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ABSTRACT 

 

PROCESSING AND CHARACTEIZATION OF PET – POLI(ETHYLENE TEREPH-

TALE) POWDER DIRECTELY FROM POST-CONSUMER BEVERAGE BOTTLES 

 

 

The present work is a contribution to the preservation of the environment. It aimed to study 

the production and characterization of PET – Poli(Ethylene Terephtale) powder, manufac-

tured by a inovative grinding process, directely from pos-consumer beverage bottles. The 

feed-stoch material was 2 l bevarage bottles, made out of incolor and transparent PET, from 

which the caps and labels were removed and the bottles rinsed in water. The griding was car-

ried out in a prototype developed in CETEC under contract. Samples from the powder pro-

duction was screened accordingly to ASMT 4-11/95 standard, using screens with 65, 100, 270 

e 400 mesh; flow measurement accordingly to ASTM D1895-96 standard; structural characte-

rization testing, including X-Ray Difraction, Diferencial Scanning Calorimetry and Light Mi-

croscopy. The results demonstrate that the processing is technically feaseble, with the 

throughtput of 1g/m per bottle, with an efficiecy of 50%. The powder particles have a variety 

of shapes, among them in lamellae, fiberlike and combination of these. Its flowability is be-

tween 1 and 9 g/s, being higher for the –65/+100 mesh powder, which is apropriate for flui-

dized bet, like the ones used for thermal spraying powder feeding. The viscosity of the powd-

ers, as measured diluted solution, indicate that feed-stock PET is degraded by the grinding 

processing, this process being more significant the finer the powder is. The intrinsic viscosity 

measured is between 0,2 e 0,44 for all the powder ranges studies, except for the –65/+100 

mesh, which is 2,57. The inherent viscosity is between 0,4 e 0,88 for all the powder ranges 

studied, except for the one –65/+100 mesh, which is 5,19. The particles density are between 

1,31 e 1,46 g/cm3 and their crystalinity was calcuted and ranged from 19 through 35%. The 

X-Ray Diffraction data is consistent with previous results, indicating evidences for the the 

same crystallographic planes as found in PET resin. 
 

 

Palavras-chave: – Poli(Ethylene Terephtale), Recycling, grinding, characterization of 

powder. 
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RESUMO 

 

 

PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE PÓ DE PET – POLI(TEREFTALATO DE 

ETILENO) OBTIDO A PARTIR DE GARRAFAS PÓS-CONSUMO 

 

 

O trabalho tem o objetivo de estudar a produção e caracterização de Pó de PET – Po-

li(Tereftalato de Etileno), produzido por um processo inovador, a partir de garrafas pós-

consumo com o que se espera contribuir para a redução do impacto ambiental devido ao des-

carte de plástico. A matéria prima utilizada foi garrafas para 2 l de refrigerante, de PET inco-

lor e transparente, das quais foram removidas tampa e rótulo, ao que se seguiu limpeza em 

água. A cominuição das garrafas foi feita em um equipamento protótipo, desenvolvido no 

CETEC. O pó obtido foi submetido a peneiramento a seco conforme norma ASMT 4-11/95, 

usando-se peneiras de 65, 100, 270 e 400 mesh; ensaios de fluidez conforme norma ASTM 

D1895-96; ensaios para caracterização estrutural que incluíram Difração de Raios-X, Calori-

metria Diferencial Exploratório e Microscopia Óptica. Os resultados demonstraram a viabili-

dade técnica do processo de cominuição utilizado, tendo-se obtido uma taxa de produção de 

1g/m por garrafa, com um aproveitamento de 50%. O pó obtido apresenta morfologia variada, 

constituindo-se de partículas lamelares, fibrosas e variações entre essas. Sua fluidez está entre 

1 e 9 g/s, sendo maior para o pó –65/+100 mesh, que se demonstrou adequado para uso em 

leito fluidizado, como utilizado em sistemas de alimentação de pó para aspersão térmica.  Os 

valores de viscosidade indicam que o processo de cominuição usado provocou degradação do 

material da garrafa, degradação essa que é maior para as partículas de menor tamanho. A 

viscosidade intrínseca ficou entre 0,2 e 0,44 para todas as faixas exceto para a faixa –65 a  

+100 (mesh) que foi de 2,57. A viscosidade inerente ficou entre 0,4 e 0,88 para todas as faixas 

exceto para a faixa –65 a +100 (mesh) que foi de 5,19.A densidade das partículas apresentou 

valores ente 1,31 e 1,46 (g/cm3). Sua cristalinidade calculada ficou entre 19 e 35%. Os 

resultados de difração de  Raios–X  apresentaram planos cristalinos, ângulos  e picos 

semelhantes aos de PET-resina. 

 

Palavras-chave: PET, poli (tereftalato de etileno), reciclagem,moagem, caracterização de 

pó. 
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OBJETIVO GERAL 

 

 

Contribuir para a diminuição do impacto ambiental da degradação ambiental que tem sido 

causado por garrafas PET - Poli (tereftalato de Etileno). 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

Avaliar sobre um novo processo para reciclagem do PET - Poli (tereftalato de Etileno). 

Estudar a produção de Pó de PET, a partir de garrafas PET pós-consumo. 

Caracterizar o Pó de PET, obtidos de garrafas PET pós-consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Introdução 

O crescimento de organizações não-governamentais e um redirecionamento dos focos das 

Instituições de Ensino e Pesquisa têm contribuído para o conceito de desenvolvimento 

sustentável. O desenvolvimento tecnológico aliado à preservação do meio ambiente se torna 

uma das preocupações que trazem à tona o grande problema da degradação ambiental [01]. 

Os grandes avanços tecnológicos ocorridos nas ultimas décadas, com a criação de novos 

produtos e o aumento do consumo de materiais plásticos, vêm trazendo juntamente o 

problema do descarte dos resíduos plásticos diretos ao meio ambiente [02]. 

Neste cenário atual o papel das empresas recicladoras tem sido muito importante na coleta e 

seleção, revalorização e transformação de materiais pós-consumo, atividades da reciclagem 

mecânica [03]. 

Na indústria de transformação, recobrimentos poliméricos em superfícies metálicas têm sido 

estudados a fim de substituir recobrimentos feitos por metais pesados, que causam danos ao 

meio ambiente. Amplia-se assim o leque de aplicações para plásticos [04]. 

O presente trabalho vem contribuir de forma geral  para diminuição do impacto ambiental que 

tem sido causado por garrafas PET – pós-consumo e mais especificamente para a produção e 

caracterização de Pó de PET, bem como avaliação de um novo processo de cominuição direto 

da garrafa, cujas técnicas são pouco exploradas. Bem como determinar a produtividade do 

processo e determinar se a cominuição degrada o material produzido. Onde as técnicas de 

cominuição para produção de pó de PET são muito complexas e envolvem um custo muito 

elevado, pois as indústrias têm conseguido avançar pouco na diminuição das etapas de 

cominuição [04]. 

A justificativa econômica vem da demanda por tecnologias mais limpas, como recobrimentos 

poliméricos em superfícies metálicas, que se desponta como alternativas às pinturas e 

revestimentos a base de chumbo, usados em ndustria automobilística. Mas não há ainda um 

conhecimento do mercado de Pó de PET – Pós-consumo. 

As pinturas à base de chumbo têm demonstrado grande desempenho produtivo, mas grandes 

são os riscos que elas impõem à saúde humana e ao meio ambiente. 
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Devido às suas características químicas, os revestimentos de PET podem vir a ser utilizados 

pela indústria automobilística como alternativa para proteção de tanques de combustíveis. 

Em automóveis FIAT, esses tanques são fabricados com aço carbono comum, revestido com 

uma dupla camada de chumbo e estanho, realizada por eletroforese catódica. A superfície 

inferior do tanque ainda recebe uma película de PVC. Entretanto, a tendência mundial, com 

base em estudos sobre custos ecológicos, é de promover a substituição total dos metais 

pesados em processos industriais de pinturas e revestimentos à base de chumbo [04]. 

