propriedades mecânicas. As propriedades mecânicas compreendem a totalidade das 

propriedades que determinam a resposta dos materiais às influências mecânicas 

externas; são manifestadas  pela capacidade de esses materiais desenvolverem ou 

não, deformações e resistirem a fratura[74]. Com a finalidade de avaliar as 

propriedades mecânicas das misturas poliméricas obtidas foram realizados ensaios 

de resistência à tração e de resistência ao impacto. 

5.3.2 Avaliação do comportamento mecânico das blendas PELBD/PET:  tração 

Os fatores que influenciam os resultados das  análises das propriedades 

mecânicas de um material polimérico são, além das propriedades estruturais 

específicas e inerentes da resina, as condições de preparação do corpo de prova, 

condições de execução do ensaio a ser realizado. Neste trabalho, todos os corpos de 

prova foram submetidos as mesmas condições de obtenção, de maneira a minimizar 

estes fatores. 

Foram avaliadas as medidas de tensão máxima, deformação no escoamento e 

na ruptura e o módulo elástico calculado a 2% de deformação. Estes resultados dos 

componentes da mistura, das blendas binárias e das blendas ternárias para os 

diferentes tipos de agente compatibilizante (AC) e seus  teores de monômero 

incorporado (F) são apresentados na tabela 5.3.3 e nas Figuras 5.3.7 à 5.3.10.  
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Tabela 5.3.3 − Propriedades Mecânicas das blendas PELBD/PET compatibilizadas, não 
compatibilizadas e dos produtos puros. 
 

  
PE/ AC /PET 

( g %) 

 
Tipo de AC 

ou 
Polímero 

 
F 

(% mol) 

 
Módulo 

Elástico * 
(MPa) 

 
Tensão 

Máx 
(MPa) 

 
Deformação 
Escoamento 

% 

 
Deformação 

Ruptura 
% 

1 100/0/0 1   232,5± 52,9 8,4 ± 1,0 405 ± 165 483 ± 99 
2 100/0/0 2   281,0± 46,5 8,5 ± 2,7 4680±2077 5470 ± 2243 
3 0/0/100   952,6± 46,9 23,9 ± 4,1 2,3 ± 0,7 2,13 ± 0,82 
4 70/0/30   428,5± 51,9 4,9 ± 1,8 287 ± 423 198 ± 40 
5 80/0/20   516,2± 95,1 7,5 ± 1,4 59,8 ± 16,4 820  ± 472 
        
6 75/5/20 PE-MA 0,10 376,6± 32,0 8,0 ± 1,2 132 ± 27 1882 ± 970 
7 75/5/20 PE-MA 0,20 ♦ 449,3± 29,3 9,1 ± 1,1 10,0  ±  2,6 153 ± 78 
8 65/5/30 PE-MA 0,10 404,3± 66,4 7,0 ± 1,4 6,8  ± 1,5 29,9± 15,5 
9 65/5/30 PE-MA 0,20 ♦ 458,7± 17,1 9,5 ± 0,9 11,8  ±  3,4 39,3  ±  13,1 
10 60/10/30 PE-MA 0,10 452,8± 41,4 8,8 ± 1,9 9,2 ± 3,9 40,0 ±  26,9 
11 0/70/30 PE-MA 0,20 ♦ 514,1± 27,5 10,3 ± 0,5 6,7 ± 1,3 11,9  ±  2,5 
        
12 75/5/20 PE-GMA 0,10 459,6± 29,1 9,8 ± 1,7 9,5 ±  1,5 417 ± 203 
13 75/5/20 PE-GMA 0,20 394,3± 65,5 9,0 ± 0,6 8,1  ± 1,0 210 ± 121 
14 65/5/30 PE-GMA 0,10 471,0± 117,0 8,7  ± 1,4 5,8  ± 1,7 5,9 ± 2,0 

15 65/5/30 PE-GMA 0,20 508,4± 81,8 9,0  ± 1,0 5,8 ± 1,2 123,1 ±  30,2 
16 65/5/30 PE-GMA 0,26♦ 539,2± 23,2 9,2  ± 1,2 5,7± 2,5 34,8±  23,8 
17 60/10/30 PE-GMA 0,26♦ 512,5± 53,1 9,9  ± 1,0 11,8  ±  3,1 30,3 ±  5,1 
18 0/70/30 PE-GMA 0,2♦ 449,2± 55,9 9,9  ± 1,7 16,75 ± 5,9 34,4 ±  12,8 
19 65/5/30 PE-GMA 0,75 237,1± 49,9 7,9  ± 1,4 9,3 ± 2,2 42,1 ± 26,1 
20 60/10/30 PE-GMA 0,75 473,5± 60,6 9,3  ± 1,0 13,4 ± 3,4 26,8  ± 20,2 
21 65/5/30 PE-GMA 1,25 326,2± 73,2 8,2  ± 1,1 93,7 ± 20,7 95,2 ± 65,5 
22 60/10/30 PE-GMA 1,25 489,1± 32,7 9,8 ±,0,9 9,6 ± 2,5 46,2 ±9,7 
        

Legenda:  ♦O agente compatibilizante foi obtido na presença de estireno (St).   * Módulo Elástico calculado a 2% deformação, norma ASTM D 628 

                 PE/ AC /PET:  100/0/0 
1 

PE aditivado sem processamento.
 

                                         100/0/0 
2 

PE  processado no Haake.
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A Figura 5.3.7  apresenta o gráfico de tensão versus deformação para 

amostras dos constituintes da blenda. A resposta à tensão aplicada para o PET é 

predominantemente linear. A fratura ocorre a uma carga máxima e deformação baixa 

portanto não verifica-se tensão de escoamento. Este comportamento mecânico  

registrando altos valores de tensão e de módulo elástico (vide Tabela 5.2.3) e baixa 

ou nenhuma  extensibilidade caracteriza materiais rígidos e quebradiços. 

