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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi estudar a caracterização da resina proveniente da reciclagem 

pós-industrial de embalagens stand-up pouch (“bolsa que fica em pé”), com o objetivo de 

fornecer informações que auxiliem e fomente a reciclagem mecânica de embalagens plásticas 

flexíveis multicamadas. Estudou-se a estrutura da embalagem stand-up pouch com a seguinte 

composição: 11,2% de Poli(tereftalato de etileno) (PET);  11,6% de poliamida (PA); 69,5% 

de polietileno (PE); e 7,7% de tintas e adesivos, utilizada para o acondicionamento de 

produtos cosméticos. A blenda obtida através da reciclagem mecânica do material foi 

caracterizada, através dos ensaios mecânicos de resistência a flexão em três pontos (ASTM D 

790), resistência ao impacto Izod (ASTM D 256), resistência à tração (ASTM D 638) e dureza 

shore D (ASTM D 2240); ensaios térmicos como: temperatura de deflexão sob carga (ASTM D 

648) e temperatura de amolecimento vicat (ASTM D 1525); ensaios reológicos, índice de fluidez 

(ASTM D 1238) e análise dinâmico-mecânica (DMA); e analise de propriedades químicas através 

das imagens da superfície de fratura das amostras feitas com MEV (microscópio eletrônico de 

varredura) e analise por energia dispersiva (EDS). Os resultados obtidos nos ensaios descritos 

acima foram comparados aos valores encontrados nas analises feitas com os materiais 

separadamente e verificou-se que a blenda proveniente da reciclagem de embalagem stand-up 

pouch é imiscível, que a presença do PET e da PA modificam algumas propriedades 

mecânicas do material em relação do polietileno (PE) puro, mas, não influenciam nas 

propriedades térmicas, que foram analisadas por meio dos ensaios de temperatura de deflexão 

térmica sob carga (HDT) e temperatura de amolecimento (VICAT).    

 

 

Palavras Chaves: reciclagem; embalagem stand-up pouch. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this work was to study the characterization of the resin from the post-

industrial recycling of the stand-up pouch packaging (a bag that “stands upright"), with the 

goal of providing information that helps and encourages the mechanical recycling of 

multilayers flexible plastic packaging. We studied the structure of the stand-up pouch 

packaging with the following composition: 11.2% of Poly (ethylene terephthalate) (PET); 

11.6% Polyamide (PA); 69.5% of polyethylene (PE); and 7.7% of paints and adhesives, used 

for cosmetics packaging. The obtained blend by mechanical recycling of the material was 

characterized, through mechanical tests of resistance to bending at three point, (ASTM D 

790), Izod impact strength (ASTM D 256), tensile strength (ASTM D 638) and shore D 

hardness (ASTM D 2240). Thermal tests as under load deflection temperature (ASTM D 648) 

and Vicat softening temperature (ASTM D 1525). rheological measurements, melt index 

(ASTM D 1238), dynamic-mechanical analysis (DMA), analysis of chemical properties 

through the images of the samples fracture surface made with SEM (scanning electron 

microscope), and energy dispersive analysis (EDS. The results obtained in the tests described 

above were compared to the values found in analyzes made with the materials separately, and 

it was found that the blend from the recycling package stand-up pouch is immiscible, that the 

presence of PET and PA helps to increase the mechanical properties of the material relative to 

the polyethylene (PE) but do not influence the thermal properties, which were analyzed by 

means of tests of deflection temperature under load (HDT) and Vicat softening temperature 

(VICAT). 

 

 

Key words: recycling; stand-up pouch packaging. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A facilidade de processar peças de tamanhos variados, leves, coloridas e de 

baixo custo, faz o plástico ganhar cada vez mais mercado frente aos outros materiais. Porém, 

alinhado a este volume cada vez maior, está à durabilidade deste material, que pode levar 

centenas de anos para biodegradar e que atualmente chega a corresponder 20% do volume 

total dos resíduos sólidos urbanos em alguns municípios brasileiros (CEMPRE, 2007). 

Grande parte destes resíduos são embalagens plásticas que vão simplesmente parar em 

aterros.  

  Muitas vezes as embalagens são colocadas em discussões como os vilões do 

meio ambiente. No entanto, são responsáveis pelo prolongamento da vida útil dos produtos e, 

assim, possibilitam que sejam comercializados em regiões distantes de seus locais de 

produção, além de minimizar as perdas de produtos alimentícios (COLTRO, L; et al, 2002). 

As embalagens são necessárias para o desenvolvimento da economia e ao 

invés de se pensar em eliminar, torna-se necessário criar uma forma de minimizar o seu 

impacto ambiental.  

Com este enfoque, em Agosto de 2010, foi aprovada a Politica Nacional de 

Resíduos Sólidos, que tem os seguintes objetivos: 1) Redução na fonte: minimização dos 

recursos naturais utilizados na confecção das embalagens buscando, assim, reduzir os 

resíduos sólidos para disposição final; 2) Reutilização: emprego de embalagens retornáveis e 

ou reutilizáveis, de modo que não haja geração de resíduo sólido; 3) Reciclagem: reciclagem 

mecânica, química ou energética da embalagem, gerando novos produtos; 4) Incineração: 

feita de modo controlado e, preferencialmente com recuperação de energia, aproveitando-se o 

poder calorífico intrínseco ao material da embalagem; e 5) Aterro sanitário: descarte final das 

embalagens que não foram aproveitadas nos itens anteriores (COLTRO, L; et al, 2002). 

Dentre os objetivos acima, a redução na fonte tem sido o item mais trabalhado 

até o momento pelas empresas, principalmente porque a redução de massa das embalagens 

também está associada a uma redução de custos, o que tem impulsionado este processo. 

Para as embalagens plásticas o reduzir vem sendo uma prática comum, onde 

podemos observar o grande crescimento de embalagens flexíveis, com as seguintes vantagens: 

a substituição de embalagens plásticas rígidas por filmes plásticos trazem uma significante 

redução na massa da embalagem, tornando vantajosos os gastos em logística, armazenagem e 
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principalmente reduzindo o volume dos materiais plásticos nos resíduos sólidos urbanos. Por 

este motivo, segundo pesquisa realizada pela Associação Americana de Embalagens Flexíveis 

(FPA), a aplicação mais comum e mais esperada para as embalagens flexíveis é a substituição 

das embalagens rígidas (COLTRO, L; et al, 2002). 

As principais vantagens do uso da embalagem tipo stand-up pouch, 

embalagens plásticas flexíveis, são: a capacidade de ficar em pé na prateleira, a característica 

de permanecer plano antes do acondicionamento do produto - o que traz economia no 

transporte e no espaço utilizado para armazenagem - e o fato de usar menos plástico do que 

uma embalagem rígida, gastando, comparativamente, menos energia para ser produzida, além 

de gerar menor quantidade de lixo no descarte. Isso representa um diferencial em relação a 

outras embalagens, do ponto de vista de preservação do meio ambiente. 

Apesar das inúmeras vantagens econômicas e ambientais apresentadas pelo 

stand-up pouch (SUP), esta embalagem vem trazendo uma série de desafios para o setor de 

reciclagem. Devido à sua estrutura composta por diversos materiais e a incompatibilidade dos 

mesmos, a reciclagem deste material se torna difícil. Atualmente muitos setores consideram o 

SUP como uma embalagem não reciclável. 

Desta forma, este estudo foi desenvolvido com o objetivo de contribuir para o 

aprendizado e aprimoramento de tecnologias capazes de fomentar a reciclagem mecânica de 

embalagem stand-up pouch. 
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1.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 

Este trabalho teve como objetivo fornecer informações que auxiliem a 

indústria sobre a reciclagem pós-industrial de embalagens stand-up pouch, através de ensaios 

laboratoriais.  

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Caracterizar a resina proveniente da reciclagem pós-industrial de embalagens 

stand-up pouch.  
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

O tema sustentabilidade vem se tornando cada vez mais importante, 

influenciando o comportamento mundial quanto ao uso dos recursos naturais e a disposição 

dos resíduos sólidos. Neste contexto, além dos interesses ambientais e econômicos, começam 

a surgir legislações cada vez mais rígidas no sentido de minimizar e/ou disciplinar o descarte 

dos resíduos sólidos (Spinacé; De Paoli; 2004). 

No Brasil, a lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, instituiu a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS). A nova lei, que determina um prazo de quatro anos para as 

devidas adequações, tem feito o poder público e privado buscarem novas soluções para 

redução de resíduos sólidos. Consequentemente, a reciclagem de materiais é uma das soluções 

que vem sendo buscada tanto pelo meio governamental como pelo meio empresarial. 

Além da garantia do cumprimento da lei, a reciclagem traz vantagens, como: a 

economia de energia, a preservação de fontes esgotáveis de matéria prima, a redução de 

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

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

redução de gastos com a limpeza e a saúde pública e a geração de emprego e renda. 

Neste contexto, torna-se oportuno o desenvolvimento de pesquisas e estudos 

que promovam o aprimoramento de tecnologias de reciclagem de embalagens compostas por 

plásticos misturados. 
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1.4 METODOLOGIA 

 

 

Este trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisas bibliográficas sobre o tema 

e parte experimental, que envolveu os testes de laboratório necessários para a caracterização 

da resina plástica proveniente da reciclagem pós-industrial das embalagens stand-up pouch. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

 

Neste capítulo será apresentada uma revisão da literatura no que diz respeito ao 

tipo de embalagem escolhida para o estudo e sua composição, os conceitos básicos sobre 

reciclagem de polímeros, as principais etapas do processo de reciclagem mecânica e a 

legislação pertinente à reciclagem de plásticos no Brasil.  

 

 

2.1 POLÍMEROS SINTÉTICOS 

 

 

Os polímeros são materiais formados a partir da união de grandes cadeias 

moleculares que, por sua vez, são formadas pela repetição de moléculas menores 

denominadas monômeros (MANO; MENDES, 2009). Podem ser naturais ou sintéticos. Os 

naturais, tais como algodão, madeira, cabelos, chifre de boi, látex, fibra de coco, sisal entre 

outros, são comuns em plantas e animais. Além das macromoléculas encontradas na natureza, 

existem os polímeros sintéticos que são produzidos pelo homem por meio de reações 

químicas, e que podem ser moldados de diversas formas e repetidamente, normalmente pelo 

auxílio de calor e pressão (SARANTÓPOULOS, C; et al, 2002). 

Quanto ao seu comportamento ao calor, os materiais plásticos se dividem em 

duas categorias básicas: os termoplásticos e os termofixos.  

Os termoplásticos são materiais que requerem calor (termo) para se tornarem 

moldáveis (plásticos), e uma vez resfriados, retém a forma geométrica na qual foram 

moldados. Se forem novamente aquecidos voltam a se tornar plásticos, podendo ser moldados 

em novas formas. (GUEDES, 1986). Por esse motivo, podem ser reciclados.  