Outra aplicação para recobrimentos poliméricos à base de Pó de PET – Pós-consumo é o 

melhoramento nos processos de reparos de trincas em ponte e viadutos de concreto, que ao 

longo do tempo vem comprometendo suas estruturas. Os processos correntes de reparo destas 

trincas são ineficazes, bem como não garantem a eliminação de danos. O material utilizado 

para o recobrimento destas estruturas é o próprio concreto [04].        

O Brasil ainda perde cerca de US$ 3 bilhões por ano em possibilidades não aproveitadas na 

reciclagem de seu lixo[05]. 

A reciclagem de PET reduz a quantidade de resíduos depositados nos aterros sanitários, 

prolongando sua vida útil [05]. 

O incentivo e o consumo de produtos de plásticos recicláveis é um caminho que proporciona a 

redução do consumo de materiais não renováveis, a minimização de resíduos, o aumento da 

vida útil dos locais de disposição final e contribui para a qualidade de vida e o 

desenvolvimento sustentável [05]. 

A participação de materiais plásticos tem crescido substancialmente nos lixos urbanos do país, 

nos últimos anos. Por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro esses materiais plásticos 

representam cerca de 16% do lixo coletado [05]. 

A reciclagem de plástico proporciona economia de energia elétrica (5,3 kWh/t em relação à 

produção a partir da matéria-prima virgem) e de petróleo, produto que até mesmo é 

parcialmente importado pelo Brasil. Portanto, economia de divisas é possível, pois em cada 

100 toneladas de plástico reciclado, economiza-se uma tonelada de petróleo. Na tabela 1 é 

apresentado o quadro da situação atual da produção, consumo e reciclagem do PET no Brasil 

[05]. 
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A cominuição de garrafas de PET – Pós-consumo produz-se  pó em ampla faixa de tamanhos, 

que possibilita produzir produtos com características diferentes, visando ampliar uma gama de 

aplicações, a partir de uma mesma matéria-prima [06]. 

A Justificativa social para o trabalho é que as embalagens plásticas descartadas no ambiente 

causam impactos ambientais e sociais negativos, o que já é considerado um grande problema 

urbano. A diferença entre o aumento do consumo e o aumento da reciclagem indica que o 

problema tem tendência a crescer. As garrafas de PET, pós-consumo, quando lançadas ao 

meio ambiente comprometem as condições sanitárias e a drenagem pluvial, prejudicam a 

navegação marítima e agridem a fauna aquática, além de causarem poluição visual. Nos 

aterros sanitários o PET traz problemas, devido à dificuldade de compactação das garrafas e, 

também, ao excessivo volume que ocupa [06].  

No Brasil, o consumo de PET ainda pode ser considerado baixo em relação aos países do 

primeiro mundo. Segundo a Comissão do Plástico da Abiquim (Coplast), enquanto o consumo 

per capita anual de plástico nos EUA e Europa chega a 100kg, o consumo nacional foi de 

apenas 20kg, em anos anteriores aos de 2000 [06]. Portanto, os problemas apontados acima 

tendem a crescer. 

Na base peso, o Poli (Tereftalato de etileno) (PET) é o segundo plástico mais encontrado nos 

resíduos sólidos das cidades brasileiras (21%), atrás apenas dos polietilenos (ver tabela 2). 

Este alto percentual de PET no lixo urbano é devido principalmente ao rápido aumento do 

consumo deste material, como embalagens descartáveis, nos últimos 10 anos. Quanto aos 

Tabela 2
Composição dos plásticos por tipo

presentes no lixo seco oriundo de coleta seletiva
Material  %Peso
Polietileno 36
Poli(tereftalato de etileno) 21
Poli(cloreto de vinila) 13
Polipropileno 10
Outros 20
FONTE: [05]

Tabela 1
Consumo e reciclagem de PET

no Brasil
Ano Produção Consumo Reciclagem %  Reciclado %  Reciclado

(mil kg) (mil kg) (mil kg) Produção Consumo

1997 170 180 27 15,90 15,00

1998 260 224 40 15,38 17,90

1999 295 245 50 16,95 20,40

2000 340 272 67 19,71 24,60

FONTE: ABEPET - 2001
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resíduos nos lixões, o plástico responde por 15% em peso na porção seca do lixo nas cidades 

brasileiras que apresentam coleta seletiva. Esse lixo seco é composto também por papel, 

vidro, metal, tetrapack e alumínio [05]. 

 

Só a cidade de Belo Horizonte gera 1300 t/dia de resíduos domésticos, dos quais 

aproximadamente 12% são compostos por plásticos, conforme informações fornecidas pela 

Prefeitura de Belo Horizonte - SLU [05]. 

 

 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Polímeros 

Polímero é uma macromolécula formada pela repetição de pequenas e simples unidades 

químicas (meros), ligadas covalentemente. Se somente uma espécie de mero está presente na 

estrutura do polímero, este é chamado de homopolímero. Se espécies diferentes de 

monômeros são empregadas, o polímero recebe a denominação de copolímero [07]. 

A estrutura molecular dos polímeros depende da natureza química dos monômeros e da 

técnica empregada para a polimerização. Os polímeros apresentam diferentes tipos de 

estruturas. Os mais comuns são os de estrutura linear, ramificada ou em rede.  

A figura 1 ilustra o polietileno de alta densidade (HDPE): uma molécula de cadeia longa e 

linear, feita pela polimerização do etileno, um composto cuja fórmula estrutural é CH2=CH2. 

[07]. 



 

Figura 1: Estrutura de um polímero de cadeia longa e linear [07].

A figura 2 ilustra o impedimento espacial provocado pelas ramificações dificultando a 

organização destas cadeias poliméricas. Por esta razão, as forças intermoleculares que 

mantém as cadeias poliméricas unidas tendem a ser mais fracas em polímeros ramificados. 

Por isso o LDPE é bastante flexível [07].

Figura 2: Estrutura de um polímero de cadeia ramificada [07].

A figura 3 mostra um outro polímero cujas cadeias estão entrelaçad

ligações covalentes. O exemplo da figura é a resina fenolformaldeído, onde moléculas de 

fenol são unidas pelo formaldeído [07].

Figura 1: Estrutura de um polímero de cadeia longa e linear [07]. 

A figura 2 ilustra o impedimento espacial provocado pelas ramificações dificultando a 

organização destas cadeias poliméricas. Por esta razão, as forças intermoleculares que 

ém as cadeias poliméricas unidas tendem a ser mais fracas em polímeros ramificados. 

Por isso o LDPE é bastante flexível [07]. 

Figura 2: Estrutura de um polímero de cadeia ramificada [07]. 

A figura 3 mostra um outro polímero cujas cadeias estão entrelaçadas numa complexa rede de 

ligações covalentes. O exemplo da figura é a resina fenolformaldeído, onde moléculas de 

fenol são unidas pelo formaldeído [07]. 
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Figura 3: Estrutura de um polímero de cadeias entrelaçadas [07].

Os polímeros exibem 2 tipos de estru

polímero amorfo, as moléculas estão orientadas aleatoriamente e estão entrelaçadas, são, 

geralmente, transparentes. Nos polímeros semicristalinos, partes das moléculas exibem um 

empacotamento regular, ordenado, em determinadas regiões. Em polímeros lineares, devido a 

sua estrutura regular e devido às fortes interações intermoleculares, os polímeros 

semicristalinos são mais duros e resistentes e como as regiões cristalinas espalham a luz, estes 

polímeros são mais opacos. O surgimento de regiões cristalinas pode, ainda, ser induzido por 

um "estiramento" das fibras, no sentido de alinhar as moléculas [07].