Para o PELBD processado anteriormente no Haake, o comportamento tensão 

deformação é não linear registrando o ponto de escoamento que define a máxima 

limitação de tensão apresentada pelo material. A fratura ocorre de maneira dúctil 

caracterizando um material macio e tenaz. 
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Figura 5.3.7 − Gráfico de tensão versus deformação para PET e PELBD processado. 
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Quando adicionamos um material mais rígido, como o PET a outro mais tenaz 

(PELBD) propiciamos a formação de regiões de ancoramento que podem suportar a 

aplicação de tensões mais elevadas. Entretanto, observando na entrada 4 da Tabela 

5.3.3, temos os resultados inferiores para  blenda não compatibilizada de 70% de 

PELBD e 30% de PET (blenda 70/0/30). Verifica-se que o valor de  tensão máxima 

para o ensaio de tração dessa blenda representa a metade da tensão obtida para o 

polietileno puro, esta deficiência foi atribuída a incompatibilidade do sistema PE/PET. 

Este comportamento foi confirmado pela análise morfológica apresentada a seguir 
que mostra a baixa dispersão do PET na matriz contínua do PELBD, causado pela 

imiscibilidade dos polímeros. Devido a incompatibilidade dos componentes e, 

consequentemente, baixa adesão entre as fases, ocorreu a ruptura prematura, 

diminuindo os valores das propriedades mecânicas.  

Segundo Yang e colaboradores[59] quando ocorre a compatibilização uma 

das seguintes possibilidades podem ocorrer para melhoria das propriedades 

mecânicas: a resistência e o módulo são aumentados visto que a tenacidade ou 

extensibilidade (resistência ao impacto ou alongamento na ruptura) variam pouco; a 

resistência e o módulo são mantidos constantes, mas a tenacidade ou 

extensibilidade é aumentada, e a resistência, módulo e tenacidade são aumentados.   

Para as  propriedades mecânicas obtidas a partir das blendas PELBD/PET 

compatibilizadas em alguns casos observa-se que ocorre a terceira possibilidade 

proposta. Os resultados nas propriedades mecânicas para os dois tipos de 

compatibilizante podem ser analisados comparando-se as entradas 8 e 14 e as 

entradas 9 e 15 da Tabela 5.3.3 e na Figura 5.3.8 (a). Para as blendas 70/30  e 

80/20, observa-se que a presença de ambos os agentes compatibilizantes (PE-MA e 

PE-GMA) provocaram um ligeiro aumento na tensão máxima. Entretanto os valores 

de módulo não apresentaram melhorias significativas para todas as blendas. Estas 

diferenças podem ser oriundas do erro experimental da análise, do efeito limitado da 

compatibilidade, ou da baixa resistência do PELBD.  
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Figura 5.3.8 − Efeito da compatibilização nas propriedades mecânicas das blendas: (a) 
Tensão de escoamento versus funcionalidade do agente compatibilizante; (b) Módulo 
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O efeito do teor ( 5 ou 10%) de compatibilizante nas blendas com PE-MA e 

PE-GMA pode ser observado Tabela 5.3.3. e na Figura 5.3.9. 
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Figura 5.3.9 − Efeito do teor ( 5 ou 10%) de compatibilizante nas propriedades mecânicas 
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Para todas as blendas compatibilizadas valores maiores de tensão, e de 

módulo são observados quando a proporção de compatibilizante na blenda aumenta 

de 5% para 10% para os dois tipos de agente compatibilizante. Entretanto este efeito 

é mais acentuado para as blendas compatibilizadas com PE-MA. 

Verifica-se (entradas 6 e 7,e 8 e 9 da Tabela 5.3.3 ) que há um aumento nos 

valores das propriedades mecânicas (modulo elástico e tensão máxima) da blenda 

compatibilizada com PE-MA quando a funcionalidade  aumenta de 0,1 para 0,2 % em 

mol. Entretanto o mesmo  efeito não foi observado nas blendas compatibilizadas com 

PE-GMA. Nas blendas de 65/5/30 (entradas 14,15 e 16 da Tabela 5.3.3)  não 

observou-se variação  nos valores de módulo elástico e tensão máxima na tração 

quando o teor de  funcionalidade do compatibilizante aumentou de 0,1 até 0,26% em 

mol, contudo para teores de funcionalidade de 0,75 e 1,25 (entradas 19 e 21 da 

tabela), os valores de módulo elástico e tensão na ruptura apresentam um 

decréscimo, sugerindo que o aumento na graftização interfere nas propriedades 

mecânicas ou ainda, que durante a obtenção deste compatibilizante estivesse 

ocorrendo uma homopolimerização do GMA, ao invés da graftização do monômero 

ao longo da cadeia polimérica do PE. 

Para as blendas 75/5/20 (PE/PE-GMA/PET) (entradas 12 e 13 da Tabela 

5.3.1), não foram observadas diferenças nas propriedades mecânicas, que 

registraram valores de tensão na ruptura e de módulo elástico similares para teores 

de funcionalidade de 0,1 e 0,2% mol, sugerindo a homopolimerização do GMA.  

O módulo elástico da blenda binária que contém  com 80% de PELBD e 20% 

de PET apresenta valor superior àqueles obtidos pelas blendas compatibilizadas com 

PE-GMA com teores 0,1 e 0,2% mol entretanto os valores de tensão na ruptura são 

inferiores (entradas 12, 13 e 5 da Tabela 5.3.1).  

A blenda binária de PE-MA/PET (entrada 11) obteve resultados de módulo 

elástico e tensão máxima superior às demais blendas sugerindo que a modificação 

do polietileno com MA seja favorável à compatibilização. Já a blenda binária          
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PE-GMA/PET  (entrada 18)  apresentou resultados de módulo elástico e tensão 

máxima similares as blendas ternárias utilizando PE-GMA como compatibilizante. 

Em relação a proporção dos componentes na mistura, pode-se observar que 

as blendas compatibilizadas contendo 30 % de PET apresentaram maiores valores 

de módulo elástico, mas menores percentuais de alongamento na ruptura e no 

escoamento quando comparadas às blendas com 20% de PET. 

De modo geral, os resultados de alongamento no escoamento e na ruptura 

apresentaram uma variabilidade muito grande nos valores registrados durante os 

ensaios. Apesar da variabilidade ser inerente aos ensaios mecânicos, não pode-se 

descartar uma provável limitação no efeito  da compatibilidade e nos mecanismos de 

deformação, uma vez que o polietileno de origem possui uma grande extensibilidade 

enquanto o PET apresenta baixo alongamento no escoamento e na ruptura. Apesar 

disto, as diferenças de extensibilidade entre as amostras podem ser oriundas do erro 

experimental da análise. 