Já os materiais termofixos, quando aquecidos não podem ser remodelados, pois 

eles não se fundem, por conta de sua estrutura molecular interligada, de ligações cruzadas. O 

aquecimento dos termofixos promove decomposição do material antes de sua fusão, tornando 

a seu reprocessamento complicado. A fragilidade e limitações quanto à forma fazem com que 

os termofixos não sejam adequados, para a maioria das aplicações em embalagens (MANO; 

MENDES, 2009).  
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Em contra partida, as pesquisas com os termoplásticos continuam de maneira 

ativa com demandas para maior desempenho. Tais propriedades estão sendo melhoradas 

continuamente, a aplicação desses materiais em embalagens continua a crescer. Quando não 

há uma única estrutura que possa satisfazer a todas as demandas do produto de maneira 

eficiente em termos de custo/beneficio, existe a possibilidade de se combinar diferentes 

polímeros para obtenção de propriedades balanceadas, que atendam a requisitos econômicos, 

ambientais e de conservação e comercialização de produtos, sendo esta uma das grandes 

vantagens, competitivas das embalagens plásticas flexíveis multicamadas 

(SARANTÓPOULOS, C; et al, 2002). 

 

 

2.2 EMBALAGENS FLEXIVEIS TIPO STAND-UP POUCH (SUP) 

 

Em meados de 1968, um diretor de uma fábrica francesa 

de máquinas de envase, Louis Doyen obteve a patente de 

um invento que, ele imaginava, tinha tudo para dar certo. 

Registrado como Doyen Pack, o objeto consistia num 

envoltório flexível de baixo custo que, por ter uma base 

sanfonada conseguia manter-se em pé. O Francês tinha 

razão, sua embalagem, hoje sob o nome genérico de 

stand-up pouch, ou “bolsa que fica em pé” avança mundo 

afora como uma locomotiva nas gôndolas dos 

supermercados, ora vestindo novos produtos, ora 

substituindo outras apresentações (KAMIO, 

GUILHERME, 2003). 

 

O stand-up pouch é um dos vários tipos de embalagem flexível feita com filme 

plástico. São normalmente compostas de materiais em múltiplas camadas. Tais camadas, 

geralmente, proporcionam proteção física e características protetoras necessárias para atingir 

todos os requerimentos que o produto e processo de empacotamento precisam (MIRANDA, 

O; 2009). As barreiras mais procuradas são contra permeação de umidade, oxigênio, gases e 

odores, contra a ação da luz, assim como barreiras físicas contra insetos, germes e mofo 

(MIRANDA, O; 2009). 
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Diferentes materiais e estruturas podem ser utilizados na confecção de stand-

up pouch, estas embalagens devem ter rigidez, resistência mecânica, propriedades de barreira 

e selabilidade. Geralmente os materiais que compõem a embalagem SUP são escolhidos 

conforme as seguintes propriedades, a camada externa deve ter boa qualidade para impressão 

e barreiras, a camada interna deve acrescentar rigidez à embalagem, para que permaneça em 

pé, e também atuar como selante (COLTRO et al., 2002).  

Os filmes mais comuns utilizados externamente são: Poli(tereftalato de etileno) 

– (PET), Poli(tereftalato de etileno) revestido com copolímero de cloreto de vinila e cloreto de 

vinilideno – PVDC ou metalizado, poliamida orientada – OPA e polipropileno biorientado – 

BOPP. Já a camada interna, normalmente, é composta de polietileno linear de baixa densidade 

– PELBD, mas há a possibilidade de usar polietileno de baixa densidade – PEBD, copolímero 

de etileno e acetato de vinila – EVA, metaloceno ou polipropileno – PP. Outras resinas podem 

ser incorporadas à estrutura para aumentar a barreira a gases como poliamida – PA, 

copolímeros de etileno e álcool vinílico – EVOH e folha de alumínio. O alumínio é muito 

utilizado, pois, além de proporcionar rigidez, funciona como barreira ao vapor d’água e 

barreira a luz, o que aumenta a vida útil dos produtos (COLTRO et al., 2002). 

Nas figuras abaixo, estão alguns exemplos das diferentes estruturas que 

compõem as embalagens stand-up pouch mais comuns no mercado e uma explicação sobre a 

necessidade de tais estruturas: 

 
Figura 01: Stand-up pouch de mercado- embalagem para maionese  
Fonte: Embalagens Flexíveis, 2009. 

 

 

A figura 01 apresenta um SUP para maionese e produtos líquidos, com tampa 

rosqueável ou zíper para mais praticidade no uso e acondicionamento do produto. A principal 

característica do filme de PET PVDC é: substrato de impressão, resistência ao calor, 

resistência mecânica, barreira de gases, umidade, aroma, gordura e luz; e PE: selabilidade, 

forma e barreira à luz. (MIRANDA, O; 2009). 
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Figura 02: Report pouch 
Fonte: Embalagens Flexíveis, 2009. 

 

A figura 02 apresenta o “report pouch” para produtos que possuem uma vida 

longa, pois esta estrutura suporta processos de esterilização por um período prolongado sem 

perder as características originais de proteção, os principais produtos que utilizam essa 

tecnologia são os alimentos de alta atividade de água e baixa acidez que são esterilizados e 

submetidos ao cozimento parcial ou total ao mesmo tempo, como por exemplo: molhos, 

carnes processadas com variedade de molhos, estrogonofe, patês, entre outros. Os filmes para 

esta embalagem são de PET, substrato de impressão, resistência ao calor e resistência 

mecânica; Nylon: resistência mecânica, resistência ao impacto, barreira a gases e aroma e 

resistência térmica; Alumínio: barreira a gases, umidade, aroma, gordura e luz; Adesivo com 

resistência a esterilização: não provocam delaminação após o processo térmico; PP: alta 

selabilidade e forma (MIRANDA, O; 2009). 

Materiais multicamadas flexíveis são fabricados através do processo de co-

laminação ou coextrusão, sendo os laminados definidos como materiais constituídos por 

camadas de dois ou mais tipos de polímeros, unidos por um adesivo adicionado na etapa de 

laminação dos filmes, visando à melhoria quanto à capacidade de conservação, proteção e 

visual do material final. Os filmes coextrudados também são constituídos por várias camadas, 

porém são obtidos em uma única etapa de extrusão, em que cada material é alimentado em 

uma camada diferente. No caso de materiais incompatíveis é usado, no processo de 

coextrusão, um adesivo especial (adesivo de coextrusão) para evitar a delaminação das 

camadas (NOGUEIRA et al., 2007). A coextrusão permite enaltecer as características dos 

polímeros mais caros, otimizando a quantidade necessária para desenvolver finalidades 

especificas como boa selagem, aderência, rigidez, resistência ao impacto, ao rasgo, 

perfuração, brilho entre outras características (CRIPPA et al., 2007).  
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2.3 POLIETILENO – PE  

 

Polietileno é uma poliolefina obtida industrialmente a partir da polimerização 

do gás etileno (C2H4), conforme a figura 03. É um polímero parcialmente cristalino, flexível, 

cujas propriedades são acentuadamente influenciadas pela quantidade relativa das fases 

amorfa e cristalina (COUTINHO et al., 2003).  

 

 
Figura 03: Estrutura química do monômero e do polímero: PE 

Fonte: MANO, 2003 

 

O polietileno é valorizado por três propriedades: boa resistência à tração, 

impacto e ao rasgamento, excelente soldagem a quente e a baixa permeabilidade a água e ao 

vapor d’água. É geralmente inerte e tem excelente resistência química, embora seja atacado 

por ácidos oxidantes e seja permeável a gasolina e ao xileno (TWEDE, D.; GODDARD, R, 

2009). 

O PE é o polímero mais usado em embalagens flexíveis e um dos materiais 

mais populares para embalagem. É a mais versátil e econômica dentre as resinas poliméricas. 

Tem o custo mais baixo entre as resinas utilizadas em embalagens. Tendo a mais baixa 

temperatura de amolecimento dos plásticos de embalagem, os seus custos de  processamento 

também são baixos.  

É formado por cadeias longas de unidades C2H4, mas, em razão da habilidade 

dos átomos de carbono de formarem ramificações laterais e as variações nas condições as 

quais a polimerização acontece, o material pode não ser sempre formado com as moléculas do 

mesmo formato ou do mesmo tamanho. Dependendo das condições reacionais e do sistema 

catalítico empregado na polimerização, cinco tipos diferentes de polietileno podem ser 

produzidos: 

- Polietileno de baixa densidade (PEBD) 

- Polietileno de alta densidade (PEAD) 

- Polietileno linear de baixa densidade (PELBD) 
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- Polietileno de ultra alto peso molecular (PEUAPM) 

- Polietileno de ultra baixa densidade (PEUBD) 

A estrutura molecular dos diferentes tipos de PE varia. O PEBD é 

caracterizado por ramificações laterais longas que dão à resina sua combinação de 

flexibilidade, transparência e facilidade de processo. O PEAD tem uma estrutura mais linear, 

permitindo um empacotamento mais denso das moléculas, resultando em um material mais 

denso e rígido. Ao PELBD falta à ramificação de cadeia longa do PEBD, e ele tem uma 

distribuição de massa molar mais estreita. A figura 04 mostra como diferem as suas estruturas 

moleculares quanto ao tipo de ramificação (QUATTOR, 2009). 

 

 
Figura 04: Diferentes tipos de cadeias apresentadas pelo polietileno  

Fonte: QUATTOR, 2009 

 

Na tabela 01 são apresentadas as algumas propriedades físicas dos polietilenos 

mais utilizados em embalagens flexíveis. Os dados apresentados servem como orientação, 

uma vez que os valores mencionados estão sujeitos a variações dependendo das condições de 

fabricação dos polímeros.  

 

Tabela 01: Propriedades físicas do PEBD, PELBD e do PEAD 

Propriedade 
Método 

ASTM 
PEBD PELBD PEAD 

Densidade (g/cm
3
) D 792 0,915 – 0,939 0,916 – 0,940 0,940 – 0,970 

Tm (ºC) - 102 – 112 120 – 130 > 130 

Tg (ºC) - (-90) - (-110) 

Fontes: Modern Plastics Encyclopedia Handbook. McGRaw-Hill (1994). 
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Na tabela 02 são apresentadas diversas aplicações para os polietilenos mais 

utilizados para a produção de embalagens. 

 

Tabela 02: Principais aplicações do PEBD, PELBD e PEAD. 

Materiais Aplicações 

PEBD Filmes e frascos para embalagens de produtos alimentícios, cosméticos, 

farmacêuticos e químicos. Utensílios domésticos. Brinquedos. 

PELBD Sacaria industrial, stretch, filmes multicamadas, fraldas, laminação, entre 

outros. 

PEAD Contentores. Bombonas.  Fita-lacre de embalagens. Material Hospitalar. 

Fonte: MANO, 2003 

 

 

2.4 POLIAMIDA – PA 

 

O desenvolvimento e a procura de materiais capazes de atender um número 

cada vez maior de características químicas e mecânicas tem expandido continuamente a 

família das poliamidas.  As poliamidas não são polimerizadas a partir das mesmas 

substâncias, porém todas elas possuem o grupo funcional amida (CONH). Alguns desses 

polímeros são obtidos a partir de dois materiais base, cada um com o número de átomos de 

carbono correspondente ao número da poliamida (PLÁSTICOS, 2013). 