A figura 4 ilustra um diagrama de Volume x Temperatura para dois polímeros: um amorfo e 

um semicristalino. Em baixas temperaturas, as moléculas de ambos os polímeros vibram com 

baixa energia; eles estão "congelados" em uma situação do estado sólido conhecido como 

"estado vítreo". Na medida em que o polímero é aquecido, entretanto, as moléculas vibram 

com mais energia e uma transição ocorre: do estado vítreo para o estado borrachoso. Neste 

estado, o polímero possui um maior volume e um maior coeficiente dilatação térmica, assim 

como maior elasticidade. O ponto onde esta transição ocorre é conhecido como temp

de transição vítrea, e está denotado no gráfico como Tg. E quando atinge a temperatura de 

fusão Tg, os polímeros podem ser derretidos, e por isso são chamados de “Melt” [07].

Figura 3: Estrutura de um polímero de cadeias entrelaçadas [07]. 

Os polímeros exibem 2 tipos de estruturas no estado sólido: amorfo e semicristalino. Em um 

polímero amorfo, as moléculas estão orientadas aleatoriamente e estão entrelaçadas, são, 

geralmente, transparentes. Nos polímeros semicristalinos, partes das moléculas exibem um 

ordenado, em determinadas regiões. Em polímeros lineares, devido a 

sua estrutura regular e devido às fortes interações intermoleculares, os polímeros 

semicristalinos são mais duros e resistentes e como as regiões cristalinas espalham a luz, estes 

são mais opacos. O surgimento de regiões cristalinas pode, ainda, ser induzido por 

um "estiramento" das fibras, no sentido de alinhar as moléculas [07]. 

A figura 4 ilustra um diagrama de Volume x Temperatura para dois polímeros: um amorfo e 

ino. Em baixas temperaturas, as moléculas de ambos os polímeros vibram com 

baixa energia; eles estão "congelados" em uma situação do estado sólido conhecido como 

"estado vítreo". Na medida em que o polímero é aquecido, entretanto, as moléculas vibram 

ais energia e uma transição ocorre: do estado vítreo para o estado borrachoso. Neste 

estado, o polímero possui um maior volume e um maior coeficiente dilatação térmica, assim 

como maior elasticidade. O ponto onde esta transição ocorre é conhecido como temp

de transição vítrea, e está denotado no gráfico como Tg. E quando atinge a temperatura de 

fusão Tg, os polímeros podem ser derretidos, e por isso são chamados de “Melt” [07].
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Figura 4: Diagrama volume versus

cristalino e não vítreo [07]. 

Considerando-se um polímero qualquer, pode

conforme o critério escolhido, conforme tabela 3 [08]:

Tabela 3 – Classificação dos polímeros quanto ao critério de formação

Critério 

Origem do polímero 

Número de monômeros 

Método de preparação do polímero

versus temperatura para dois polímeros: amorf

se um polímero qualquer, pode-se classifica-los de diversas maneiras, 

conforme o critério escolhido, conforme tabela 3 [08]: 

Classificação dos polímeros quanto ao critério de formação

Classe do polímero 

Natural 

Sintético 

Homopolímero 

Copolímero 

Método de preparação do polímero Polímero de adição 

Polímero de condensação 

Modificação de outro polímero 

7

 

temperatura para dois polímeros: amorfo e sólido 

los de diversas maneiras, 

Classificação dos polímeros quanto ao critério de formação 
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Estrutura química da cadeia polimérica Poli-hidrocarboneto 

Poliamida 

Poliéster, etc 

Encadeamento da cadeia polimérica Seqüência cabeça-cauda 

Seqüência cabeça-cabeça, cauda-cauda. 

Configuração dos átomos da cadeia polimérica Isotático 

Sindiotático 

Atáctico 

Fusibilidade e/ou solubilidade do polímero 

(Classificação como Plásticos de Engenharia) 

Termoplástico 

Termorrígido 

Comportamento mecânico do polímero Borracha, Plástico e Fibra 

2.2 Plásticos de engenharia 

Os polímeros, em Engenharia de Materiais, recebem também o termo industrial de “Plásticos 

e borrachas de Engenharia” [09]. Os plásticos de engenharia são materiais de alta 

performance, que podem substituir partes metálicas em automóveis, aeronaves, aparelhos 

domésticos e outras aplicações industriais, onde há especificações rígidas [10]. Devido ao seu 

comportamento mecânico e fusibilidade, conforme já visto no item 3.1.3 e de acordo com a 

Norma ASTM D883 80c, os plásticos são divididos em dois grandes grupos: 

a)Termoplásticos; b)Termorrígidos. Os termoplásticos se diferenciam dos termorrígidos 

quanto a característica principal de fusibilidade. Quando atingem a temperatura de fusão, eles 

têm a condição de derretimento, ao passo que os termorrígidos sofrem um endurecimento e 

seqüencialmente a queima.  

Quanto às propriedades dos polímeros elas são definidas genericamente em Propriedades 

Mecânicas, Térmicas, Elétricas, Óticas, Químicas, Físicas e Físico-químicas [11]. Em virtude 

de se delimitar melhor os objetivos específicos deste trabalho apenas algumas propriedades 
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foram escolhidas para abordagem em função de sua afinidade com a estrutura e composição 

do pó.   

2.3 PET – Poli (tereftalato de etileno) 

O PET - Poli (tereftalato de etileno), é um poliéster termoplástico considerado como plástico 

de engenharia muito versátil, resultado de uma reação de dois monômeros: Ácido tereftálico 

ou tereftalato de metila + etileno glicol ou glicol etilênico.  O primeiro monômero é um sólido 

cujo ponto de fusão está em 140ºC, e o segundo é um álcool, líquido a temperatura ambiente e 

com ponto de ebulição de 197ºC [08]. 

 O PET, pode ser apresentado como homopolímero ou copolímero. O PET homopolímero é 

caracterizado pela repetição de um só mero, pouco utilizado, pois se cristaliza facilmente. Nos 

processamentos industriais esse fenômeno tende a prejudicar na transparência do produto.  Já 

no PET copolímero, caracterizado pela repetição de 2 meros, Ciclohexanodimetanol + ácido 

tereftálico e etileno glicol + ácido isoftálico, há a distribuição de forma aleatória das cadeias 

não permitindo a cristalização durante os processamentos industriais e consequentemente 

privilegiando a transparência do produto requerido.  

Para avaliarmos o PET é necessário entendermos melhor as várias formas de apresentação e 

nomenclaturas. As nomenclaturas são normalizadas pela “IUPAC – International Union Of 

Pure And Applied Chemistry”, porém existem algumas nomenclaturas usadas paralelamente 

também pela indústria seja pela composição ou pelo nome comercial. 

As nomenclaturas de uso mais freqüentes são: 

- PET ou PETE – pela IUPAC, Poly (ethylene terephthalate) que, traduzido para o Português, 

torna-se  Poli (tereftalato de etileno) [12]. 

- PETP – Pelos grupos industriais [12], utilizados na produção de garrafas bi-orientadas 

molecularmente. 

- PETG – Pelo grupo SIDEL [12], copoliestero utilizado na extrusão-sopro de garrafas não bi-

orientadas molecularmente. 

- OPET – PET orientado, estirado antes do sopro da garrafa, com finalidade de aumentar 

resistência mecânica e propriedades de barreira à gases [13]. 
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- APET – PET amorfo, sem orientação de baixa cristalinidade, pouco resistente, alto brilho e 

transparência, utilizada em produtos termoformados como bandejas para alimentos [13]. 

- CPET – PET cristalino, contém aditivos como iniciadores e nucleadores, alto grau de 

cristalinidade, opaco, utilizados em produtos que podem ser levados ao freezer e forno 

simultaneamente sem sofrer alterações [13]. 