Analisando um pouco mais detalhadamente o modo de deformação de um 

polímero verificamos que este está diretamente ligado à densidade de 

entrelaçamentos entre as cadeias poliméricas. Em blendas baseadas em polímeros 

semicristalinos, o mecanismo de absorçâo de energia que conduz a deformação 

plástica está baseado principalmente no escoamento por cisalhamento (shear 

yielding)  seguido do microfibrilamento sob tensão (crazing). Deformações 

cisalhantes consistem de uma distorção de forma, sem significante mudança no 

volume, enquanto que o microfibrilamento sob tensão envolve uma grande aumento 

local no volume. Quando uma tensão é aplicada a um polímero vítreo, pequenos 

vazios são formados no plano perpendicular a direção da tensão, produzindo uma 

trinca principiante. Ao invés destes vazios coalescerem para formar a trinca 

verdadeira, eles se estabilizam através de uma rede interpenetrante de vazios e 

fibrilas de material polimérico denominada microfibrilações. Sob tensões de tração, 

as microfibrilas são iniciadas nos pontos de máxima deformação, que normalmente 

são regiões da interface da blenda. A quebra da microfibrila, que leva a extensão de  
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uma trinca resultando em uma trinca verdadeira, que após alcançar um tamanho 

crítico, provoca a ruptura do material [52].  

Geralmente diferenças observadas para alguns tipos de materiais quando 

submetidos a tensões de tração são devido as contribuições parciais destes 

mecanismos que conduzem a deformação. Uma vez que na blenda temos uma fase 

dispersa em uma matriz polimérica, uma dispersão pobre pode atuar como um 

defeito produzindo alta concentração de tensões necessárias para iniciar a formação 

de vazios e consequentemente o processo de microfibrilação, portanto o 

comportamento mecânico da blendas pode ser estudado através do comportamento 

cavitacional da fase dispersa utilizando medidas de deformação volumétrica em 

ensaios de tração. 

De um modo geral as blendas compatibilizadas apresentaram melhor 

resistência mecânica comparada as blendas sem agente de compatibilização (BNC) 

como podemos verificar através da Figura 5.3.10.  
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Figura 5.3.10 − Gráfico de tensão versus deformação para a blenda de PE/PET 70/30: 
(a) BNC70/30; (b) PE/PE-GMA/PET(0,2); (c)PE/PE-MA/PET(0,1) e (d)PELBD. 
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5.3.3 Avaliação do comportamento mecânico das blendas PELBD/PET: Impacto 

A resistência ao impacto ou tenacidade representa a resistência de uma 

material rígido à deformação por um pêndulo a uma velocidade muito alta. É a 

medida  da energia (o produto de uma força multiplicada por um deslocamento) 

necessária para romper  o material. Difere, pois, da resistência à tração, que é a 

medida da tensão necessária para romper o material. Um material dúctil com a 

mesma resistência à tração de um material frágil irá requerer maior energia para ser 

rompido e portanto é mais tenaz. Os ensaios de impacto foram realizados segundo o 

método Izod, ASTMD 256/81, sem entalhe, à temperatura de -20ºC.  A média dos 

resultados destes testes é apresentada na Tabela 5.3.4. 

Tabela 5.3.4 – Resistência ao  Impacto Izod dos produtos puros e das blendas PELBD/PET 
com  e sem agente de compatibilização. 
 

    
PE/Compatibilizante/PET 

( g %) 

    
Tipo/Funcionalidade do 

compatibilizante 
(% mol)    

    
Resistência ao 

Impacto Izod 
(J /m)    

    
% 

crist 
PE    

    
% 

crist 
PET    

    
Obs. 

100/0/0 _ 414 ± 3 (a), (c) 38 ± 4 - NQ 
100/0/0 _ 690 ± 22 (b), (d) 38 ± 4 - NQ 
0/0/100 _ 63 ± 4   (a), (d) - 22 ± 4,0 Q 
80/0/20 _ 490 ± 10 (b), (d) 35 ± 3 28,5±5,1 Q 
70/0/30 _ 303 ± 4 (b), (d) 36 ± 3 26,7±5,3 Q 
65/5/30 PE-MA /0.10 343 ± 4 (b), (d) 41 ± 4 25,4±5,4 Q/NQ 
60/10/30 PE-MA /0.10 619 ± 28 (b), (d) 39 ± 4 27,6±5,5 NQ 
65/5/30 PE-GMA/1.25 640 ± 21 (b), (d) 39 ± 4 22,2±4,4 Q/NQ 
75/5/20 PE-MA /0.10 648 ± 14 (b), (d) 35 ± 3 27,5±5,5 NQ 
0/70/30 PE-MA /0.20 113 ± 2 (b), (d) 37 ± 4 26,3±5,2 Q 
0/70/30 PE-GMA /0.20 158 ± 9 (b), (d) 38 ± 4 32,2±6,4 Q 

        Condições experimentais: 
                           (a)  valores obtidos em ensaio realizado à Temperatura ambiente           (c)  corpo de prova com entalhe. 
                           (b)  valores obtidos em ensaio realizado à T= –20 ºC.                              (d) corpo de prova sem entalhe.

NQ – não houve fratura dos corpos de prova ao impacto do pêndulo. 

Q - todos corpos de prova ensaiados quebraram ao impacto do pêndulo. 

Q/NQ - alguns corpos de prova  quebraram ao impacto do pêndulo. 
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Verifica-se que os resultados  dos ensaios de resistência ao impacto para as 

misturas poliméricas são distintos dos valores resultantes para as resinas puras. 

Observando-se os valores de energia absorvida pelo impacto do martelo para as 

resinas puras, confirma-se a alta resistência ao impacto do polietileno de baixa 

densidade, que se deforma porém não quebra [74] e a fragilidade do PET. Existem 

dois modos de fratura: fratura frágil e fratura dúctil. Fratura frágil é freqüentemente o 

resultado de alta densidade de micro fissuras localizadas em um pequeno espaço de 

volume do material. Na fratura dúctil, a quebra do material pode ocorrer também por 

micro fissuras  localizadas, comparativamente, em um grande volume de material. 