A química da poliamida é complexa e um sistema tem sido desenvolvido para 

dar nomes aos tipos, baseado no número de átomos de carbono no monômero original que 

representa o tamanho do grupo que se repete ao longo da cadeia do polímero, como exemplo: 

a PA-6 tem seis átomos de carbono na sua unidade repetitiva (mero) e a PA-6,6 possui dois 

grupos de seis átomos de carbono cada no seu mero (QUATTOR, 2009).  
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Figura 05: Estrutura química dos monômeros e dos polímeros: PA-6 e PA-6,6 

Fonte: MANO, 2003 

 

As propriedades mais significativas da poliamida ou náilon para aplicação em 

embalagem são sua tenacidade e resistência mecânica (flexão, tração, furo, rasgo, impacto) 

em uma grande variação de temperatura, resistência a perfuração, ao ataque de gorduras, 

fragilização sob tensão (stress cracking) e barreiras aos gases, óleos, gorduras e aromas. O 

náilon é material higroscópico e tem propriedades pobres quanto a transmissão de vapor de 

água, perde barreira a gases e aromas pela absorção de umidade. Além de apresentar fluidez a 

frio. Por esses dois motivos, não tem boa estabilidade dimensional (CUNHA, 1986). 

A poliamida tipo 6 e o subtipo 6,6 são as mais importantes para aplicações em 

embalagens. Na tabela 03 são apresentadas algumas propriedades físicas destes materiais. 

 

Tabela 03: Propriedades físicas da PA-6 e PA-6,6 

Propriedade Método ASTM PA-6 PA-6,6 

Densidade (g/cm
3
) D 792 1,12  – 1,14 1,13  – 1,15 

Tm (ºC) - 220 265 

Tg (ºC) - 45 57 
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Assim como os poliésteres, as poliamidas foram utilizadas inicialmente para 

produtos têxteis. Na Tabela 04 são apresentadas as suas principais aplicações. 

 

Tabela 04: Principais aplicações dos náilons 

Materiais Aplicações 

PA-6 e PA-6,6 Como fibra: Tapetes, carpetes. Roupas. Meias. Fios de pesca. Cerdas de 

escovas. 

Como artefato: Engrenagens, Materiais esportivos. Rodas de bicicletas. 

Conectores elétricos. Componentes de eletrodomésticos e de equipamentos 

de escritório.  

Como filmes: Embalagens para alimentos. 

Fonte: MANO, 2003 

 

2.5 POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) – PET 

 

Os poliésteres são uma grande família de materiais. Como família, os 

poliésteres são materiais produzidos pela polimerização de um acido dicarboxílico e um glicol 

ou um bifenol. O principal poliéster é o poli(tereftalato de etileno), conhecido como PET. O 

polímero PET é formado pela esterificação direta do ácido tereftálico (PTA) e o etilenoglicol 

(MEG) (SARANTÓPOULOS, C; et al, 2002). Ou seja, esses dois elementos (PTA e MEG) 

são misturados, formando uma pasta que, durante o processo de fabricação, reagirão entre si, 

passando por cristalização e formando o PET (figura 6), como conhecemos: grãos brancos e 

opacos (ABIPET, 2013). 
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Figura 6: Estrutura química do monômero e do polímero: PET 

Fonte: MANO, 2003  
 

O PET é um material com ótima transparência, brilho, capacidade de 

impressão e estabilidade dimensional. É relativamente bom quanto à barreira a gás e tolera, de 

maneira moderada, altas temperaturas. Essas propriedades podem ser melhoradas por 

orientação, revestimento ou copolimerização. Na tabela 05 são apresentadas algumas 

propriedades físicas do PET. 

  

Tabela 05: Propriedades físicas do PET 

Propriedade 
Método 

ASTM 
PET 

Densidade (g/cm
3
) D 792 1,33 – 1,45 

Tm (ºC) - 265 

Tg (ºC) - 70 – 74 

 

Sua maior aplicação em embalagens são para frascos rígidos, como: garrafas, 

bandejas, blisters e potes, bem como para filmes de alto desempenho. As principais aplicações 

são mostradas na tabela 06. 
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Tabela 06: Principais aplicações do PET  

Materiais Aplicações 

PET Como fibra: Na indústria têxtil, em geral. Mantas para filtros industriais e para 

contenção de encostas. 

Como artefato: Componentes nas indústria automobilística, eletro-eletrônica. 

Embalagem de alimentos, cosméticos e produtos farmacêuticos. Frascos para 

bebidas gaseificadas e água. 

Como filme: Fitas magnéticas para gravação. Em radiografia, fotografia e 

reprografia. 

Fonte: MANO, 2003 

 

 

2.6 TINTAS 

 

Como comentado anteriormente, a tinta é considerada uma matéria prima 

secundária na estrutura das embalagens SUP. Sua principal função neste tipo de embalagem é 

a transmissão das mensagens e ilustrações.  As embalagens SUP podem ser impressas pelo 

processo flexografia ou roto, sendo o mais comum a rotogravura. 

As tintas utilizadas nos processos de impressão flexografia e rotogravura são 

compostas por: colorantes, resinas, solventes e aditivos. Essa composição líquida colorida, 

depois de aplicada em um substrato é convertida em uma fina película sólida. A formação 

dessa fina película ocorre quando o solvente é evaporado, formando um filme seco, colorido 

em função do colorante (MIRANDA, O; 2009) 

Na composição da tinta cada um dos componentes tem uma função específica. 

Os colorantes são materiais portadores de cor, que tem a função de colorir a fina película de 

tinta aplicada sobre o substrato.  Já a resina tem como principal função garantir a fixação do 

pigmento na superfície impressa, os solventes tem o atributo de dissolver a resina, controlar a 

viscosidade da tinta ajudando a aplicação e a controlar a secagem. Os aditivos são 

adicionados em pequenas quantidades e têm como função melhorar as características físico-

químicas das tintas de impressão.  

As tintas usadas em processos de impressão, além de colorir, precisam 

apresentar diferentes propriedades de acordo com a sua aplicação, e são justamente a junção 

dos componentes, que compõem a tinta, que asseguram caraterísticas como: 1) Resistência ao 
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atrito, para garantir a integridade da embalagem nos casos de contato direto com 

equipamentos, prateleiras e etc; 2) Resistência à luz: para evitar que o produto exposto a luz 

frequente tenha a suas cores originais desbotadas; 3) Resistência à umidade e baixas 

temperaturas: para as embalagens acondicionadas em refrigeradores e freezers; e 4) 

resistência ao calor: para embalagens expostas diretamente ao calor. 

   

 

2.7 ADESIVOS 

 

Apesar de, assim como a tinta, serem considerados componentes secundários 

na estrutura do SUP, os adesivos são essenciais para este tipo de embalagem. Pois, é a 

combinação de diferentes substratos, por meio do processo de laminação, que garante as 

embalagens stand-up pouch distintas tecnologias e propriedades, que não seriam possíveis de 

se obter em um único material. É o adesivo o responsável pela união destes diferentes 

substratos. Os adesivos podem ser definidos como quaisquer substâncias capazes de manter 

unidas duas superfícies (materiais) (INSTITUTO DE EMBALAGEM, 2009).  

Para que a colagem ocorra entre as camadas de diferentes materiais é 

necessário que o adesivo, no momento da aplicação, seja capaz de irrigar completamente a 

superfície do substrato e deve ter uma viscosidade baixa o suficiente para fluir e preencher 

todas as irregularidades da superfície do substrato, a fim de que a aproximação adesivo e 

substrato seja em escala molecular. O principal mecanismo envolvido na união de dois 

plásticos constitui-se nas forças intermoleculares, incluindo as forças de van der Waals e as 

pontes de hidrogênio (SARANTÓPOULOS, 2002). 

Conforme comentado no capitulo 2.2 deste trabalho, para cada tipo de produto 

a ser embalado existe uma estrutura de laminação específica, e cada uma irá utilizar um tipo 

diferente de adesivo em sua fabricação. É necessário conhecer as características do conteúdo 

que a embalagem irá acondicionar, como por exemplo, barreiras necessárias, tempo de 

prateleira, propriedades físicas (pó, grão, líquido) e tipo de fechamento, para, enfim, definir 

qual adesivo e material são os mais apropriados.  

Existem várias maneiras de classificar os adesivos: pela natureza química – por 

tipos de polímeros; pelo tipo de aplicação - com e sem solvente; pela apresentação - mono e 

bicomponente; pela diluição - acetato de etíla; por performance - baixa, média e alta;  pela 

tecnologia - baixa e alta migração ou por tipo de matéria prima - alifático e aromático. 
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(ADESIVO, 2014). Outro método comum utilizado para classificar os adesivos baseia-se no 

modo como o adesivo líquido é convertido em sólido, conforme descrito na tabela 07. Um 

requisito importante para todos os adesivos é que eles sejam líquidos na etapa de aplicação e 

que sejam capazes de molhar toda a superfície do substrato.  

 

Tabela 07: Método de solidificação de adesivos 

Tipo de adesivo Método de solidificação 

Base água 

Perda de água. Os adesivos à base de emulsões são uma categoria especial 

deste tipo de adesivo, conhecidos como “cola branca”, normalmente uma 

emulsão de poliacetato de vinila. 

Base solvente 

Perda de solvente. Pelo fato dos solventes serem compostos orgânicos 

voláteis (COVs), seu uso tem sido desencorajado por diversas 

regulamentações ambientais, de saúde e segurança. Porém, algumas 

resinas só são dissolvidas em solventes e alguns substratos só apresentam 

uma boa aderência com adesivo à base de solvente. Os adesivos à base de 

solvente ainda em uso incluem poliuretanos para laminação de filmes 

plásticos e sistemas à base de EVA para algumas aplicações de selagem a 

quente. 

Hot melts 

Perda de calor. Estes adesivos são 100% sólidos e são aplicados a quente 

(acima da temperatura de fusão), a fim de “molhar” a superfície do 

substrato. Com o resfriamento, o polímero fundido retorna ao estado 

solido, fornecendo uma boa força coesiva à ligação. 

Termofixos 

Normalmente são sistemas 100% sólidos baseados em pré-polímeros 

líquidos que podem ser polimerizados a sua forma sólida após a aplicação, 

através de vários mecanismos de iniciação de reação.  

Fonte: SARANTÓPOULOS, 2002 

 

 É importante entender que além da escolha feita a partir do conteúdo da embalagem, 

cada camada estrutural pode requerer um tipo diferente de adesivo. 
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2.8 POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

No ano de 2010, o Brasil aprovou após duas décadas de discussões a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que regulamenta a forma como o país deve tratar o seu 

resíduo sólido urbano.  

Com a aprovação da política, foi elaborado o Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos, cujo texto foi construído em um processo participativo através de consulta pública, 

recebendo sugestões de todos os setores envolvidos. A participação de diferentes setores na 

elaboração da nova regra se fez necessária, pois, a lei institui a responsabilidade 

compartilhada dos geradores de resíduos, que neste caso são: os fabricantes, os importadores, 

os distribuidores, os comerciantes, os cidadãos e os titulares de serviços de manejo dos 

resíduos sólidos urbanos. Todos são responsáveis pela correta destinação de seus resíduos, 

incluindo a logística reversa.  

 

“(...) os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes têm responsabilidade 

que abrange (...) recolhimento dos produtos e  dos 

resíduos remanescentes após o uso, assim como sua 

subsequente destinação final ambientalmente 

adequada, no caso de produtos objeto de sistema de 

logística reversa (...)” (Cap. III, Seção II, Art. 31, 

IV). 