Quanto às aplicações do PET são inúmeras. Os produtos resultados desta aplicação entre os 

mais encontrados são: fibras têxteis, Filmes para embalagens, Filmes utilizados como chapas 

radiográficas em equipamentos de Raios-X, Embalagens para bebidas, óleos vegetais, filmes 

fotográficos, fitas magnéticas [13].  

2.4 Resina PET 

Avaliando-se os conceitos e resultados na literatura quanto à composição e estrutura do PET, 

adotar-se-á uma abordagem diferenciada para o PET em suas diversas etapas de 

transformação das quais são o PET Polímero, PET Resina, PET Pré-forma, PET Garrafa, 

visto que há uma maior tendência na literatura de existência de trabalhos com PET Polímero e 

PET – Resina. Neste trabalho esta sub-classificação tem como objetivo de tornar o assunto 

mais claro quando estiver tratando-se sobre cada etapa do PET, pois as propriedades e 

características são alteradas para cada uma destas etapas.  

2.4.1 Apresentação da resina 

O PET Resina geralmente se apresenta em forma de grânulos cilíndricos, paralelepipédicos ou 

cúbicos com volume de 30 a 40 mm3, para uma densidade aparente de 0,8 a 0,99 kg/dm3, peso 

molecular elevado entre 25000 a 50000, semicristalino. Sua temperatura de transição vítrea 

(Tg) situa-se entre 70ºC e 80ºC [10,12]. As resinas se transformam entre 260ºC a 290ºC, a 

temperatura de fusão dos grânulos cristalinos é aproximadamente 250ºC[12], e retém boas 

propriedades mecânicas em temperaturas superiores a 175 ºC [10]. São higroscópicos e 

necessitam de armazenagem adequada e secagem eficaz antes de serem transformados.  
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O teor residual e a formação do acetaldeído durante a extrusão-injeção tornam sua 

transformação muito complexa. A obtenção de garrafas com boa aparência e resistência 

geralmente é conseguida com um processamento correto de pre-formas e um rigoroso 

controle de qualidade e precisão na fabricação da resina. Propriedades do PET resina virgem 

são apresentada na tabela 4 [08]. 

Tabela 4
Dados da resina virgem

PET - Poli (tereftalato de etileno)
Monômeros Tereftalato de dimetila (sólido).    

Glicol etilênico (líquido)
Ponto de fusão                140ºC                

Ponto de Ebulição 197ºC

Polímero  - (OOC-C6H4-COO-CH2CH2)n - Poli (tereftalato de etileno)

Preparação Policondensação em massa.
Monômeros: acetato de cálcio, trióxido de antimônio, 280ºC.

Propriedades Peso molecular: 40000 u.ma
Densidade: 1,33-1,45 g/cm3
Cristalinidade: variável
Transição vítrea (Tg): 70-74ºC.
Temperatura de fusão (Tm): 250-270ºC.
Material termoplástico, Brilho, Alta resistência mecânica, química e térmica.
Baixa permeabilidade a gases.

Aplicações Como fibra: Na indústria têxtil, em geral. Mantas para filtros industriais 
e para contenção de encostas.
Como artefato: Componentes nas industrias automobilística, eletroeletrônica.
Embalagem de alimentos, comésticos e produtos farmacêuticos.
Frascos para bebidas gaseificadas.
Como filme: Fitas magnéticas. Em radiografia, fotografia e reprografia.

Nomes comerciais Dacron, Mylar, Techster, Terphane, Bidim.

No Brasil Fabricado por Rhodia-Ster (MG), Fibra (SP), Hoechst (SP) e DuPont(SP)

FONTE: [8]
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2.4.2 Composição e microestrutura 

A composição e microestrutura são temas que vem sendo discutido por alguns autores 

[08,11,14], enfocando melhor sobre como é a estrutura molecular do PET, bem como a 

formação das cadeias e a forma com elas se organizam estruturalmente. 

Para uma melhor compreensão é destacada neste tópico de forma ilustrativa, desde a 

formação da molécula até o produto final chamado fibra. 

No item 2.3, já foram destacados a composição e os componentes do PET, mas com o 

objetivo de complementar o entendimento sobre a sua formação, mostraremos de forma 

seqüencial o PET desde a formação da molécula até a fibra, considerando-se a célula unitária 

triclínica, como determinada por Kitano [15]. 

Começaremos primeiramente pela formação, figura 5, de uma reação por policondensação, 

onde se dá origem do PET. O Ácido Tereftálico reagindo com Glicol Etileno. Nesta reação 

perde-se uma molécula de água, formando assim dois grupos, Tereftálico e o Etileno [15].    

Uma representação da reação por policondensação, onde se dá origem ao PET, é mostrada a 

seguir, figura 5. 

 

                                                                                                                                  +H2O 

     Ácido tereftálico      Glicol etileno                                       Grupo  Tereftático  Grupo Etileno   perda de água 

Figura 5: Reação de formação do PET [13]. 

Na figura 6, temos a descrição e determinação do tamanho de uma macromolécula, por 

Kitano, o comprimento da macromolécula tem uma média de 1,079 nm.  
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Figura 6: Unidade repetitiva do PET [10]. 

Em condições muito especiais de tratamento conseguiu-se calcular para o PET o maior índice 

de cristalinidade, que fica em torno de 95% [15]. A célula unitária é constituída de uma 

estrutura triclínica. A apresentação tridimensional, de uma célula unitária com as dimensões e 

ângulos respectivos são mostrados na figura 7. De acordo com o autor, a estrutura com o 

maior grau de cristalinidade apresenta esta célula unitária. 

 

Figura 7: Célula unitária do PET com ângulos: alfa = 98,5 º, beta = 118º, gama = 112º 

Arestas: a = 0,456 nm, b = 0,5994 nm, c = 1,079nm [16]. 

Após a formação das macromoléculas elas tendem a se organizar em lamelas com duas fases 

distintas. A primeira fase cristalina apresenta um conjunto de macromoléculas unidas e 

organizadas sob forma de linhas sanfonadas com aproximadamente (10-100nm), figura 8. A 



 

segunda fase amorfa é constiuída de um emaranhado de moléculas que ajudam a completar as 

estruturas chamadas “Wafer” [08,11,14].

 

(a)                                                                 (b)

Figura 8: (a) Vista Frontal das Lamelas Cristalinas (10 e 100 nm). (b) conjunto

apresentando uma região amorfa (embaraçada) e uma região cristalina (organizada) [14].  

As estruturas chamadas “Wafer” crescem e formam, então, as chamadas esferulitas. A figura 

9, apresenta tamanhos entre 1 a 100 

                       (a) Parte de uma esferulita.

Fase Cristalina Fase Amorfa

10 nm

100 nm 

variável

segunda fase amorfa é constiuída de um emaranhado de moléculas que ajudam a completar as 

estruturas chamadas “Wafer” [08,11,14]. 

 

(a)                                                                 (b) 

Figura 8: (a) Vista Frontal das Lamelas Cristalinas (10 e 100 nm). (b) conjunto

apresentando uma região amorfa (embaraçada) e uma região cristalina (organizada) [14].  

As estruturas chamadas “Wafer” crescem e formam, então, as chamadas esferulitas. A figura 

9, apresenta tamanhos entre 1 a 100 µm de forma esquemática, “Wafers” e esferulitas. 

 

(a) Parte de uma esferulita. 

Fase Amorfa 

10 nm 

variável 

14

segunda fase amorfa é constiuída de um emaranhado de moléculas que ajudam a completar as 

Figura 8: (a) Vista Frontal das Lamelas Cristalinas (10 e 100 nm). (b) conjunto de fibras, 

apresentando uma região amorfa (embaraçada) e uma região cristalina (organizada) [14].   

As estruturas chamadas “Wafer” crescem e formam, então, as chamadas esferulitas. A figura 

ers” e esferulitas.  
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                        (b) Lamelas em apresentação tridimensional 

 

                        (c) Apresentação tridimensional de uma esferulita. 