Ou ainda, como no caso do PELBD puro, não ocorre a fratura, somente a 

deformação. Geralmente a ductibilidade confere grande resistência ao impacto para 

a maioria dos materiais[59]. Como esperado, para o PELBD, a energia absorvida por 

corpos de prova sem entalhe (690 J/m) à baixas temperaturas é superior  aos valores 

obtidos para corpos de prova entalhados(414 J/m) à temperatura ambiente. A 

resistência para corpos de prova entalhados está relacionada a energia de 

propagação da trinca inicial, enquanto que a resistência para corpos de prova não 

entalhados está relacionada a energia para iniciar a trinca e a energia para a 

propagação da mesma. 

Nas misturas como era esperado, ocorre uma diminuição na resistência ao 

impacto com a adição de um componente frágil (PET) a um componente dúctil 

(PELBD), uma vez que diminui a capacidade de escoamento. Comparando-se os  

resultados entre as blendas não compatibilizadas, verifica-se que uma menor 

quantidade de PET na mistura polimérica aponta para valores superiores de energia 

absorvida pelo impacto do pêndulo, uma vez que o PELBD, que é dúctil, está 

atuando em maior proporção. 

Observa-se que a adição de compatibilizantes aumenta a resistência ao 

impacto das blendas. Vários estudos [58,94,] de tenacificação de polímeros relatam 

que o tamanho dos domínios dispersos na matriz e as propriedades adesivas são 

importantes para aumentar a tenacidade de uma blenda polimérica. Uma boa 

compatibilização dos polímeros na blenda  permite diminuição no tamanho dos 
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domínios e baixa tensão interfacial.  Existe, provavelmente, uma interação entre os 

grupos carboxílicos do PE-MA ou do PE-GMA e os grupos terminais do PET 

(carboxílicos ou hidroxila) conforme sugere o esquema na Figura 2.4.3. Por 

conseguinte, a compatibilização da blenda de PE/PET com PE-MA ou  PE-GMA 

mostra aumentos de tenacidade sobre o sistema não compatibilizado. Contudo a 

taxa de reação dos grupos carbonila e grupos terminais do PET, para formação de 

um éster  é muito baixa [95] o que pode ser uma das razões para o baixo valor de 

resistência ao impacto apresentado na blenda 65/5/30 (PE-MA0,10) em relação as 

demais blendas compatibilizadas.  

Para as misturas binárias PE-MA/PET e PE-GMA/PET os valores obtidos de 

absorção de energia são similares, entretanto inferiores aos valores obtidos para as 

blendas não compatibilizadas. Os resultados estão coerentes em relação  ao ensaio 

de tração, uma vez que as misturas binárias de agente compatibilizante e PET 

apresentaram baixa extensibilidade (alongamento na ruptura). Este comportamento 

ratifica o efeito de graftização entre PE-MA ou PE-GMA e o PET. O polietileno 

modificado, quando utilizado em altas concentrações (70%) na mistura com PET, em 

função das  interações estabelecidas, pode gerar uma forte adesão entre as fases, 

resultando em uma rigidez na estrutura do material diminuindo sua resistência ao 

impacto. Wang e colaboradores [96] observaram  que um alto grau de graftização no 

polietileno funcionalizado com ácido acrílico permitiu uma excessiva adesão 

interfacial  a qual resultou em baixa resistência ao impacto e menor tenacidade do 

material. 

Uma variação na quantidade de agente compatibilizante (aumento de 5% para 

10%) reflete na energia de absorção de impacto para valores superiores. Entretanto 

esses efeitos de maior absorção de energia ao impacto são similares aos obtidos 

quando reduzimos a quantidade do componente frágil na mistura polimérica, 

mantendo a proporção de agente compatibilizante em 5% para o mesmo agente 

compatibilizante (PE-MA/0,10). 
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Deve-se ainda considerar a possibilidade de defeitos (do tipo bolhas de ar 

internas)  durante a confecção dos corpos de prova, uma vez que os mesmo foram 

obtidos por compressão. Uma avaliação posterior da seção de ruptura através de 

microscopia, permitiria uma análise mais detalhada da fratura, observando a 

distribuição da fase PET e possíveis defeitos do corpo de prova. Entretanto isto não 

foi considerado no momento de execução do experimento. 

Conforme observado nos resultados de ensaios mecânicos as blendas 

compatibilizadas apresentaram um melhor performance em relação as blendas não 

compatibilizadas, sugerindo que tanto o PE-MA quanto o PE-GMA atuem como 

agentes compatibilizantes do sistema PELBD/PET. 
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5.3.4 Avaliação Morfológica das blendas PELBD/PET 

A utilização de análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi 

relevante  na caracterização das blendas para avaliar o efeito da compatibilização. A  

morfologia da blenda é definida pela concentração dos componentes na mistura, 

pelas condições de processamento e pela atuação dos agentes compatibilizantes. As 

fotomicrografias das blendas de PELBD/PET submetidas a análises de microscopia 

eletrônica de varredura podem ser observadas nas Figura 5.3.11 à 5.3.14.  

Em todas as fotomicrografias observa-se a presença de duas fases, 

morfologia típica de blendas imiscíveis. A fase em menor proporção (no caso o PET) 

encontra-se dispersa em domínios na forma esférica ou de elipse. Yang e 

colaboradores [58] também observaram o mesmo tipo de morfologia em blendas de 

PEAD/PET para amostras que  não foram submetidas ao estiramento. 

Na Figura 5.3.11 a-f são analisadas a morfologia das amostras PELBD/PET 

não compatibilizadas e compatibilizadas com PE-MA e PE-GMA com magnificação 

de 2000x. 