 

Na prática, a logística reversa diz que uma vez descartados os produtos são de 

responsabilidade dos fabricantes, que devem criar um sistema para coletar e reciclar as 

embalagens após o consumo, dando continuidade ao seu ciclo de vida como insumo para a 

fabricação de novos produtos. 

 

“As embalagens devem ser fabricadas com 

materiais que propiciem a reutilização ou a 

reciclagem” (Cap. III, Seção II, art. 32). 
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Os principais objetivos da PNRS são: 1) Redução na geração (ou fonte); 2) 

Reutilização; e 3) Tratamento adequado dos resíduos sólidos. A legislação classifica os 

resíduos sólidos urbanos como rejeitos e resíduos. Rejeitos são materiais descartados sem 

valor econômico, que não podem ser reciclados ou reutilizados e devem ter uma destinação 

final ambientalmente adequada, como o aterro. Já os resíduos são materiais que apesar de 

descartados, tem valor econômico e devem ser reaproveitados ou reciclados.  

Neste contexto, a busca pela redução na geração dos resíduos tem sido o 

principal foco das empresas para o cumprimento da lei. Isto porque a redução de massa das 

embalagens, que já estava associada a uma redução de custo na cadeia de produção do 

produto, garante também um custo menor na logística reversa. 

O uso de embalagem SUP acaba sendo uma boa alternativa, uma vez que as 

empresas conseguem substituir suas embalagens rígidas, com maior quantidade de material, 

por embalagens flexíveis mais leves.  Segundo os fabricantes, esta substituição reduz de 70 a 

90% o peso da embalagem se comparado o mesmo produto acondicionado em uma 

embalagem rígida versus uma embalagem flexível. Por este motivo, a aplicação mais comum 

e mais esperada para as embalagens flexíveis é a substituição das embalagens rígidas, 

segundo pesquisa realizada pela Associação Americana de Embalagens Flexíveis (FPA). A 

redução na geração de resíduo é o primeiro e grande passo para a sustentabilidade e tem como 

seus principais fomentos a PNRS e diminuição de custo de produção.  

A nova politica promove a diminuição do uso dos recursos naturais, como 

água e energia na produção de novos produtos, incentivando o aumento da reciclagem no 

país. Todo o material de embalagem que não pode ser reduzido no desenvolvimento do 

produto ou não pode ter seu prazo de vida estendido pelo segundo uso, tem que ser coletado e 

reciclado (IPEA, 2012). 

 

 

2.9 RECICLAGEM  

 

A reciclagem consiste na revalorização dos descartes domésticos e industriais, 

mediante uma série de operações que permitem que os materiais sejam reaproveitados como 

matéria-prima para outros produtos. É uma atividade moderna que alia consciência ecológica 

ao desenvolvimento econômico e tecnológico (ROSSINI, 2005). Assim, segundo essa 

definição, os materiais reciclados podem ter duas origens: resíduos do processo industrial, 
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também conhecido como materiais pré-consumo, como por exemplo as aparas industriais, e 

resíduos proveniente do descarte doméstico, material pós-consumo, como por exemplo as 

embalagens descartadas pelo consumidor final  (PIVA; WIEBECK, 2004). 

Atualmente, a reciclagem de resíduos de origem industrial, no próprio processo 

produtivo que os gerou, é realizada em um grande número de empresas. Esta prática se 

estabelece à medida que novas tecnologias são desenvolvidas, além de equipamentos de 

controle ambiental, que acarretam redução paralela de gastos de energia pela diminuição da 

geração desses resíduos, tornando o produto mais competitivo (PIVA; WIEBECK, 2004). A 

reciclagem pré-consumo dentro do mesmo processo é uma estratégia já consolidada pelas 

empresas visando redução de custo. Quando as perdas do processo não podem ser 

aproveitadas dentro no mesmo ciclo, são vendidas como aparas e tem um alto valor no 

mercado. Por serem aparas limpas e descontaminadas, economizam nas etapas de triagem e 

lavagem do material a ser reciclado. 

Já a reciclagem do material pós-consumo é muitas vezes realizada de maneira 

informal não estruturada. O reaproveitamento de resíduos de maneira informal é realizado por 

coletores, individualmente ou agrupados em cooperativas (PIVA; WIEBECK, 2004). O 

material coletado por esta cadeia tem baixo valor agregado devido à alta contaminação das 

embalagens com os produtos e mistura de materiais (CEMPRE, 2002). O valor de mercado 

dos materiais recicláveis oscila conforme a demanda e a qualidade de cada lote, que podem 

estar mais ou menos contaminado. 

Dentre os principais resíduos gerados no país, o plástico é um dos que 

apresenta o maior crescimento, pois muitos materiais como o vidro e o metal vêm sendo 

substituídos por plásticos, diminuindo o peso das embalagens consideravelmente ou tornando-

as mais resistentes. Se não houvesse esta substituição o peso do resíduo solido urbano seria 

quatro vezes maior e o volume aumentaria duas vezes (CEMPRE, 2002; EULÁLIO et al., 

2000; REID LEA,1996). Na tabela 08 são mostradas as participações dos principais materiais 

de embalagens no total de resíduo solido urbano (RSU). 
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Tabela 08: Participação dos principais materiais no total de RSU coletado no Brasil em 2012 

Material Participação (%) Quantidade (t/ano) 

Metais 2,9 1.640.294 

Papel, Papelão e TetraPak 13,1 7.409.603 

Plásticos 13,5 7.635.851 

Vidro 2,4 1.357.484 

Matéria Orgânica 51,4 29.072.794 

Outros 16,7 9.445.830 

TOTAL 100,00 56.561.856 

Fonte: relatório ABRELPE: Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2012  

 

 

2.10 RECICLAGEM DE POLÍMEROS 

 

  Sem duvida, o plástico vem ganhando cada vez mais mercado frente aos outros 

materiais de embalagem. E este aumento tende a crescer ainda mais com o incentivo dado 

pela PNRS a redução de geração de resíduos, conforme vimos anteriormente.  Porém, se por 

um lado ganhamos substituindo materiais mais pesados pelos plásticos, pelo outro lado, os 

plásticos são considerados vilões do meio ambiente.  

O plástico age como impermeabilizador entre o solo e o lixo orgânico, 

impedindo a decomposição natural dos detritos e contribuindo para a formação de gases 

tóxicos que exalam mau cheiro. Pela dificuldade de sua decomposição, permanece em meio 

ao lixo alterando as condições sanitárias de lixões e aterros (RECICLOTECA, 2013).  

A diversidade de polímeros existentes, cada um com usos específicos e 

características diferenciadas, torna um dos principais desafios para a recuperação do plástico, 

uma vez que a reciclagem de resíduos plásticos misturados somente é usada para a fabricação 

de produtos de menor valor.  

Sendo assim, uma decisão que deve ser tomada ainda na fase de criação da 

embalagem e que garante sua destinação correta, é a identificação dos materiais a serem 

utilizados. Através de uma simbologia padronizada e utilizada no mundo inteiro, os materiais 

plásticos são facilmente identificados. 

  No Brasil, o código de identificação é normatizado de acordo com a ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, na norma NBR- 13.230:2008 – Simbologias 
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Indicadas na Reciclabilidade e Identificação de Plásticos, a qual identifica os materiais para a 

reciclagem. A norma prevê a identificação de seis diferentes materiais plásticos, e uma sétima 

opção para outros polímeros ou quando há a mistura de materiais plásticos (ABRE, 2013), 

conforme exemplificado na tabela 09. 

 

Tabela 09: Simbolos que indicam a reciclabilidade e identificam o polímero que constitui o 

produto.   

 

Poli(tereftalato de etileno) – utilizado em recipientes para refrigerantes, sucos e 

óleos; peças injetadas, chapas de raio X, fibras sintéticas, filmes metalizados, etc 

 

Polietileno de alta densidade – engradados de bebidas, baldes, garrafas para 

álcool, produtos químicos domésticos e óleos lubrificantes, bombonas, tubos, 

filmes e embalagens diversas. 

 

 
Poli(cloreto de Vinila) – tubos e conexões para água, eletrodutos, lonas, 

calçados, bolsas de sangue, bolas, bonecas, bolsas, ele. 

 

 

Polietileno de baixa densidade – embalagens de alimentos, sacos industriais, 

sacos para lixo, filmes para plasticultura e filmes em geral. 

 

 

Polipropileno – embalagens para massas e biscoitos, potes para margarina, 

seringas descartáveis, fibras e fios têxteis, utilidades domésticas, autopeças. 

 

 

Poliestireno – cabine de aparelhos de TV e de som, copos descartáveis para água 

e café, embalagens alimentícias, embalagens em geral. 

 

Polímero não indicado anteriormente 

Fonte: ABRE, 2013 e PIVA; WIEBECK, 2004. 

 

O sistema de símbolos foi criado para auxiliar na identificação e separação 

manual dos materiais, orientando consumidores e cooperativas de triagem a destinarem 

corretamente os materiais para a reciclagem.  
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No caso das embalagens flexíveis, onde há a mistura de diferentes materiais, 

existem diferentes interpretações com base em práticas de outros países. Há empresas que 

adotam a prática de colocar o símbolo do material predominante e outras o símbolo de onde 

se inicia o processo de reciclagem (ABRE, 2013). Com o intuito de facilitar e incentivar a 

reciclagem no país, a ABRE está liderando um estudo que visa criar uma padronização de 

simbologia para embalagens constituídas por mistura de materiais, como embalagens longa 

vida e stand-up pouch. 

A tabela 10 mostra a participação dos diferentes tipos de plásticos na 

composição do resíduo solido urbano no Brasil. 

 

Tabela 10: Composição percentual dos polímeros no RSU 

* refere-se aos plásticos comercializados em conjunto especialmente alguns tipos de plástico-filmes 

Fonte: Pesquisa Ciclosoft 2012 

 

 

2.11 TIPOS DE RECICLAGEM 

 

Para os polímeros, a reciclagem pode ser dividida em três processos distintos 

(PIVA; WIEBECK, 2004), os quais se relacionam com os quartos tipos de reciclagem da 

classificação da norma ASTM D 5033. A reciclagem mecânica, a qual engloba a reciclagem 

primária e secundária, a reciclagem química que também é conhecida como reciclagem 

terciária e a reciclagem energética ou quaternária (AGNELLI, 2009).  

No Brasil, a reciclagem mecânica é o processo mais utilizado. Estima-se que 

cerca de 20% dos resíduos plásticos pós-consumo passam por esse processo (CEMPRE, 

Material Participação (%) 

PET 32,30 

PEAD 16,30 

PEBD 7,30 

PVC 3,10 

PP 15,50 

PS 2,80 

Misto* 22,70 

TOTAL 100,00 
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2012). Na Europa, no entanto, encontramos os três processos de reciclagem bem 

desenvolvidos, sendo que, em alguns países, a reciclagem energética é preferida, atingindo 

50% de utilização em relação ás outras.  

A tendência mundial é reciclar, ao máximo, materiais plásticos e incinerar o 

restante para recuperar energia na forma de vapor ou eletricidade (WISE WASTE, 2013). 

 

 RECICLAGEM MECÂNICA OU PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA 

 

Reciclagem mecânica significa o reprocessamento do material plástico para o 

mesmo proposito ou para um proposito diferente. Este processo consiste basicamente em 

refundir resíduos plásticos pós-industriais ou pós-consumo em grânulos para moldá-lo e 

transformá-los novamente em um produto comercial, utilizando os processos convencionais 

de transformação do plástico, como: extrusão, sopro e injeção (BRANDRUP et al.,1996).  