Figura 9: Representação esquemática de estruturas “Wafers” arranjadas em esferulitas. 

A formação completa de uma esferulita, depende muito de certas condições de preparo da 

amostra, para se tentar chegar a uma esferulita melhor definida. A figura 10 e 11 apresenta 

esta esferulita e na seqüência um aglomerado de esferulitas formando a microestrutura do 

PET. 



 

Figura 10: Esferulita. 

Figura 11: Agrupamento de esferulitas (aproximadamente 1

Completando a seqüência de ilustrações, a imagem 1, apresenta finalmente , a fibra, resultado 

de um aglomerado de esferulitas.

Figura 12: Imagem Fibra de PET por  Microscopia Eletrônica de Varredura 

(0,1mm)[17]. 

2.4.3 Propriedades 

 

 

Figura 11: Agrupamento de esferulitas (aproximadamente 1-100 µm) [14]. 

Completando a seqüência de ilustrações, a imagem 1, apresenta finalmente , a fibra, resultado 

de um aglomerado de esferulitas. 

Imagem Fibra de PET por  Microscopia Eletrônica de Varredura 

16

Completando a seqüência de ilustrações, a imagem 1, apresenta finalmente , a fibra, resultado 

Imagem Fibra de PET por  Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV 
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As propriedades que melhor se configuram como indicativo de performance na transformação 

da Resina PET em Pré-forma e/ou Garrafa, são apresentadas na tabela 5 [10,12]. 

2.5 Bi-orientação do PET 

Tabela 5
Propriedades do PET 

resina virgem como plástico de engenharia
Propriedades Físicas Valores Comentários

densidade (g/cm3) 1,32 máximo 1,33 e mínimo 1,3

absorção de água (%) 0,15 máximo 0,15 e mínimo 0,15

Propriedades Mecânicas
dureza (rockwell M) 95 máximo 95 e mínimo 95

dureza (rockwell R) 140 máximo 140 e mínimo 140

tensão de escoamento (Mpa) 55 máximo 57 e mínimo 50

elongação na fratura (%) 125 máximo 350 e mínimo 50

elongação no escoamento (%) 3,8 máximo 3,8 e mínimo 3,8

módulo de elasticidade (GPa) 2,7 máximo 3 e mínimo 2,47

módulo sob flexão (GPa) 1 máximo 1 e mínimo 1

tensão de escoamento 80 máximo 80 e mínimo 80

  sob flexão (MPa)

resistência ao impacto (J/cm) 1,4 máximo 1,4 e mínimo 1,4

resistência ao impacto Charpy
 (J/cm2) 04 máximo 0,49 e mínimo 0,38

resistência ao impacto nenhuma fratura registrada

 sem entalhe Charpy (J/cm2) 35 a 35 J/cm2

máximo 35 e mínimo 35

resistência ao impacto
 com entalhe a baixa temperatura
 Charpy (J/cm2) 0,3 máximo 0,31 e mínimo 0,27

tensão de escoamento
  sob pressão (MPa) 90 máximo 90 e mínimo 90

FONTE: [10]
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A importância da viscosidade da resina está ligada diretamente a sua bi-orientação. Os 

poliésteres de alta viscosidade apresentam um elevado grau de anisotropia de estiração, 

enquanto os poliésteres de baixa viscosidade têm melhor equilíbrio apesar de uma estiração 

transversal ainda predominante [12]. 

A diversidade de viscosidades (baixa, média, alta), aplicada simultaneamente na fabricação de 

pre-formas permite obter melhores condições de bi-estiração de acordo com a viscosidade 

resultante, apresentando grande uniformidade de espessura e ótimas propriedades mecânicas. 

Considerando-se relações biaxiais de estiração versus viscosidade intrínseca, a viscosidade 

exerce sua influência na anisotropia à medida que a viscosidade aumenta, de outra maneira, 

pode-se dizer que a viscosidade é diretamente proporcional às espessuras formadas das pré-

formas [12]. 

2.6 Garrafa PET 

A garrafa de PET foi criada no dia 08/08/88 nos EUA. No Brasil ela foi lançada em meados 

de 1990-1992 com objetivo de atender a uma proposta de inovação industrial devido a um 

grande problema de logística. Os problemas que a Coca-cola vinha tendo com transporte de 

garrafas de vidro, devido à proporção peso embalagem/produto, motivou  esta industria a criar 

uma embalagem que tivesse excelentes propriedades, transparência e resistência mecânica 

(impacto), boas propriedades de barreira (permeabilidade) e, sobretudo, leveza [18]. 

Em seguida é apresentada uma seqüência do ciclo de transformações do PET, desde a reação 

dos monômeros até as suas reaplicações: 

Os Monômeros são transformados em Polímero [08]. Os Polímeros são transformados em 

Resinas [08]. As Resinas são transformadas em Pré-formas [12]. As Pré-formas são 

transformadas em Garrafas [12]. As Garrafas passam por Reciclagem [18]. Da Reciclagem 

seguem-se Reaplicações [18]. 

2.7 Reciclagem de PET 

Partindo do princípio da reciclagem dos resíduos industriais e das garrafas descartadas no 

lixo, a reciclagem do PET divide-se em 3 tipos: 
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2.7.1 Reciclagem química: 

Utilizada também para outros plásticos, onde se separam os componentes do PET, fornecendo 

matéria-prima para solventes e resinas, entre outros produtos [03,65]. 

2.7.2 Reciclagem energética: 

E realizada com a queima do PET aproveitando-se o calor gerado para a geração de energia 

elétrica (usinas termoelétricas), alimentação de caldeiras e altos-fornos. O PET tem alto poder 

calorífico (cerca de 20.000 BTU/kg) e exala, quando queimado, substâncias como monóxido e 

dióxido de carbono, acetaldeído, benzoato de vinila e ácido benzóico. Outros materiais 

combustíveis também podem ser encontrados conforme literatura [03,64]. 

2.7.3 Reciclagem mecânica: 

Praticamente todo o PET reciclado no Brasil passa pelo processo mecânico, que pode ser 

dividido nas seguintes etapas: 

- Coleta e separação: 

As embalagens recuperadas são separadas por cor e prensadas. A separação por cor é 

necessária para que os produtos que resultarão do processo tenham uniformidade de cor, 

facilitando, assim, sua aplicação no mercado.[03] 

- Revalorização: 

As garrafas são moídas, ganhando valor no mercado. O produto que resulta desta fase é o 

floco da garrafa, que pode ser produzido de diferentes maneiras, e os flocos mais refinados 

podem ser utilizados diretamente como matéria-prima para a fabricação de resina reciclada. 

Desta forma o produto fica muito mais condensado, reduzindo o custo com transporte e 

aumentando o desempenho na transformação [03]. 

- Transformação: 

Fase na qual os flocos, ou os granulados, serão transformados num novo produto, fechando o 

ciclo. Os transformadores utilizam PET reciclado para fabricação de diversos produtos 

inclusive as novas garrafas para produtos não alimentícios. Na indústria têxtil, utilizam-se os 

flocos na produção de fios, tecidos e confecções as mais diversas, pela sua similaridade com o 
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poliéster. Também se utilizam flocos em cordas, material para enchimento de travesseiros, 

edredons, bichos tipo pelúcia e bidim (tecido utilizado em obras de engenharia).[03] 

Os pós finos são utilizados em recobrimentos de materiais metálicos contra a corrosão. As 

garrafas são diretamente desfiadas para formar tiras duras de vassouras. Outras aplicações 

alternativas e até mesmo exóticas,também existem, como no caso de colchão feito de garrafas 

de PET pós-consumo [03]. 