Na blenda não compatibilizada (Figura 5.3.11 (a)) observa-se que o PELBD 

constitui a matriz e o PET se apresenta em grandes domínios esféricos, com 

diferentes diâmetros, aparentemente soltos, isto é sem nenhuma aderência. A baixa 

adesão entre as fases pode ser percebida pela existência de vazios que ocorrem 

pela remoção de partículas da matriz por ocasião da fratura.  A incompatibilidade 

entre a matriz e a fase dispersa confirmou a baixa resistência mecânica apresentada 

pelo sistema. Verificou-se que os valores de módulo, de tensão (Tabela 5.3.3 ) e de 

resistência ao impacto (Tabela 5.3.4)  foram inferiores ao polietileno puro e às 

blendas compatibilizadas.  
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(a) BNC 70/0/30 (b) 65/5/30 (PE-MA - 0,10 %mol)

(d) 65/5/30 ( PE-GMA – 0,10%mol) (c) 65/5/30 (PE-MA - 0,20 %mol)

(e) 65/5/30 ( PE-GMA – 0,20%mol) (f) 65/5/30 (PE-GMA - 1,25 %mol)

 20 kV      x2000      10µm         20 kV   x2000      10µm

20 kV   x2000      10µm20 kV   x2000      10µm

         20 Kv  x2000   10 µm         20 kV  x2000    10 µm

 
 
Figura 5.3.11 – Fotomicrografias   de   blendas   PELBD/PET (70/30)  não compatibilizada (a)  
e  compatibilizadas    com:        5%  PE-MA 0,10%mol  (b);              5% PE-MA 0,20%mol  (c);  
5% PE-GMA0,10%mol (d);       5% PE-GMA 0,20%mol (e);            5% PE-GMA 1,25%mol (f).  
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Na Figura 5.3.11 (b) observa-se o efeito da adição de 5% de PE-MA 

(0,10%mol) na blenda. Há uma sensível redução no tamanho das partículas de PET 

e as mesmas parecem estar revestidas de uma massa de polietileno, sugerindo uma 

melhor adesão entre as fases de PELBD e PET, embora ainda sejam observados 

vazios.  A distribuição  de tamanho das partículas de PET é mais estreita. Este efeito 

é intensificado quando é adicionado  à mistura, PE-MA com funcionalidade 0,20%mol 

(Figura 5.3.11 (c)).Observa-se novamente a redução no tamanho das partículas e o 

revestimento das mesmas pela matriz. Não são observadas partículas de PET 

rompidas, o que caracterizaria uma perfeita adesão. 

Na Figura 5.3.11 (d), (e), (f) observa-se o efeito da adição de 5% de PE-GMA 

com funcionalidades de 0,10, 0,20 e 1,25%mol, respectivamente. A morfologia é 

semelhante a apresentada nas blendas compatibilizadas com PE-MA. Os agentes de 

compatibilização de PE-GMA também atuaram satisfatoriamente na melhoria da 

interação interfacial, entretanto, nota-se que a redução no tamanho das partículas de 

PET e o recobrimento destas pela matriz é maior para as blendas compatibilizadas 

com PE-GMA de maior funcionalidade. 

Observando, ainda, as fotomicrografias (c) e (f) verifica-se que a redução no 

tamanho das partículas do PET é comparável.  Isto significa que uma funcionalidade 

de apenas 0,2 %mol do PE-MA é suficiente para diminuir os domínios do PET na 

mesma intensidade do PE-GMA com 1,25%mol, sugerindo que o PE-MA seja mais 

efetivo na compatibilização.  

Na Figura 5.3.12 são apresentados as fotomicrografias de blendas 

compatibilizadas com PE-MA 0,10%mol. Comparando-se as fotomicrografias  (a) e 

(b) observa-se que a adição de 10% de PE-MA (0,10%mol) provoca uma redução 

nos domínios de PET e os mesmos parecem estar encapsulados pela matriz de 

polietileno, sugerindo uma melhor adesão entre as fases de PELBD e PET. Este 

comportamento ratifica os resultados de resistência ao impacto obtidos por esta 

blenda e indica que mesmo com baixo teor de funcionalidade, o PE-MA causou 

alterações morfológicas na blenda,  o que pode ser atribuído a reação entre o PE-MA 

e os grupos terminais do PET , levando a diminuição da tensão interfacial entre as 
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fases. Foi possível também verificar (fotomicrografias  (c) e (d)) que o uso do agente 

de compatibilização parece ter promovido uma melhor dispersão das partículas do 

PET na matriz. Ao se observarem as fotomicrografias ( c ) e (d) das blendas verifica-

se também  que o uso 10% do agente de compatibilização reduz o tamanho das 

partículas da fase PET e, adicionalmente parece ter promovido uma melhor 

dispersão e distribuição destes domínios na estrutura da matriz de PELBD. 

(a) 65/5/30 (PE-MA - 0,10 %mol) (b) 60/10/30 (PE-MA - 0,10 %mol)

(c) 65/5/30 (PE-MA-0,10% mol) (d) 60/10/30 (PE-MA - 0,10 %mol)

 20 kV      x2000      10µm         20 kV   x2000      10µm

20Kv    x500        50   µm 20 kV       x500       50 µm

 
 
Figura 5.3.12 – Fotomicrografias de blendas PELBD/PET (70/30) compatibilizadas com 5%  
e 10% de PE-MA 0,10%mol: (a) 5% PE-MA, (b)10% PE-MA, Aumento:2000x; (c) 5% PE-MA 
(d), 5% PE-MA, Aumento: 500x. 
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Nas Figura 5.3.13 a-f são apresentadas as fotomicrografias das blendas na 

proporção 80/20 para a blenda não compatibilizada e compatibilizada com PE-MA e 

PE-GMA. Verifica-se a mesma morfologia apresentada pelas blendas 70/30, 

entretanto, como a fase PET encontra-se em menor quantidade, há uma melhor 

dispersão destes domínios na matriz. O efeito da compatibilização da blenda PE/PET 

pelo polietileno modificado tanto com MA, como GMA  pode ser novamente 

comprovado. Contudo  o efeito de encapsulamento da fase PET pela matriz de 

polietileno é mais acentuado na blendas compatibilizadas com PE-MA( vide(b) e (c). 

O uso do agente compatibilizante PE-MA com maior funcionalidade ( Figura 

(e) e (f) promove além da redução, uma melhor distribuição dos domínios de PET. 

Observa-se ainda espaços vazios, correspondentes às partículas de PET que foram 

arrancadas durante a fratura. 