A norma ASTM D 5033, define a reciclagem mecânica como reciclagem 

primaria e segundaria, onde a diferença entre estes dois processos são a origem dos materiais 

a serem reciclados. Sendo a reciclagem primária, o reprocessamento dos resíduos 

provenientes das indústrias, sem contaminação; produto reciclado final com desempenho 

similar ao produto fabricado com o polímero virgem. Já a reciclagem secundária é 

normalmente a reciclagem de resíduos poliméricos pós-consumo presentes nos resíduos 

sólidos urbanos; produto reciclado final com desempenho inferior ao produto fabricado com o 

polímero virgem. 

A reciclagem mecânica secundária, ou pós-consumo, não garante a 

descontaminação dos materiais, por este motivo, tais resinas não podem ser utilizadas para 

embalagens que entrem em contato direto com alimentos ou remédios, nem brinquedos ou 

peças de segurança que exijam determinadas especificações técnicas. (CEMPRE, 2002). 

Neste processo, a qualidade do produto final depende principalmente da qualidade do material 

coletado, ou seja, depende da qualidade dos resíduos encaminhados para a reciclagem.  

Independentemente da origem do material a ser reciclado, pós-industrial ou 

pós-consumo, o processo de reciclagem mecânica é o processo de reciclagem mais utilizada 

no Brasil devido à facilidade tecnológica e o baixo custo. O processo de reciclagem mecânica 

segue as etapas descritas na tabela 11. 
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Tabela 11: Etapas da reciclagem mecânica 

 SEPARAÇÃO Separação em uma esteira dos diferentes tipos de plásticos, de acordo com 

a identificação ou com o aspecto visual. Nesta etapa são separados 

também rótulos de materiais diferentes, tampas de garrafas e produtos 

compostos por mais de um tipo de plástico, embalagens metalizadas, 

grampos, etc. Por ser uma etapa geralmente manual, a eficiência depende 

diretamente da prática das pessoas que executam esta tarefa. Outro fator 

determinante da qualidade é a fonte do material a ser separado, sendo que 

aquele oriundo da coleta seletiva é mais limpo em relação ao material 

proveniente dos lixões ou aterros.  

 MOAGEM Após separados os diferentes tipos de plásticos, estes são moídos e 

fragmentados em pequenas partes.  

 LAVAGEM Após triturado, o plástico passa por uma etapa de lavagem com água para 

a retirada dos contaminantes. É necessário que a água de lavagem receba 

um tratamento para a sua reutilização ou emissão como efluente.  

 AGLUTINAÇÃO Após a secagem, o material é compactado, reduzindo-se assim o volume 

que será enviado à extrusora. O atrito dos fragmentos contra a parede do 

equipamento rotativo provoca elevação da temperatura, levando à 

formação de uma massa plástica. O aglutinador também é utilizado para 

incorporação de aditivos - como cargas, pigmentos e lubrificantes.  

 EXTRUSÃO A extrusora funde e torna a massa plástica homogênea. Na saída da 

extrusora, encontra-se o cabeçote, do qual sai um "espaguete" contínuo, 

que é resfriado com água. Em seguida, o "espaguete" é picotado em um 

granulador e transformado em pellet (grãos plásticos).  

 Fonte: PLASTIVIDA, 2013 

 

 RECICLAGEM QUÍMICA OU TERCIÁRIA 

 

A reciclagem química ou reciclagem terciaria reprocessa resíduos poliméricos 

transformando-os em petroquímicos básicos comuns, como: monômeros ou misturas de 

hidrocarbonetos que servem como matéria-prima, em refinarias ou centrais petroquímicas, 

para a obtenção de produtos nobres de elevada qualidade (PLASTIVIDA, 2013).  Este 

processo é capaz de converter os resíduos plásticos em diferentes combustíveis sintéticos 
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utilizando a reação de despolimerização para conversão dos materiais plásticos em produtos 

líquidos e gasosos, que possuam um peso molecular menor.  

É importante entender que o produto gerado na reciclagem química é uma 

mistura de matérias primas iniciais para a geração de polímeros, ou seja, a reciclagem química 

volta o processo quase na etapa de obtenção de matéria prima para fabricação de polímeros, 

no caso, o petróleo. O material obtido por este processo precisa ainda passar por diversas 

outras etapas antes de voltar a ser uma embalagem.  

  Os pontos fortes desta tecnologia são a possibilidade de tratar a matéria-prima 

composta pela mistura de diversos tipos de polímeros, o que reduz as etapas de coleta, seleção 

e pré-tratamento, de tolerar um elevado nível de contaminação no mesmo, como ocorre em 

embalagens flexíveis compostas com alumínio. A obtenção de produtos comercializáveis 

valiosos, líquidos e gasosos, com alto rendimento, que podem gerar novos plásticos com a 

mesma qualidade de um polímero petroquímico virgem e a geração mínima de resíduos.  

No esquema abaixo estão relacionadas algumas alternativas de reciclagem 

química: 

 

Figura 07: Tecnologias de reciclagem química  

Fonte: José Carlos Pinto, 2012 

 

Para facilitar o entendimento, um dos caminhos básicos de reciclagem química 

consiste na hidrogenação, gaseificação e pirólise do resíduo plástico, conforme as figuras 07 e 

08. Este resíduo é aquecido e hidrogenado para a obtenção de hidrocarbonetos, e desta reação 

resultam resíduos de destinação opcional a quem recicla, bem como gases e óleos, que são 
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separados e enviados a refinarias para o seu reaproveitamento como matéria prima ou 

utilizados como combustíveis. 

 
Figura 08: Fluxograma genérico da reciclagem química 

Fonte: Piva; Wiebeck, 2004. 

 

O custo da reciclagem química ainda é muito elevado, não sendo atrativo para 

as empresas no Brasil. Em outros continentes, vemos iniciativas na ASIA, Europa e Estados 

Unidos utilizando a pirólise e a gaseificação como processos apropriados para a reciclagem de 

embalagens flexíveis (PLASTIVIDA, 2012). 

 

 RECICLAGEM ENERGÉTICA OU QUATERNÁRIA 

 

A reciclagem energética, ou reciclagem quaternária, visa o aproveitamento do 

poder calorífico dos resíduos poliméricos através de processos térmicos, esta pode ser 

convertida em energia elétrica, ou até mesmo, em energia térmica. Esta conversão é o que 

difere a reciclagem energética da simples incineração. Os plásticos possuem um alto nível de 

energia armazenada e este processo, ilustrado na figura 09, é baseado no alto poder calorifico 

dos plásticos, utilizando-os neste caso como “combustíveis sintéticos”. 
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Figura 09: Esquema ilustrativo de reciclagem energética. 

Fonte: Piva; Wiebeck, 2004 

 

Os resíduos gasosos são tratados de forma a reduzir a toxicidade destas 

emissões, os sólidos, subprodutos da queima, recebem destinação diferenciada conforme a 

legislação de cada país que utiliza este processo e a energia térmica gerada é recuperada sob a 

forma de vapor ou eletricidade. 

Os produtos nocivos gerados devem ser reduzidos, o que significa que sistemas 

de controle de emissão de gases nocivos devem ser instalados nas plantas existentes, 

aumentando drasticamente seus custos operacionais (WILLIAMS; WILLIAMS; 1997). 

Devido à necessidade de alto investimento, atualmente não há capacidade instalada para 

processos de reaproveitamento energético e químico o Brasil, sendo a reciclagem mecânica a 

melhor escolha.  

A reciclagem mecânica de resíduos plásticos separados é uma alternativa 

viável. No entanto, resíduos plásticos misturados tornaram-se um problema, visto que sua 

separação, via de regra, é tecnicamente e economicamente inviável (PIVA; WIEBECK, 

2004). A dificuldade de reciclar embalagens SUP não é uma questão preocupante nos países 

desenvolvidos, pois estes países dão aos plásticos mistos o mesmo fim que os outros 

polímeros: queima ou aterro (WISE WASTE, 2012). 
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2.12 BLENDAS POLIMÉRICAS 

 

Blendas poliméricas são produtos da mistura mecânica de dois ou mais 

polímeros ou copolímeros, sem qualquer reação química entre eles, visando obter um produto 

final de características adequadas para determinada aplicação (GUEDES, 1986; WIEBECK; 

HARADA, 2005). 

As blendas têm permitido aos plásticos novas aplicações. O objetivo da 

mistura de polímeros é melhorar as propriedades do material, que são acrescidas em relação à 

utilização de um tipo de polímero separadamente. A mistura visa alcançar uma combinação 

das propriedades desejadas, de maneira que um polímero compense a deficiência do outro, a 

um baixo custo e com tempo de desenvolvimento reduzido quando comparados à concepção 

de um novo polímero com propriedades semelhantes (WIEBECK; HARADA, 2005; 

ROBESON, 2007).  

As blendas podem ser miscíveis ou imiscíveis, dependendo do nível de 

interação entre os monômeros dos polímeros envolvidos na mistura. Se as interações entre 

monômeros são favorecidas, sem ocorrência de separação de fases, os polímeros são 

miscíveis. Caso contrário, a formação de fases distintas indica que os polímeros são 

imiscíveis.  

Para prever a miscibilidade de uma blenda utiliza-se o cálculo de energia livre 

de Gibbs da mistura (∆Gm). A miscibilidade está associada ao valor negativo da energia livre 

da mistura (∆Gm=∆Hm<0), enquanto a imiscibilidade está associada ao valor positivo da 

energia livre da mistura (∆Gm=∆Hm>0). Outros métodos adotados para caracterizar a 

miscibilidade de uma blenda são a observação de somente uma temperatura de transição 

vítrea (Tg), a claridade ótica e a homogeneidade na escala de 5 a 10 nm (UTRACKI, 2003). 

Em geral miscibilidade é definida como o nível adequado de uma mistura molecular obtendo 

material de fase única ao nível macroscópico. Blendas miscíveis são, portanto, 

mecanicamente compatíveis e exibem propriedades que estão de acordo com os componentes 

da mistura.  

Miscibilidade não deve ser confundida com compatibilidade, que são misturas 

processáveis que apresentam propriedades mecânicas desejáveis ausentes de interações 

específicas (FERNANDES, 2009; ROSSINI, 2005).  

Embora a miscibilidade seja propriedade importante, a maioria das misturas de 

polímeros são imiscíveis (UTRACKI, 2003) e isso é normalmente atribuído à pequena 
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entropia da mistura, a qual é causada pelo tamanho das grandes moléculas do polímero. A 

maior decorrência dessas blendas é a incompatibilidade dos componentes que geralmente 

resulta em baixas propriedades mecânicas. A perda de adesão entre as fases imiscíveis e a 

morfologia imposta pelo sistema são consideradas responsáveis pelas propriedades inferiores. 

Sistemas imiscíveis são geralmente caraterizados por distintas temperaturas de transição 

vítrea e também por opacidade.  

A mistura de dois ou mais polímeros imiscíveis é um grande problema, pois os 

materiais resultantes da mistura são difíceis de serem processados. Normalmente, para 

atingirem um desempenho satisfatório, as blendas poliméricas imiscíveis são compatibilizadas 

(ITO; PESSAN; HAGE JR.; COVAS, 2004).  