2.8 Tribologia de polímeros 

Processos tribológicos, em especial os processos de desgaste são freqüentemente investigados 

com o pressuposto de que o objeto deve resistir ao desgaste. Neste trabalho investiga-se um 

processo de desgaste abrasivo de PET, onde a resistência ao desgaste é indesejada, visto que o 

resíduo deste processo é o produto desejado. 

Abrasão é a deterioração ou dano causado à uma superfície sólida, envolvendo perda 

progressiva ou deformação do material promovida pelo movimento relativo de partículas 

duras, ou às vezes, de protuberâncias forçadas contra a superfície, configurando-se como 

desgaste [19].O desgaste abrasivo pode ser definido ainda como perda de material devido ao 

movimento relativo de duas superfícies, decorrentes da ação de asperidades duras em uma das 

superfícies ou partículas abrasivas aderidas em uma das superfícies [19]. 

O desgaste abrasivo pode ser classificado como desgaste abrasivo a dois-corpos e desgaste 

abrasivo a três-corpos figura 13. O primeiro tem sua origem causada pela ação das 

protuberâncias duras presentes na superfície abrasiva; o segundo tem sua origem causada pela 

ação de partículas duras presentes e livres entre as duas superfícies em contato [19]. 

Figura 13: Ilustração de diferença entre abrasão a dois corpos e a três corpos [19]. 

Devido à complexidade do processo de desgaste, vários mecanismos são propostos para 

explicar como um material é removido de uma superfície exposta a abrasão.  
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Os mecanismos apontados por Hutchings, em alguns processos de desgaste abrasivo são: 

Aragem, Microfadiga, Cunhagem, Microfratura e Corte. Geralmente, o desgaste abrasivo 

envolve deformação plástica e fratura frágil, que com freqüência, ocorrem simultaneamente. 

Somente em casos específicos ocorre unicamente a deformação plástica ou a fratura frágil 

[19]. 

Figura 14: Ilustração de mecanismos possíveis durante a abrasão [19]. 

A correlação entre propriedades de materiais e a resistência deles ao desgaste abrasivo pode 

ser um fator decisivo na interpretação e análise de resultados tribológicos. No entanto, não 

existe uma relação padrão. A dificuldade em se estabelecer uma relação existe, visto que a 

resistência ao desgaste em questão não é propriedade intrínseca do material, mas uma 

característica sistêmica, pois o ambiente influencia o processo abrasivo[19]. 

Assim, são fatores determinantes dos processos abrasivos, entre outros, o tipo de abrasivo e 

ângulos de seu ataque contra as superfícies por onde eles deslizam, a temperatura e umidade 

do sistema ou de suas partes, as cargas de contato e a velocidade relativa das partes em 

contato. 

As principais propriedades de materiais, propostas por Alauddin et al [09] como sendo 

determinantes do comportamento ao desgaste, de plástico por usinagem, são: densidade, 

dureza, tensão x deformação, propriedades térmicas, propriedades elétricas, propriedades 

químicas. 
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Conforme destaca Hutchings, [19] a dureza das partículas envolvidas no processo abrasivo, 

influencia a taxa de desgaste entre superfícies sendo muito mais relevante quando ela e menor 

do que a dureza do corpo que elas desgastam. Processos de abrasão com predominância de 

deformação plástica podem ser descritos pela a equação de Archard, equação 1 na qual a 

perda de volume por desgaste, Va, é diretamente proporcional a carga normal, F, e a distância 

percorrida pelo deslizamento no desgaste, x e inversamente proporcional a dureza do material 

desgastado, H.  

H
x.F

V a α
 

Equação (1) 

 

Foi discutido por Khrushov apud Hutchings, que a relação inversa com a dureza existe 

somente para materiais puros e alguns tipos de aço. 

Yamaguchi demonstrou que o volume de perda de material no desgaste abrasivo, Va, para 

vários plásticos, é diretamente proporcional à dureza, H, e a pressão de contato, P, não 

considerado na relação de Archard ,Equação (2). 

 

P

HV
k a .

=
 

Equação (2) 

 

Nos polímeros, a temperatura aumentando com o tempo do desgaste, provoca aumento no 

grau de mobilidade das suas cadeias poliméricas, alterando as respostas do comportamento 

mecânico frente ao contato/atrito entre as superfícies. O aumento da temperatura foi avaliado 

pelo autor [21], como comportamento elastoviscoplástico conforme mostraram ensaios de 

tração uniaxial, realizados à temperatura ambiente (23ºC). Nos ensaios onde se variou o 

tempo e temperatura, estas variáveis afetaram o comportamento frente ao desgaste abrasivo de 

plásticos [22], diferenciando-os dos materiais metálicos e cerâmicos, cujos valores do 

coeficiente de desgaste, k, são bem menores. 



 23

Com coeficientes k menores os polímeros são muito mais utilizados em aplicações 

tribológicas sem lubrificação contra faces ou superfícies mais duras [09]. Por outro lado, do 

ponto de vista da cominuição por abrasão, esta característica torna-se uma dificuldade a ser 

considerada. [09] 

O modelo mecânico proposto por Yamaguchi [22], para desgaste abrasivo de polímeros, 

expresso na equação (3), relaciona o volume de material removido, com a resistência a 

ruptura do material, σ0, a deformação na ruptura, ε, a dureza do material, H, e o coeficiente de 

atrito cinético, µk. 

 

εσ

µ

..
.

o

k

s
H

Cw =  
Equação (3) 

Em um trabalho de revisão, sobre usinagem de plásticos de engenharia, por Alauddin et al 

[09], foram correlacionadas várias propriedades de plásticos com diversas condições de 

operação e processamento por usinagem. Nessa revisão obteve-se vários indicativos a respeito 

de alguns mecanismos que ocorrem na usinagem de plástico quando em condições 

específicas.  

Comparando-se alguns processos de usinagem com alguns processos tribológicos que 

simulem o desgaste abrasivo em plástico, (especificamente os termoplásticos), tem-se 

verificado relações entre eles: 

Na figura 15 tem se resultados de cargas de corte por torneamento de polímeros 

termoplásticos variando-se, o ângulo de ataque para uma velocidade constante 7,15(m/min) e 

profundidade de corte a=0,008mm. Observou-se que para os ângulos de ataque. Bem menores 

e bem maiores do que 0º, a resistência ao corte tendiam a aumentar [9]. 
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Figura 15: Ângulos de ataque versus carga do corte. [9] 

Nas figuras 16 e 17, a força paralela ou força normal ao corte, para uma velocidade constante 

de 15 (m/min), decresce com o aumento no ângulo de ataque [9]. 

 

  

Figura 16: Ângulos de inclinação de ataque versus força paralela de corte. [9] 

 

C
ar

ga
 d

e 
co

rt
e 

(k
g)

 

Ângulos de ataque (grau) 

Fo
rç

a 
pa

ra
le

la
 d

e 
co

rt
e 

(k
g)

 

Ângulos de ataque (o) 



 25

 

 

Figura 17: Ângulos de ataque versus força normal de corte. [9] 

Na figura 18 mostra-se que, o coeficiente de atrito decresce no enquanto aumenta a força 

normal [9]. 

 

Figura 18: Força normal versus coeficiente de fricção. [9] 

Na figura 19, temos uma situação bastante interessante, verificando-se que a carga de corte 

apresenta comportamentos diversificados, em função do ângulo de ataque [9]. 
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Figura 19: Variação da carga versus profundidade do corte, para inclinações dos ângulos [9]. 

Para o desgaste abrasivo de polímero, destacando-se os termoplásticos, verificou-se que há 

uma enorme dificuldade no seu processamento abrasivo, porque eles têm baixa temperatura 

de fusão, porém cita algumas especificações por Kabayashi [09] recomendando o uso de 

grãos abrasivos quanto menores para materiais mais duros (termorrígidos) em torno de 54# 

(mesh) e quanto menores para materiais menos duros (termoplásticos) em torno de 46# 

(mesh). 