Na Figura 5.3.14(a-c) são apresentadas as fotomicrografias (magnificação 

2000 e 10000X) de blendas sem agente compatibilizante e blendas binárias 

produzidas com o polietileno modificado com  PE-MA  ou PE-GMA e o PET na 

proporção 70/30. Verifica-se em todos os casos a presença de duas fases. Na  

PELBD/PET (foto c) diferentes tamanhos de partículas de PET na forma esférica ou 

de elipse coexistem na blenda, aparentemente soltas. Enquanto que nas blendas 

produzidas com PE-MA e PE-GMA as partículas parecem revestidas pela matriz 

sugerindo uma melhor adesão entre as fases em conseqüência da ligação entre os 

terminais hidroxila do PET e o anidrido maleico ou metacrilato de glicidila. Esta forte 

adesão pode ser conseqüência da baixa resistência ao impacto apresentado por este 

sistema. 
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(a) BNC 80/0/20 (b) 75/5/20 (PE-MA – 0,10 % mol)

(c) 75/5/20 (PE-MA – 0,20 % mol) (d) 75/5/20 (PE-GMA – 0,20 % mol)

(e)  75/5/20 (PE-MA – 0,10%mol) (f) 75/5/20 (PE-MA – 0,20%mol)

20 KV         x500         50 µm 20 KV     x500        50µm

20 KV       x2000         10 µm 20 KV       x2000         10 µm

20 KV       x2000         10 µm20 KV       x2000         10 µm

 
 

Figura 5.3.13 – Fotomicrografias de blendas PELBD/PET  (80/20)     não compatibilizada (a)  
e   compatibilizadas com:     5% de PE-MA 0,10%mol (b);           5% de PE-MA 0,20%mol (c);  
5% de PE-GMA 0,20% mol (d);  Magnificação 2000x ;  
5% de PE-MA 0,10%mol (e) ;  5% de PE-MA 0,20% mol (f)  Magnificação 500x.                                   
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(a) PE-MA(0,2)/PET (70/30) 

 
(b) BNC PELBD/PET (70/30) 

  
(c) PE-GMA(0,2)/PET (70/30) 

 
Figura 5.3.14 – Fotomicrografias de blendas binárias (70/30): PE-MA/PET (F=0,2%mol) (a); 
PELBD/PET BNC (b); PE-GMA/PET (F=0,2%mol) (c). Magnificação: 2000x e 10000x. 

                         20 KV X 10000   1µµµµm  

               
 
                20 KV     x 2000        10 µµµµm 

                  20 KV       X 10000  1µµµµm   20 KV X 2000 10 µµµµm

                 20 KV X 2000   10 µµµµm  
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5.3.5  Comportamento Termodinâmico-mecânico das blendas e do PELBD. 

 
 

Considerando o comportamento diferenciado apresentado nos resultados de 

torque para os dois “grades” de PELBD, utilizados durante as reações de 

funcionalização com MA,  foi realizada uma análise termo dinâmico 

mecânico(DMTA), com taxa de aquecimento de 2ºC/min e freqüência de 1 Hz, para 

investigar possíveis diferenças na Tg destes polietilenos. Os resultados desta análise 

estão apresentadas na Figura 5.3.15. 

Na Figura 5.3.15 (a) os polietilenos puros (PE1 e PE2)  foram analisados e 

comparados quanto ao módulo de armazenamento ( E’)  e módulo de perda (E”). 

Existem poucas diferenças entre eles. Como Mw é aproximadamente igual para 

ambos os polietilenos (PE1Mw= 145 e PE2 Mw =135) o módulo de armazenamento E’ 

é da mesma ordem indicando igual deformação elástica dos filmes de polietileno 

durante o processamento.  

Verificou-se que ambos os polímeros apresentaram  o mesmo comportamento 

nos espectros de relaxação de DMTA. Para ambas amostras de PELBD , três picos 

foram observados (Figura 5.1.15 (b)) na faixa de temperatura de -150 a +150 ºC. Os 

resultados para PELBD podem ser comparados com aqueles de amostras de 

polietileno apresentadas na literatura [ 75,76,97, 98], e observa-se que as relaxações 

são similares aquelas observadas no caso de polietileno ramificado. Gadekar e 

colaboradores [86] observaram que para um polietileno ramificado existem três picos 

de relaxação: um aproximadamente -110ºC  e que está associado a mobilidade de 3 

a 4 grupamentos CH2 na região amorfa; um segundo pico na região de -25ºC 

associado a movimentos de cadeia principal contendo ramificações; e um terceiro 

pico na região de 30 a 65ºC que foi atribuído a fase cristalina. As temperaturas 

observadas na (Figura 5.3.15 (b)) para as relaxações γ, β, α são        

respectivamente -118ºC, -20ºC e +45ºC e estão em concordância com estes valores 

apresentados. Cabe  salientar   que   a    magnitude   das   relaxações  depende    da  
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                                                                                             (b)               taxa de aquecimento 2ºC/min ; freqüência 1Hz 

 
Figura 5.3.15 − Curvas DMTA:  E’  e  E” (a); Tan δ (b) para os dois polietilenos (PE1 e PE2).  
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densidade do polietileno, e que PE1 e PE2  possuem densidades iguais. Conforme já 

foi relatado na parte experimental, os polímeros diferem apenas quanto ao teor de 

comonômero e quanto ao índice de fluidez.  Portanto as diferenças observadas 

durante a modificação com MA estão provavelmente relacionadas a uma pré-

oxidação do PE1  considerando a não aditivação dos polímeros. 

 
A técnica de DMTA também foi utilizada para avaliar indiretamente as 

possíveis ligações químicas entre os grupamentos COOH ou OH do PET e os grupos 

do anidrido maleico e do metacrilato de glicidila durante a preparação das blendas 

compatibilizadas. Os  processos de relaxação que ocorrem nas blendas podem ser 

examinados através do eventos E’, E” e tan δ na faixa de temperatura de -150ºC a 

+150ºC. Os resultados estão apresentados nas Figuras  5.3.16 à 5.3.19. 