A compatibilização é um método pelo qual se adiciona um terceiro 

componente para reagir quimicamente e/ou fisicamente com os polímeros formadores da 

mistura. O agente compatibilizante tem a função de aumentar a adesão entre os polímeros e 

melhorar as propriedades mecânicas do material resultante (FERNANDES, 2009; WIEBECK; 

HARADA, 2005). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capitulo estão descritos os materiais que compõem o filme laminado 

estudado, os processamentos envolvidos e as técnicas de ensaios realizadas para a análise dos 

resultados da reciclagem das embalagens stand-up pouch (SUP). 

 

 

3.1 MATERIAIS 

 

Os materiais utilizados no estudo deste trabalho foram os filmes de embalagem 

stand-up pouch (SUP) com a seguinte composição: • 11,2% de Poli(tereftalato de etileno) 

(PET); • 11,6% de poliamida (PA); • 69,5% de polietileno (PE); e • 7,7% de tintas e 

adesivos. Os filmes foram fornecidos já estruturados (laminado) pela empresa BEMIS, tendo 

como destino o acondicionamento de produtos cosméticos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Estrutura das camadas que compõem o filme da embalagem stand-up pouch 

 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Este sub-capítulo descreve os métodos utilizados nas etapas de coleta, 

fragmentação, aglutinação, moagem, extrusão, moldagem dos corpos de prova e 

caracterização do material. 

 

 

poli(tereftalato de etileno)  (16,8g/m
2
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2
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2
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2
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adesivo (3,8g/m
2
) 
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 OBTENÇÃO DO MATERIAL PÓS-INDUSTRIAL  

 

As amostras de embalagens stand-up pouch (SUP) foram fornecidas, pela 

empresa Bemis, em seu formato original, antes dos processos de corte e vinco e envase, em 

bobinas. Foram obtidos 10 kg de filmes flexíveis com impressão gráfica e 10 kg sem 

impressão gráfica. Os materiais não tiveram contaminação de produto. Além dos filmes já 

laminados (com e sem decoração gráfica), também foram fornecidos 07 kg de cada filme da 

composição da estrutura do SUP, ou seja, 07 kg filme de PE, 07 kg de filme de PA e 07 kg de 

filme de PET.  

 

 FRAGMENTAÇÃO DAS AMOSTRAS A PARTIR DAS BOBINAS PARA 

EMBALAGENS SUP  

 

As bobinas recebidas foram cortadas em tiras em um equipamento de 

fragmentação de papel industrial de pequeno porte, conforme fotografia 01. A fragmentação 

dos filmes plásticos foi necessária para se obter um material de menor tamanho, possível de 

ser aglutinado. 

 

Fotografia 01: Fragmentador de papel 

 

 AGLUTINAÇÃO DOS MATERIAIS FRAGMENTADOS 

 

Os materiais cortados em tiras foram aglutinados no equipamento KIE Mod. 

AK40, para que fosse obtido um material compactado de maior densidade. Conforme 

equipamento ilustrado na fotografia 02. 
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Fotografia 02: Equipamento para aglutinação 

 

 MOAGEM DOS MATERIAIS AGLUTINADOS 

 

Após a etapa de aglutinação foi realizada a moagem dos materiais no equipamento 

SEIBT, modelo 270, conforme mostrado na fotografia 03. A moagem foi feita para se obter um 

material de menor granulometria, pequena o suficiente para facilitar a etapa de processamento por 

extrusão.  

 

Fotografia 03: Equipamento utilizado para a moagem 
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 EXTRUSÃO DOS MATERIAIS MOIDOS 

 

A extrusão dos materiais foi feitas no equipamento reômetro da HAAKE 

modelo 5000, com acessório para extrusão modelo RHEOMEX 252 de rosca simples. Os 

materiais foram extrudados para garantir que os materiais flexíveis laminados que 

compunham o filme da embalagem SUP - (polietileno, poli(tereftalato de etileno) e 

poliamida), fundissem, formando uma mistura mais homogenia e em formato de grão 

(pellets), para uma futura moldagem dos corpos de prova por injeção.  

No processo de extrusão foram obtidas diferentes amostras variando o tempo 

de secagem do material e as temperaturas de extrusão até chegar à condição ideal de 

processamento, conforme condições de processamento apresentadas na tabela 12.  Após 

determinada a condição ideal para o processamento, esta foi mantida para a extrusão dos 

materiais decorados. Na fotografia 04 é mostrado o equipamento de extrusão utilizado. 

 

Tabela 12: Parâmetros de processamento na etapa de extrusão 

Parâmetros de Processamento 

Temperaturas (ºC) 200 – 220 – 230 – 260 

Velocidade da rosca (RPM) 70 

 

 

Fotografia 04: Equipamento de extrusão 
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 AGLUTINAÇÃO DOS MATERIAIS EXTRUDADOS NO MISTURADOR 

DE ALTA VELOCIDADE 

 

As quatro amostras obtidas, em diferentes condições de extrusão, não tiveram 

uma uniformidade de diâmetro e espessura que permitisse a moldagem por injeção. Decidiu-

se aglutinar o material novamente, utilizando o misturador de alta velocidade.  Esta etapa foi 

conduzida no homogeneizador (Drais) da MH, modelo MH-1000, conforme a fotografia 05. 

 

 

Fotografia 05: Misturador de alta velocidade 

 

 MOAGEM DOS MATERIAIS AGLUTINADOS NO MISTURADOR DE 

ALTA VELOCIDADE 

 

Os materiais aglutinados no misturador de alta velocidade foram novamente 

moídos para se obter um material pequeno e uniforme, com o tamanho suficiente para ser 

processado na extrusora. Utilizou-se o mesmo equipamento utilizado anteriormente (SEIBT, 

modelo 270) para a moagem do produto.  
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 MOLDAGEM POR INJEÇÃO DOS MATERIAIS EXTRUDADOS PARA 

OBTENÇÃO DE CORPOS DE PROVA 

 

Antes de iniciar a etapa de injeção dos corpos de prova, os materiais 

permaneceram por 24 horas a 80ºC em estufa com circulação de ar. Pois, já havia sido 

observado, na etapa de extrusão, que o material tinha facilidade para a retenção de água.  

Depois de seco, os materiais foram injetados utilizando-se uma injetora ROMI, 

modelo PRIMAX 65R com capacidade máxima de injeção de 134cm
3 

e diâmetro de rosca de 

35mm. As temperaturas utilizadas no processamento foram: 240ºC no bico, 210ºC zona 2, 

170ºC zona 3 e 150ºC na zona de carregamento. Não houve variação de temperatura para os 

dois moldes de corpos de prova utilizados. As demais condições de processamento estão 

descritas na tabela 13. 

 

Tabela 13: Parâmetros de processamento na etapa de moldagem por injeção - SUP 

 
Configuração CP 

Tração 

Configuração CP  

Flexão 

Pressão de Injeção (MPa) 100 100 

Pressão de Recalque (MPa) 110 110 

Dosagem (cm
3
) 19 33 

Tempo de Resfriamento (seg.) 25 55 

Vazão (cm
3
/seg.) 70 70 

Tempo de Recalque (seg) 2,45 2,40 

 

A figura 11, nos permite uma visualização macro e facilitada das etapas e 

processos que foram envolvidos no projeto, nos dando um panorama das mudanças físicas das 

quais sofrem os materiais no processo de reciclagem mecânica, desde a bobina até a obtenção 

dos corpos de prova utilizados para a caracterização do material. 
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 OBTENÇÃO DE CORPOS DE PROVA DOS MATERAIS SEPARADOS 

 

Além dos corpos de prova gerados a partir do filme laminado, foram feitos corpos 

de prova dos materiais que compunham a estrutura SUP separadamente, com o objetivo de se 

entender a influência das propriedades mecânicas, térmicas, reológicas e químicas de cada um 

dos polímeros na blenda. 

Para a obtenção destes corpos de prova foram seguidas as etapas de processo do 

caminho 02, apresentado na figura 11, e as condições da etapa de moldagem por injeção estão 

descritas nas tabelas 14 e 15.  

 

Tabela 14: Temperaturas de processamento de moldagem por injeção - PET, PA e PE 

Materiais Temperaturas (
º
C) 

PET 260 (bico) – 230 (zona 02) – 190 (zona 03) – 180 (zona de carregamento) 

PA 280 (bico) – 260 (zona 02) – 230 (zona 03) – 210 (zona de carregamento) 

PE 210 (bico) – 190 (zona 02) – 179 (zona 03) – 150 (zona de carregamento) 

 

 

Tabela 15: Parâmetros de processamento de moldagem por injeção - PET, PA e PE 

 PET PA PE 

 
CP 

Tração 
CP 

Flexão 

CP 
Tração 

CP 

Flexão 

CP 
Tração 

CP 

Flexão 

Pressão de Injeção (MPa) 100 100 100 85 65 65 

Pressão de Recalque (MPa) 60 60 60 60 40 40 

Dosagem (cm
3
) 20 29 24 29 19 28 

Tempo de Resfriamento (seg.) 35 55 30 50 30 50 

Vazão (cm
3
/seg.) 90 90 80 80 100 100 

Tempo de Recalque (seg.) 3 3 3 3 3 3 
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 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS  

 

Todos os ensaios feitos para a caracterização das amostras foram realizados no 

laboratório de caracterização de materiais da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Seguiu-se as 

respectivas normas da Associação de Normas Técnicas Norte Americana - ASTM. Todas as 

características da resina polimérica, proveniente da reciclagem pós-industrial de embalagens SUP 

e das resinas separadas, foram analisadas através das suas propriedades mecânicas, térmicas, 

reológicas e químicas. 

 

 PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 

As propriedades mecânicas foram determinadas através dos ensaios de resistência 

à tração, flexão, impacto e dureza. Para estes ensaios, os corpos de prova permaneceram 

acondicionados a uma temperatura de (23 +/- 2º C), com umidade relativa de (50 +/-5%), durante 

72 horas antes do início de cada teste. Os ensaios foram realizados com atmosfera padrão, 

obedecendo sempre às mesmas condições. 

 

 RESISTÊNCIA A FLEXÃO EM 03 PONTOS  

 

Os ensaios de resistência à flexão foram realizados seguindo a norma ASTM D 

790, no equipamento universal da MST System Corporation, modelo QTest. Neste ensaio o corpo 

de prova é defletido até que se quebre ou até a deformação máxima de 5%, ou o que acontecer 

primeiro. No ensaio de flexão foram utilizados 05 corpos de prova para cada tipo de amostra. A 

velocidade de deslocamento da travessa foi de 5,00 mm/min. Determinou-se a carga máxima no 

pico, a resistência de curvatura e a deformação até a carga máxima. O ensaio foi concluído com 

uma deformação de até 5%. Os resultados apresentados são a média dos valores obtidos durante o 

ensaio. 
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 RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD  

 

Os ensaios de resistência ao impacto tipo Izod com entalhe foram realizados 

segundo a norma ASTM D 256, nos equipamentos da Tinius Olsen, modelo 892 e modelo 899 

(entalhadora). No ensaio de impacto Izod foram utilizados 20 corpos de prova para cada tipo de 

amostra. Determinaram-se as energias necessárias para o rompimento do material e o tipo de 

fratura ocorrido com o impacto. Os resultados apresentados são a média dos valores obtidos 

durante o ensaio. 