2.9 Produção de pó de PET 

A produção de pó de PET, segundo a literatura, não tem uma cultura de abordagem explícita 

quanto aos processos de produção [33].  

O pó é normalmente definido como material reduzido a tamanhos micrométricos, abrangendo 

faixas abaixo de 28 # (mesh) ou 0,592mm [24].  

Alguns autores [25-29], produziram Pó de PET a partir das resinas, chamadas de “Pellets”, 

por moagem em moinho de bolas e barras. 

Em 1997, quando o Grupo de Engenharia de Superfícies do CETEC, projetou os primeiros 

experimentos de recobrimentos com PET, não se encontrou no mercado, este material, na 

forma de pó. Iniciou-se, então, uma serie de experimentos de cominuição, incluindo raspagem 
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de PET fundido e refundido [35], moagem em moinhos de barras [37] e de bolas [33] de 

garrafas refundidas, raspagem de garrafas [32] e moagem em moinhos de espiral sem fim 

[32]. 

Como citado na página 10 (item 2.4.1), as resinas apresentam-se sob forma de grânulos 

cilíndricos, paralelepipédicos ou cúbicos com volume de 30 a 40 mm3 para uma densidade 

aparente de 0,80 a 0,99 kg/dm3. [12]. 

As resinas podem ser de duas origens virgem ou reciclada [25]. Estas resinas são submetidas à 

moagem mecânica para produção de pó e na maioria das vezes em Moinhos de bolas ao ar ou 

a baixas temperaturas (criogenia). [16,27-29]. 

2.9.1 Raspagem de PET fundido 

Em trabalho desenvolvido recentemente no CETEC [34], foi produzido um revestimento a 

partir de pó de PET com granulometria em torno de 150# (105µm), obtido mediante a 

raspagem de placas solidificadas que, por sua vez, foram obtidas a partir da fusão de garrafas 

de PET 2 l. 

Em um outro caso, o pó de PET foi obtido pela fusão de garrafas de refrigerante de 2 l através  

num forno elétrico (retorta) a 350 oC. As placas de PET fundidas eram desgastadas através de 

lixas de SiC (80), usando água como lubrificante, após o que foram passadas os resíduos da 

raspagem (pó) através de uma peneira mesh 270. Finalmente feito após a secagem, o pó era 

peneirado novamente com uma peneira 60# (250µm). A distribuição de tamanho final das 

partículas do pó de PET reciclado ficou entre 250 e 53µm [35]. 

2.9.2 Raspagem direta da garrafa 

A produção de Pó de PET foi realizada, também no CETEC, por raspagem direta da garrafa 

através de um processo descrito em pedido de patente registrado em fevereiro de 2003 junto 

ao INPI [36]. 

2.9.3 Moagem em moinho de barras 

A produção de pó de PET por moagem em moinho de barras foi realizada  com características 

granulométricas e fluidez adequadas à sua utilização em aspersão térmica. Passou-se pelas 

mesmas etapas da fusão, porém, as placas, nesse caso eram novamente fundidas para se obter 
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maior grau de porosidade, objetivando facilitar a moagem em moinho de barras [33]. Os 

processos passaram por granulação, refusão por partes (bico/meio/fundo), pré britagem, 

britagem em rolos de ferro, Peneiramento a 5# (4mm), Retorno dos retidos, Moagem ao ar ou 

criogênica e Peneiramento a seco por sucção [33].  

2.9.4 Moagem em moinho de bolas 

Para se obter pos por moagem em moinho de bolas eram produzidos lingotes de PET fundido 

por processo semelhante ao descrito no item 2.9.1, utilizado-se bolas de ferro fundido da 

marca Denver de 1,5” de diâmetro. Os lingotes eram deixados dentro do moinho por 

aproximadamente 8 horas. O processamento fez-se por granulação, refusão, raspagem à 

úmido, em peneira de 200# (75µm), lingotes, e moagem criogênica em moinhos de bolas [37].  

Num segundo caso, pós de PET obtidos de garrafas de refrigerante pós-consumo, foram 

produzidos a partir de garrafas fundidas, lixadas até uma granulometria abaixo de 150# 

(105µm) e moídas em moinho de bolas de cerâmicas obtendo-se uma granulometria abaixo de 

60# (250µm). De acordo com a condição de moagem empregada anteriormente, foram 

produzidos pós com tamanhos de partículas distribuídos em diversas faixas granulométricas. 

Sendo assim, o pó produzido na moagem criogênica, Figura 20(b), possuía partículas com 

forma predominantemente lamelar, tipo lasca, ao passo que a moagem não criogênica 

apresentava partículas mais regulares, Figura 20. 

                         (a)                                                  (b) 

Figura 20: Fotomicrografias dos pós de PET produzidos na moagem, não criogênica (a) e 

criogênica (b) [37]. 
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2.9.5 Moagem em moinho de facas 

Na categoria de pó de PET – pós-consumo basicamente um único produto é obtido pela 

maioria das empresas de reciclagem: os “flakes” ou flocos, sobre os quais se aplicam os 

processos de transformação. Este produto é destinado a grandes empresas de fabricação de 

resinas recicladas [06]. Industrialmente, o resíduo de PET pós-consumo e basicamente 

formado por garrafas de refrigerante. De acordo com a empresa Sequal, a reciclagem do PET 

é difícil na produção de Pós, tanto que foram as empresas produtoras de PET que 

desenvolveram o processo, que consiste na moagem da garrafa PET, na retirada dos 

contaminantes, na lavagem e em uma nova moagem, sendo o material resultante o 

denominado “flakes” ou flocos, com resíduos de finos, ou seja, considerado como Pó [31]. Os 

“flakes” tratam-se de um material de reciclagem resultante da moagem, em moinhos de facas, 

a partir das garrafas de refrigerantes pos-consumo, prensadas e enfardadas. A sucata 

classificada é alimentada em um moinho com lavadora, cuja saída possui uma peneira para a 

eliminação da sujeira lavada. O material moído é enviado para um tanque de decantação com 

água, onde rótulos e tampas são separados por meio da diferença de densidade. Os rótulos e 

tampas, que normalmente são feitos de Polipropileno (PP), com uma densidade menor que a 

da água, flutuam, enquanto o PET, mais denso, é descarregado no fundo de um tanque e 

enviado para uma centrífuga. No decantador, uma lima retira os metais ferrosos do PET. Na 

centrífuga, ar quente passa em contracorrente com o PET moído (os flocos) e, finalmente faz-

se a secagem do material. Após a centrifugação, passa-se o material por uma peneira 

vibratória, onde os finos são separados dos “flakes” com eletroímã para a separação dos 

metais ferrosos [32,39].  

Em um outro processo de transformação, os de fio para as cerdas de vassoura a presença de 

finos (aproximadamente. 0,5 a 10 mm) acarreta muitos problemas. E por este motivo, os finos 

são, aglutinados, moídos, extrusados e peletizados [39].  

O resíduo de flocos originado da moagem em moinhos de facas é considerado um rejeito, 

devido a seu alto grau de contaminação química e granulometria muito fina [32]. 

2.9.6 Moagem espiral de resíduo de flocos 

No CETEC, também foram feitos ensaios de moagem de PET em moinhos de espiral sem 

fim. A classificação do pó foi feita por peneiramento a seco, obedecendo-se as etapas de 
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homogeneização, quarteamento das amostras e classificação por peneiras de 100#(150µm), 

270#(53µm) e 400# (37µm) de abertura de malha [32]. 

Num segundo caso, ensaios de moagem foram efetuados pelo mesmo moinho, utilizando-se 

resíduos de PET de moinho de facas industrial, com os seguintes procedimentos, remoagem 

dos resíduos de moinho de facas em vários ciclos de retorno do moído e peneirado a seco nas 

peneiras de 100# (150µm), 270# (53µm) e 400# (37µm)[32]. 