Na  Figura 5.3.16 (a) são apresentadas as curvas de módulo (E’) para o 

PELBD puro e, para as blendas não compatibilizadas (BNC) e compatibilizadas com 

PE-MA e PE-GMA enquanto na 5.3.16 (b) é apresentada uma ampliação da curva na 

região de –25ºC a 100ºC para melhor visualização. Observa-se que as blendas 

apresentam comportamento típico de materiais termoplásticos. Os valores de módulo 

de armazenamento não apresentaram variações significativas tanto para as blendas 

compatibilizadas, como não compatibilizadas. Entretanto para regiões de 

temperatura entre –25ºC e 100ºC verifica-se que todas as blendas apresentam 

valores de E’ superiores ao polietileno puro. Este comportamento pode ser atribuído 

a presença de PET na mistura tornando o material menos deformável, isto é, mais 

rígido.  

Não foi possível realizar a análise para a amostra de PET em função da 

fragilidade do material para a confecção dos corpos de prova obtidos por 

compressão.  Cabe aqui salientar que a resistência mecânica apresentada pelos 

artefatos confeccionados com este polímero leva em consideração a orientação de 

suas cadeias poliméricas que é também conseqüência do processamento a que este 

foi submetido.  
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Figura 5.3.16 − Módulo   de Armazenamento   (E’)   versus   a   Temperatura:  curvas   para 
polietileno puro e blendas compatibilizadas e não compatibilizadas (BNC) (a); ampliação da 
região de -25ºC à 100ºC (b). 
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Na Figura 5.3.17 pode-se observar que as blendas compatibilizadas com PE-

GMA e PE-MA (0,2) com maior teor de funcionalidade apresentaram ligeiramente 

maior módulo de armazenamento em relação as compatibilizadas com PE-GMA e 

PE-MA (0,1). Isto sugere que teores maiores de funcionalidade são mais efetivos na 

compatibilização das fases da blenda, estabelecendo o “graft” e, como 

conseqüência, aumentando os valores de E'. Este comportamento está de acordo 

com os resultados de morfologia apresentados. Também foi visto (Tabela 5.3.3) que 

os resultados de módulo elástico e de tensão máxima, obtidos nos ensaios de tração, 

foram superiores nas blendas com agente compatibilizante com maior teor de 

funcionalidade.  
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nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn    taxa de aquecimento 2ºC/min ; freqüência 1Hz  

Figura 5.3.17 − Módulo de Armazenamento (E’) versus a Temperatura: curvas para 
comparação do módulo elástico entre as blendas com os diferentes compatibilizantes. 
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As diferenças no comportamento dinâmico mecânico das blendas estão mais 

evidentes nos eventos E” e tan δ e são apresentados na Figura 5.3.18 e Figura 

5.3.19. 
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                                                                                                     taxa de aquecimento 2ºC/min ; freqüência 1Hz 

Figura 5.3.18 − Módulo de Dissipação (E”) versus a Temperatura curvas para polietileno puro 
e blendas compatibilizadas e Não compatibilizadas(BNC)  
 
 

Os picos correspondentes as relaxações do polietileno são evidentes nas 

curvas de módulo de dissipação (E”)  para as blendas compatibilizadas ou não. Para 

temperaturas abaixo de 0ºC verifica-se que todas as blendas compatibilizadas 

apresentam valores de E” inferiores aos apresentados para a blenda não 

compatibilizada, exceto para a blenda PE/PET (65/5/30) compatibilizada com PE-MA 

(0,1). Esta amostra apresentou, na temperatura de -55ºC, os valores de E” igual a  

1,5x 10 8 Pa, enquanto que para a blenda (65/5/30) com PE-GMA 0,1 os valores  

foram de 5,1x10 7 Pa. 
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Figura 5.3.19 − Tan delta versus a Temperatura: curvas para polietileno puro e blendas 
compatibilizadas e não compatibilizadas(BNC) (a); detalhe das curvas de  -125ºC à 15ºC; 
detalhe das curvas de 55ºC à  130ºC (c). 

 

Na curva de  tan δ (Figura 5.3.19) para blenda não compatibilizada verifica-se 

o pico de  transição γ (–118ºC)  observada para polietileno  e o pico referente a Tg do 
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PET na região próxima a 70ºC. Similar ao que foi observado no evento E”, as 

blendas apresentam pico de relaxação inferiores aos da blenda não compatibilizada, 

exceto para blenda (65/5/30) com PE-MA 0,1. Neste caso há um alargamento e 

deslocamento da transição β (observada no PE) para valores mais baixos de 

temperatura, como se este agente compatibilizante atuasse como um plastificante da 

blenda aumentando a mobilidade da cadeia polimérica. Para as demais blendas 

compatibilizadas não foi observado deslocamentos nem alterações significativas na 

intensidade do pico de amortecimento para esta região analisada.  

Para melhor visualização das curvas apresentadas no evento tan δ a Figura 

5.3.19 (b) e (c) mostra uma ampliação da região compreendida entre -125ºC à 15ºC; 

e 55ºC à  130ºC, respectivamente, para as relaxações da misturas analisadas. Os 

valores de Tg do PET podem ser observados  (≅70ºC) na blenda não compatibilizada 

e compatibilizada com PE-MA (0,1 e 0,2) entretanto não aparecem nas blendas 

compatibilizadas com PE-GMA. Na blenda compatibilizada com PE-MA (0,2) a 

relaxação apresenta um pico em 78ºC enquanto que na blenda compatibilizada com 

PE-MA (0,1) há um deslocamento deste pico para temperaturas mais altas (86ºC) 

sugerindo que o PE-MA promova uma melhor interação entre os polímeros 

constituintes da blenda para este sistema. Em sua pesquisa de blendas de PET/PP 

compatibilizadas com PP graftizado com anidrido maleico, Yoon e colaboradores[81] 

observaram, através da técnica de DMTA, que a curva para tan δ apresentou três 

picos sendo um pico entre 75ºC e 100ºC que foi atribuído a reação dos grupos do 

anidrido maleico e o PET durante a mistura dos polímeros, sugerindo a existência do 

“graft” entre as fases da blenda. 
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Foi possível a obtenção do  PELBD modificado com MA ou GMA contendo 

teores variáveis de monômero incorporado à cadeia do polímero através de reações 

em estado fundido em câmara de mistura e em extrusora reativa, na presença de 

iniciador. 