 

 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO  

 

Os ensaios de resistência à tração foram realizados segundo a norma ASTM D 

638, no equipamento universal da MST System Corporation, modelo QTest. Nos ensaios de 

tração foram utilizados 05 corpos de prova de cada amostra. A velocidade de deslocamento da 

travessa foi de 5,00 mm/min. Determinou-se a tensão máxima, a deformação final e o módulo de 

elasticidade. Os resultados apresentados são a média dos valores obtidos durante o ensaio. 

 

 DUREZA SHORE D  

 

O ensaio de dureza Shore D foi realizado segundo a norma ASTM D 256, no 

durômetro da Mitutoyo, modelo Hardmatic HH-314 com medidas em unidade Shore D, com 15 

corpos de prova para cada amostra. Determinou-se a resistência à penetração do material. Os 

resultados apresentados são a média dos valores obtidos durante o ensaio. 

 

 

 PROPRIEDADES TÉRMICAS 

 

As propriedades térmicas foram determinadas através dos ensaios de temperatura 

de amolecimento (Vicat), temperatura de deflexão térmica sob carga (HDT) e análise dínamo-

mecânica (DMA). 
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 TEMPERATURA DE DEFLEXÃO TERMICA SOB CARGA (HDT)  

 

O ensaio para determinar a temperatura de deflexão sob carga – HDT foi realizado 

seguindo a norma ASTM D 648, sendo utilizadas as condições de: 3ºC/min e 0,45 MPa de 

tensão. Utilizou-se o equipamento da marca Tinus Olsen, modelo HD 94/398. Foram realizados 

03 ensaios para cada amostra. Determinou-se a temperatura na qual a amostra atingiu uma 

deflexão de 0,25 mm, que representa a Temperatura de Deflexão Térmica do material testado. Os 

resultados apresentados são a média dos valores obtidos durante o ensaio. 

 

 TEMPERATURA DE AMOLECIMENTO (VICAT)  

 

O ensaio para determinar a temperatura de amolecimento (Vicat) foi realizado 

segundo a norma ASTM D 1525, com taxa de aquecimento de 50
º
C por hora, no mesmo 

equipamento do teste de deflexão térmica (Tinus Olsen, modelo HD 94/398). Foram realizados 

03 ensaios para cada amostra. Determinou-se a temperatura de transição vítrea das amostras 

analisadas. Os resultados apresentados são a média dos valores obtidos durante o ensaio. 

 

 PROPRIEDADES REOLÓGICAS 

 

As propriedades reológicas foram determinadas através dos ensaios de índice de 

fluidez e análise dínamo-mecânica (DMA). 

 

 ÍNDICE DE FLUIDEZ 

 

 O índice de fluidez foi realizado no equipamento Plastômetro Tinus Olsen 

MP993a, segundo a norma ASTM D 1238, com carga de 2,16 kg e temperatura de 230° C. Foram 

testadas 03 amostras para cada uma das composições. Determinou-se a fluidez relativa das 

amostras. O resultado apresentado é a média dos valores obtidos durante o ensaio. 
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 ANÁLISE DINÂMICO MECÂNICA (DMA)  

 

A análise dinâmico mecânica foi feita utilizando-se o equipamento marca Perkin 

Elmer, modelo DMA 8000. Os ensaios foram realizados em 01 corpo de prova para cada 

amostra, com as freqüências de 01 Hz, 05 Hz, e 10 Hz e um deslocamento de 0,1 mm. Visualiza-

se, através de gráficos, o comportamento mecânico de um material quando submetido a forças 

dinâmicas com temperaturas controladas.  

 

 PROPRIEDADES QUÍMICAS 

 

As propriedades químicas foram determinadas através dos ensaios de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de absorção na região do infravermelho. 

 

 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) E ANÁLISE 

POR ENERGIA DISPERSIVA (EDS) 

 

As imagens eletrônicas analisadas foram feitas em um Microscópio Eletrônico de 

Varredura JEOL JSM-6510 Scanning Microscope, acoplado ao espectrômetro por energia 

dispersiva - EDS, da marca THERMO SCIENTIFIC Ultra Dry. As amostras foram imersas em 

nitrogênio líquido e cortadas de forma a permitir a observação da seção transversal das fraturas. 

Em seguida, foram metalizadas com ouro, para se tornarem condutoras e permitir a visualização 

no microscópio. Através do EDS foi possível a determinação da composição das amostras. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

  Neste capitulo serão apresentados os resultados obtidos nos ensaios descritos no 

capítulo 3 - materiais e métodos. A tabela 16 orienta quanto à identificação das amostras 

utilizadas nos ensaios e a distinção entre as mesmas.  

 

Tabela 16: Identificação das amostras ensaiadas 

Sigla Descrição 

T2 

Filme sem decoração, processado por extrusão com os seguintes parâmetros de 

processamento: 

Temperaturas (ºC): 200 - 220 - 230 - 260  

Velocidade da rosca (RPM): 70 

Tempo de estufa (Tempo/ºC): 24h / 80 

T2D Filme decorado, processado por extrusão com as mesmas condições já descritas.  

M Filme sem decoração, não extrudado. 

MD Filme decorado, não extrudado. 

PET Filme de poli(tereftalado de etileno)  

PA Filme de poliamida 

PE Filme de polietileno 

 

 

 EXTRUSÃO 

 

Durante a etapa de extrusão foram necessárias algumas alterações de parâmetros 

para se conseguir extrusar o material. Mesmo com tais variações no processo, a qualidade final 

do material não foi boa. Uma diferença significativa entre os testes feitos, até a chamada 

“condição ideal” de processamento, foi o tempo de secagem do material em estufa. A poliamida é 

um material higroscópico, e mesmo correspondendo apenas 11,6% do total da blenda, foi 

necessário secar o material por 24h à 80ºC antes da extrusão. Sem a secagem, o material ao ser 

extrudado expandia ao sair do cabeçote da extrusora, conforme mostrado na fotografia 06.  Na 

fotografia 07 é apresentado o processo de extrusão do material seco. 



61 

 

 
Fotografia 06: Etapa de extrusão - resina expandida 

 

 

 
Fotografia 07: Etapa de extrusão - processo estabilizado 

 

Outra observação importante foi a diferença de comportamento entre o material 

com e sem impressão gráfica. O material decorado não rompeu durante a formação do 

“espaguete”, mesmo quando bastante tensionado. Acredita-se que a tinta tinha provido 

características plásticas ao material. Já o material sem decoração, apresentou-se mais quebradiço, 

ou seja, o “espaguete” rompeu algumas vezes durante a etapa de extrusão. 

Quanto ao formato final do pellet, verificou-se a presença de espaços vazios 

(células) que comprometeram a qualidade do material, como pode ser observado na fotografia 08. 

Acredita-se que a má conformação dos grãos se deu pela utilização de uma extrusora sem 

degasagem, que facilitaria a extração de materiais voláteis existentes na blenda, possivelmente 

compostos do adesivo, do primer e da tinta. Na fotografia 08, pode-se observar a aparência o 

pellet após o processo de extrusão.  
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Fotografia 08: Etapa de extrusão - Grão 

 

Para o processo de injeção é necessário que os grãos tenham tamanhos uniforme, 

lisos e sem rebarbas, para facilitar sua plastitificação bem como para facilitar seu deslizamento 

pelo funil e pela a rosca das maquinas injetoras. Como o grão extrudado no processo anterior não 

obteve tais características, foi pensado em homogeneizar o material utilizando o misturador de 

alta velocidade, para que o material pudesse ser moído e injetado sem passar por uma nova 

extrusão. 

 

 MISTURADOR DE ALTA VELOCIDADE 

O material se comportou de forma inesperada no misturador de alta velocidade. 

Ao invés do misturador promover a homogeneização dos materiais, os separou. Surgiram dois 

materiais com características bastante diferentes. Conforme mostrado nas fotografias 10 e 11. 

Uma fase mais viscosa de resfriamento lento e a segunda mais dura e resfriamento 

mais rápido, sugerindo ser a primeira composta pelos materiais com a Tm mais baixas e a segunda 

com os materiais de Tm mais altas.  No material decorado, portanto mais escuro, a separação 

ficou ainda mais evidente devido à facilidade de visualização. 
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Fotografia 09 e 10: Material após o uso do misturador de alta velocidade 

 

 

 

4.1 ENSAIO DE RESISTÊNCIA À FLEXÃO EM TRÊS PONTOS 

 

A tabela 17 e os gráficos 01, 02 e 03 apresentam as medias dos valores obtidos 

com resultados do ensaio de resistência à flexão, sendo apresentadas as resistências de carga 

máxima, deformação até a carga máxima e curvatura até 5% de deformação das amostras 

ensaiadas.  

 

Tabela 17: Ensaio de resistência à flexão 

Amostras 
Carga Máxima 

(N) 

Deformação até  

5% de Curvatura 

(%) 

Resistência de 

Curvatura 

(MPa) 

T2 26,27 ± 1,55 9,75 ± 1,83 7,80 ± 0,47 

T2D 31,53 ± 2,44 11,34 ± 1,64 9,42 ± 0,71 

M 23,53 ± 0,80 7,42 ± 0,64 7,12 ± 0,28 

MD 31,89 ± 3,24 12,12 ± 1,16 9,50 ± 1,04 

PET 205,74 ± 18,23 4,70 ± 0,20 41,59 ± 5,76 

PA 141,20 ± 2,71 12,75 ± 0,32 60,64 ± 1,54 

PE 17,20 ± 0,69 13,5 ± 0,48 5,14 ± 0,21 
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Gráfico 01: Carga máxima obtidas no ensaio de flexão em três pontos. 

 

 

 
Gráfico 02: Deformação até a carga máxima obtidas no ensaio de flexão em três pontos. 
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Gráfico 03: Resistência de curvatura no ensaio de flexão em três pontos. 

 

 Observando os resultados obtidos no ensaio com as blendas, pode-se concluir que 

as amostras com impressão gráfica (T2D e MD) são mais resistentes á curvatura que as amostras 

sem impressão gráfica, ou seja, a tinta existente nos materiais pode ter tornado os materiais mais 

rígidos, deixando-os menos flexíveis que os materiais sem presença de tinta. 

 Outro ponto importante observado é o fato das blendas (T2, T2D, M e MD) serem 

menos flexíveis do que o PE. Neste caso, a presença do PET e da PA na composição das blendas 

influenciou para o aumento de rigidez destes materiais. A estrutura molecular dos polímeros tem 

uma relação importante na rigidez destes materiais, quanto mais complexa e cristalina for a 

estrutura mais rígido será o material (CANEVAROLO, 2002). 

 

 

4.2 ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD COM ENTALHE  

 

A tabela 18 e o gráfico 04 apresentam a energia J/m absorvida pelas diferentes 

composições estudadas. Foram realizadas 20 medições para cada amostra. O resultado 

apresentado é a média dos valores encontrados durante as medições. 
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Tabela 18: Ensaio de resistência ao Impacto Izod 

Amostras 
Impacto 

(J/m) 

T2 113,28 ± 27,04 

T2D 94,70 ± 22,36 

M 158,13 ± 26,09 

MD 231,75 ± 78,22 

PET 14,96 ± 1,14 

PA 43,22 ± 7,67 

 

 
Gráfico 04: Média dos resultados obtidos no ensaio de impacto Izod das amostras estudadas. 