O estudo da modificação química do PELBD com MA através de 

planejamentos fatoriais mostrou-se válido. Considerando a natureza acadêmica 

deste estudo e visando uma aplicação industrial é, também, relevante a definição dos 

parâmetros que terão influência no processo de funcionalização. Os planejamentos 

fatoriais utilizados indicaram que as variáveis estudadas apresentaram diferentes 

efeitos sobre o teor de funcionalidade dos polímeros modificados. Desta forma, os 

maiores índices de incorporação de anidrido foram obtidos com tempos de 10 

minutos e velocidade de 40 rpm  em câmara de mistura Haake. Entretanto, essa 

incorporação apresentou um limite de aproximadamente 1% em massa de MA , 

devido a baixa dispersão do monômero na poliolefina. Os valores ótimos nas 

concentrações de monômero e iniciador para as reações de funcionalização foram 

respectivamente 3% e 0,2% em massa. Uma boa correlação pode ser estabelecida 

entre os graus de funcionalização determinados por análise de titulometria com as 

áreas das bandas de absorção características determinadas por espectroscopia 

FTIR. A funcionalidade máxima obtida nos três conjuntos experimentais foi de 0,22% 

mol, e a conversão de MA alcançada nestes sistemas encontra-se em torno de 25%. 

Na modificação do PELBD com GMA observou-se um aumento da 

incorporação do monômero na cadeia do polímero com o aumento da concentração 

de GMA adicionada no meio reacional. A graftização do GMA foi observada mesmo 

na ausência de iniciador, sugerindo que os radicais livres necessários à reação 

sejam formados através do cisalhamento e da temperatura do meio reacional. O 

comportamento reológico do PELBD não modifica significativamente  para os 

6 CONCLUSÕES 
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diferentes teores de DCP e GMA empregados, nas condições estabelecidas de 

180ºC, 40 rpm e 10 min e processamento em câmara de mistura Haake. Os teores 

de funcionalidade obtidos variaram com a concentração de DCP e GMA utilizadas. 

Os maiores valores foram obtidos para 0,3% de DCP e 3% de GMA.  

Foi comprovada a eficiência da utilização conjunta de monômeros, doadores 

de elétrons, para promoção da graftização relatada na literatura. O uso do estireno  

conduziu a funcionalidades maiores do PELBD modificado. 

 A incorporação do MA e do GMA,  nas reações de modificação do PELBD, 

processadas em extrusora reativa de dupla rosca modelo Rheomex PTW16/25 foi 

menor do que em câmara de mistura Haake, provavelmente pelo menor tempo de 

residência da mistura no equipamento. 

No comportamento térmico das blendas não foram observadas alterações 

significativas para as propriedades analisadas. As blendas compatibilizadas ou não 

apresentaram picos de fusão nas temperaturas equivalentes a dos polímeros puros. 

Nas blendas com PE-GMA a TcPET é menor que do que a resina pura. No caso 

particular das blendas compatibilizadas com PE-MA, este efeito parece ser mais 

pronunciado, uma vez que estas não apresentaram o pico de cristalização referente 

à fração do PET, sugerindo que o PELBD modificado atuasse na velocidade de 

cristalização do PET. Por outro lado o PET provavelmente promove um efeito de 

nucleação aumentando a velocidade de cristalização do polietileno e deslocando a 

TcPE para temperaturas superiores em relação ao PE puro. 

As propriedades mecânicas apresentaram um pequeno aumento na 

resistência à tração com a utilização do agente compatibilizante nas misturas, 

quando comparado com os resultados da mistura não compatibilizada. Para as 

blendas compatibilizadas com PE-MA um aumento na funcionalidade de 0,10 para 

0,20 % em mol se refletiu em aumento nos valores de tensão máxima. 

Os resultados de impacto revelaram que as blendas compatibilizadas com PE-

MA ou PE-GMA  apresentaram propriedades superiores às blendas não 

compatibilizadas, sugerindo uma melhor dispersão do PET na matriz de PELBD. 
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Na avaliação das propriedades termodinâmico-mecânicas verifica-se um 

comportamento similar entre as blendas, entretanto não foram observados os picos 

referentes a Tg do PET nas blendas compatibilizadas com PE-GMA, enquanto nas 

blendas compatibilizadas com PE-MA  há um deslocamento deste pico para 

temperaturas mais altas sugerindo que este compatibilizante promova uma melhor 

interação entre os polímeros constituintes da blenda para este sistema. 

A avaliação das propriedades morfológicas das blendas sugeriram que tanto o 

PE-MA , como PE-GMA atuam como agente compatibilizante diminuindo o tamanho 

das partículas dispersas de PET na matriz de PELBD. As blendas compatibilizadas 

mostraram uma redução nos domínios de PET, com apenas 5% de polietileno 

funcionalizado, entretanto o uso de 10% de PE-MA promove o recobrimento da 

matriz nestes domínios, sugerindo melhor adesão entre as fases. 

Embora não tenham sido observadas diferenças significativas nas 

propriedades mecânicas das blendas com PE-MA ou PE-GMA, as análises de MEV 

para blendas com mesma proporção (5%) de agente compatibilizante e com o 

mesmo teor de funcionalidade (0,1 e 0,2%mol) são conclusivas a indicar uma melhor 

compatibilização nos sistemas que apresentaram PE-MA como agente 

compatibilizante.  

Comparando ainda, os resultados de funcionalização obtidos na modificação 

do PELBD com MA e com GMA, o teor máximo obtido foi, respectivamente, de 

0,22%  e de 1,25% em mol. Estes resultados relacionados à eficiência da 

compatibilização na blenda observada através da morfologia, indicam que, 

provavelmente, possa ter ocorrido uma homopolimerização do GMA durante as 

reações de funcionalização. 

PE-MA e PE-GMA provavelmente promovem uma interação entre as fases ou 

resultam na formação do agente compatibilizante in situ durante a mistura do 

PELBD/PET como pode ser observado por alterações entre a morfologia das blendas 

não compatibilizadas e, nas diferenças das propriedades mecânicas e térmicas. 
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Os métodos utilizados neste estudo de compatibilização do sistema 

PELBD/PET certamente contribuirá na realização dos estudos  das demais interfaces 

entre polímeros existentes na indústria da reciclagem. 
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