 

  Por meio dos resultados obtidos no ensaio de resistência ao impacto Izod pode-se 

observar que as amostras não extrudadas (M e MD), absorveram mais energia durante o teste, 

sugerindo serem mais dúcteis que as amostras T2 e T2D. 

Os corpos de prova do PE não romperam durante o ensaio. A energia necessária 

para romper o PE é mais alta que a energia utilizada no ensaio. Ou seja, dentre os materiais 

ensaiados o PE é o material com comportamento mais dúctil.   

Quanto às blendas, podemos observar que se mostraram intermediarias aos 

resultados dos materiais que as compõem. Tiveram um comportamento mais dúctil se 

compararmos ao PET e a PA e mais frágil se comparadas ao PE, que não se rompeu nas mesmas 
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condições do ensaio. Assim como no ensaio de flexão, podemos observar uma influência do PET 

e da PA nas propriedades mecânicas das blendas. 

 

 

4.3 ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

 

A tabela 19 e os gráficos 03, 04 e 05 apresentam os resultados médios obtidos nos 

ensaios de tração. 

 

Tabela 19: Ensaio de resistência de tração  

Amostras 

Tensão Máxima  

na ruptura 

(MPa) 

Deformação Final 

na ruptura 

(%) 

Módulo de Elasticidade 

(MPa) 

T2 7,54 ± 0,48 15,41 ± 2,92 403,59 ± 55,56 

T2D 9,54 ± 0,44 35,20 ± 7,99 415,26 ± 45,06 

M 7,88 ± 0,16 13,96 ± 1,66 353,26 ± 24,18 

MD 8,42 ± 0,54 35,92 ± 10,76 359,06 ± 30,12 

PET 35,81 ± 5,18 3,13 ± 2,97 3660,56 ± 251,67 

PA 51,94 ± 3, 79 1,20 ± 0,17 2200,36 ± 128,29 

PE 14,36 ± 0,37 331,46 ± 25,04 201,28 ± 64,11 

 

 
Gráfico 05: Tensão máxima obtidas no ensaio de tração  
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Gráfico 06: Deformação final obtidas no ensaio de tração  

 

 

 
Gráfico 07: Módulo de elasticidade obtidos no ensaio de tração  

 

Através dos resultados encontrados no ensaio de resistência à tração, podemos 
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menor é o seu módulo elástico, verifica-se que as blendas M e MD são mais dúcteis que as 

demais blendas.  
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influência do PET e da PA, tendo um aumento de suas propriedades mecânicas se comparadas 

com o PE puro. 

 

4.4 ENSAIO DE DUREZA SHORE D 

 

A tabela 20 e o gráfico 06 apresentam os resultados médios do ensaio de dureza. 

Foram realizadas 15 medidas para cada amostra.  

 

Tabela 20: Ensaio de dureza Shore D 

Amostras Dureza Shore D 

T2 47,57 ± 0,94 

T2D 48,63 ± 0,85 

M 45,93 ± 1,91 

MD 48,07 ± 1,52 

PET 83,03 ± 1,13 

PA 83,33 ± 0,77 

PE 51,43 ± 1,08 

 

 
Gráfico 08: Resultados obtidos no ensaio de dureza shore D. 
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Os valores obtidos como resultados para o ensaio de dureza das blendas não foram 

significativos.  

Para os demais materiais (PET, PA e PE) os resultados foram dentro do esperado. 

O PET e a PA com valores bastante próximos, devido as suas estruturas moleculares “mais 

complexas” e mais cristalinas, o que dificulta a penetração da agulha se comparado à estrutura 

mais amorfa do PE. 

 

 

4.5 ENSAIO DE DEFLEXÃO TÉRMICA SOB CARGA (HDT) E 

TEMPERATURA DE AMOLECIMENTO VICAT 

 

A tabela 21 e os gráficos 09 e 10 apresentam as temperaturas dos ensaios de HDT 

e de amolecimento VICAT. Foram realizadas 03 medidas em cada amostra. 

 

Tabela 21: Ensaios de HDT e Temperatura de amolecimento VICAT 

Amostras HDT (ºC) VICAT (ºC) 

T2 66,70 ± 1,59 101,50 ± 0,60 

T2D 68,87 ± 1,42 103,17 ± 0,23 

M 65,23 ± 2,05 101,77 ± 0,95 

MD 67,27 ± 1,00 102,33 ± 0,72 

PET 203,90 ± 0,20 230,80 ± 2,76 

PA 201,63 ± 12,59 - 

PE 57,50 ± 2,97 101,65 ± 0,071 
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Gráfico 09: Resultados obtidos no ensaio de HDT  

 

 

 
Gráfico 10: Resultados obtidos no ensaio VICAT 
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blendas. Nota-se apenas, que as blendas tornam-se mais susceptíveis à deflexão e ao 
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A PA não apresentou resultado para o ensaio de amolecimento VICAT, sugerindo 
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4.6 ÍNDICE DE FLUIDEZ 

 

Os resultados de índice de fluidez (MFI), expressos em g/10min, estão 

apresentados na tabela 22.  

 

Tabela 22: Índice de Fluidez 

Amostras 
Índice de Fluidez 

(g/10min) 

T2 1,94 

T2D 2,69 

M 2,03 

MD 2,58 

PET
*
 15,98 

PA
*
 20,00 

PE 2,17 
* 

ensaio feito em 265
º
C com pré-aquecimento de 3 minutos 

 

 

Os ensaios de índice de fluidez foram realizados conforme a norma ASTM D 

1238, com a carga de 2,16 kg e temperatura de 230
º
C para as blendas e para o polietileno (PE). 

Para o PET e para a PA foi necessário aumentar a temperatura de 230
 º
C para 265

 º
C, com um 

pré-aquecimento de 3 minutos, a carga utilizada permaneceu a mesma em todos os ensaios. O 

aumento de temperatura e o pré-aquecimento foram feitos seguindo orientação da norma ASTM 

D 1238. 
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4.7 ANÁLISE DINÂMICO MECÂNICA (DMA) 

 

A tabela 23 e o gráfico 11 apresentam os resultados obtidos no ensaio de DMA. 

 

 

Tabela 23: Temperaturas transições encontradas nas amostras estudadas. 

Amostras Tg (ºC) Tm (ºC) 

T2 78 110 

T2D 75 109 

M 78 112 

MD 81 108 

PET 74 265 

PA 57 265 

PE (-120) 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Temperaturas encontradas no ensaio de DMA 

 

Por meio dos resultados obtidos através da análise dinâmico mecânica (DMA), 

observa-se que existem duas transições bastante evidentes nas analise das amostras das blendas, 

conforme exemplo apresentado no gráfico 12.   
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A primeira transição acontece por volta de 78ºC que estaria próxima ao valor de 

Tg do PET (74ºC) e/ou PA (57ºC). O segundo ponto de transição encontrado, pode representar a 

Tm do PE, pois, tanto a temperatura observada quanto a temperatura de fusão do polietileno se 

encontram por volta de 112ºC. 

 
Gráfico 12: Curva de Tan delta x Temperatura da amostra sem decoração gráfica 

 

 

4.8 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

As fotografias 11 a 16 apresentam as micrografias obtidas no ensaio de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

  

Fotografia 11: Micrografia obtida no MEV de 

amostra sem decoração gráfica 

– Ampliação de 500X 

Fotografia 12: Micrografia obtida no MEV de 

amostra com decoração gráfica  

– Ampliação de 500X 
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Fotografia 13: Micrografia obtida no MEV de 

amostra sem decoração gráfica 

– Ampliação de 1000X 

 

Fotografia 14: Micrografia obtida no MEV de 

amostra com decoração gráfica  

– Ampliação de 1000X 

 

 

  

Fotografia 15: Micrografia obtida no MEV de 

amostra sem decoração gráfica 

– Ampliação de 5000X 

 

Fotografia 16: Micrografia obtida no MEV de 

amostra com decoração gráfica  

– Ampliação de 5000X 

Por meio das micrografias pode-se observar que os materiais estudados são 

imiscíveis. Através das imagens obtidas, observam-se diferentes texturas e buracos, que indicam 

que não há homogeneização completa entre os materiais que compõem a blenda.  

Além da imiscibilidade, verifica-se que os materiais com impressão gráfica 

apresentam mais elementos dispersos em sua composição, provavelmente materiais provenientes 

da tinta e do primer, já que são estes componentes que difere um material do outro. 
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4.9 ANÁLISE POR ENERGIA DISPERSIVA (EDS) 

 

A partir das micrografias geradas pela microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

foi possível gerar resultados de analise por energia dispersiva (EDS). 

Na tabela 24 são apresentados os elementos químicos encontrados nas amostras 

estudadas, além de carbono (C) e oxigênio (O) que são os elementos constituintes dos polímeros.  

 

Tabela 24: Elementos químicos encontrados nas amostras 

Amostras Elementos Químicos 

T2 Fe (0,19%) 

T2D Cr (0,14%) / Fe (0,32%) / Ni (0,24%) 

M Fe (0,17%)  

MD Cr (0,06%) / Fe (0,16%) / Ni (0,37%) 

 

Os elementos que aparecem na análise por energia dispersiva (EDS) sugerem ser 

elementos químicos presentes nos componentes secundários da estrutura do SUP, como: o 

adesivo, o primer e a tinta.   

Observa-se também, a presença de cromo (Cr) e níquel (Ni) apenas nas blendas 

com impressão gráfica, o que indica que estes metais são provenientes da tinta utilizada.  
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5. CONCLUSÕES 

 

Os resultados encontrados entre os ensaios mecânicos de resistência à tração, 

flexão, impacto e dureza foram bastante coerentes. Por meio destes resultados, pode-se observar 

que existem diferenças nas propriedades mecânicas entre as blendas com e sem impressão 

gráfica. A tinta, mesmo sendo um percentual relativamente baixo na composição total do 

material, apenas 3,5%, influenciou para que houvesse um aumento nas propriedades mecânicas 

das blendas com decoração gráfica. Outro ponto observado, ainda em relação às propriedades 

mecânicas, foi o ganho de resistência das blendas, com e sem decoração, em relação do 

polietileno puro, deixando claro que as presenças do poli(tereftalato de etileno) – PET e da 

poliamida – PA influenciam no desempenho mecânico do material estudado.  

A blenda obtida através da reciclagem da embalagem stand-up pouch com a 

estrutura composta por PE, PA e PET configura uma blenda imiscível. Tal característica pôde ser 

observada em dois momentos. Durante a utilização do misturador de alta velocidade, onde houve 

uma separação física dos materiais e por meio das micrografias geradas por MEV, que também, 

permitiram a visualização de fases distintas. 

Ainda que a presença do poli(tereftalato de etileno) – PET e da poliamida – PA 

tenham contribuído para um aumento das propriedades mecânicas da blenda estudada, estes 

materiais não influenciaram as propriedades térmicas, que foram analisadas por meio dos ensaios 

de temperatura de deflexão térmica sob carga (HDT) e temperatura de amolecimento (VICAT). 

As temperaturas de transições encontradas nos ensaios com as blendas foram sempre muito 

próximas às temperaturas encontradas para o polietileno – PE, que representa 69,5% da 

composição da embalagem stand-up pouch – SUP. 
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