2.9.7 Micronização 

Na produção de pó de PET, virgem ou pós-consumo, normalmente para se obter pó 

micronizado com partículas no tamanho até 50 mesh, passa-se por processo bastante 

trabalhoso, que pode ser descrito em várias etapas: 

A primeira etapa é a coleta e seleção das garrafas, cujos rótulos e tampas são retirados e 

submetidos a uma lavação em água [06]. 

A segunda etapa é a granulação, durante a qual garrafas são moídas em moinho de facas, 

resultando nos “flakes” [06]. 

A terceira etapa é a aglomeração, na qual os flocos, por terem uma densidade muito baixa, 

recebem tratamento térmico com calor para que haja dimuição no volume e, por 

conseqüência, aumento da densidade, tornando, assim, o material mais adequado à 

rotomoldagem [06]. 

A quinta etapa é a moagem em moinho de facas, que consiste em cortar o material estrudado 

pela rotomoldagem, deixando-o sob a forma de “Pellets” [06].  

A sexta e última etapa consiste na micronização dos “Pellets” em moinho de bolas, reduzindo 

o particulado a pó com granulometria entre –35# e +120# [24]. 

 

 

3 Procedimento Experimental 
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As etapas realizadas estão indicadas na figura 21 abaixo, onde também se indica os subitens 

correspondentes.  

 

Figura 21: fluxo das etapas realizadas e indicação de subitens correspondentes. 

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2.1

3.2.2

3.2.3
de Varredura - MEV

3.3.1
de Varredura - DSC

3.3.2

3.3.3

3.3.4Difração de Raios-X - DRX

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ensaios de Fluidez 

Viscosimetria

Densidade

Avaliacão ao Microscópio Optico

Microscopia Eletrônica

CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL

Calorimetria Diferencial

Seleção, Separação e Limpeza

Cominuição

FLUIDEZ E MORFOLOGIA DO PÓ

PRODUÇÃO  E GRANULOMETRIA DO PÓ 

Classificação Granulométrica



                                                                                                                                                                                 34 

3.1 Produção e Granulometria do Pó 

Neste trabalho, examinaram-se três processos de cominuição: moagem com facas, moagem 

com espiral sem fim e raspagem. Além disso, executou-se a raspagem em um cominuidor 

protótipo [36] a partir de garrafas de PET incolores, de 2 l, usadas para bebidas carbonatadas 

de coca-cola, quantificando-se sua capacidade produtiva, tempo de peneiramento e buscando-

se sistematizar as etapas para um melhor aproveitamento das garrafas.  

3.1.1 Seleção, Separação e Limpeza das garrafas de PET. 

Definição: A seleção consistiu em separar as garrafas de acordo com a cor, formato e marca. 

A limpeza nesta etapa do processo, consistiu em lavar as garrafas selecionadas em água sob 

pressão.   

Objetivo: Diminuir variáveis a serem analisadas; evitar ao máximo a contaminação no 

material produzido. 

Procedimento Experimental: foram selecionadas as garrafas incolores, transparentes e 

descartáveis de PET 2 l usados para bebida carbonatada de coca-cola. Foram separadas as 

tampas, rótulos e, em seguida, realizada a limpeza com água. 

Resultados Esperados: Garrafas transparentes, sem rótulo e tampa, com grau de limpeza 

satisfatório. 

3.1.2 Cominuição 

Definição: Processo de redução de tamanho de materiais. 

Objetivo: Reduzir a pó as garrafas selecionadas, observando-se algumas condições 

preliminares como a determinação de parâmetros do equipamento e o comportamento da 

produção de pó nos ensaios de cominuição das garrafas. 

Procedimento Experimental: A raspagem de garrafas foi feita em um cominuidor piloto, a 

seco.  

Resultados Esperados: Produção de pó com aproveitamento mínimo de 30 % e rendimento 

superior a 0,5 g/min, por garrafa processada. 
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3.1.3 Classificação granulométrica 

Definição: Técnica que classifica material particulado em faixas de tamanho.  

Objetivo: Quantificar a distribuição de tamanho, determinando a quantidade de pó por faixa 

granulométrica, utilizando-se de técnicas de mineração, permitindo-se uma melhor avaliação 

da cominuição, quanto à taxa de produção. 

Procedimento Experimental: Utilizou-se um peneiramento mecânico conforme norma ASTM 

E-11/95; foram feitos peneiramentos com um conjunto de peneiras de 35#(0,419mm), 

48#(0,296mm), 65#(0,209mm), 100#(0,148mm), 270#(0,052mm) e 400#(0,037mm), onde os 

valores entre parênteses correspondem à abertura das malhas utilizadas. O tempo de 

peneiramento foi de 20min e a massa de pó de PET de aproximadamente 300g.  

O pó de PET a ser classificado foi despejado em peneiras dispostas na seqüência de maior 

abertura para da de menor abertura (35 # → 48# → 65# → 100# → 270#). Também foram 

efetuados ensaios com a mesma quantidade de pó e do mesmo material variando-se o tempo 

entre 5, 10, 15, 20, 40 e 60 minutos e medidas as massas respectivamente para cada tempo. Os 

resultados são apresentados no item 4.1.3, deste trabalho. 

As amostras representativas foram codificadas de acordo com as faixas retidas conforme cada 

abertura de peneiras (mesh), M -35+48; M –48+65; M-65+100; M –100+270; M –270. 

Resultados Esperados: Distribuição granulométrica dos pós obtidos e separação do pó abaixo 

de 65#(0,209mm). 

3.2 Fluidez e morfologia do pó 

Neste trabalho além da análise granulométrica, priorizou-se a caracterização estrutural e 

química dos pós, tendo-se utilizado técnicas amplamente citadas como: 

Ensaios de fluidez [14, 21, 40, 41, 72, 73]; 

Ensaios de densidade [10, 14, 15, 19, 21, 40, 42, 68, 69, 71, 75]; 

Ensaios de Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) [15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 43, 44, 

66, 67, 76]; 

Ensaios de Difração de Raios-X (XRD) [09, 27, 28, 29, 43, 45, 60, 66, 77, 78, 80]; 
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Ensaios de Viscosimetria [10, 15, 16, 21, 26, 43, 46, 47, 75, 78, 81]; 

Ensaios de Microscopia Óptica [10, 16, 17, 21, 26, 30, 45, 48, 70, 79]; 

Ensaios de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV): [04, 16, 17, 26, 30, 48].  

3.2.1 Ensaios de fluidez 

Definição: Técnica que mede a fluidez de um material particulado. Neste ensaio fluidez é o 

tempo necessário para que uma quantidade padrão de um material flua através de um orifício 

com dimensões específicas, norma ASTM 1895-96 [40]. 

Objetivo: Avaliar o comportamento do pó seco, durante sua passagem por um orifício, para se 

inferir sobre sua fluidez durante um processo de aspersão térmica. Os dados obtidos também 

servem para orientar trabalhos que busquem boa fluidez durante a alimentação de pó em 

outros processos de conformação. 

Procedimento Experimental: Conforme norma ASTM 1895-96, no ensaio é utilizado um funil 

com saída inicialmente obstruída, na qual o pó é alimentado e acumulado até atingir uma 

altura especificada, após o que o bico é desobstruído, permitindo que o pó flua. Mede-se o 

tempo despendido para o esvaziamento do funil. O instrumental padronizado é ilustrado na 

figura 22. 

Resultados Esperados: Boa fluidez para as faixas abaixo de 65#(0,209mm). 
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Figura 22: Instrumental usado para ensaio de

3.2.2 Avaliação ao microscópio óptico

Definição: Técnica que utiliza a luz refletida ou transmitida para imageamento muito utilizada 

pela metalurgia em análise de materiais. Entre os aparelhos mais utilizados estão o 

microscópio óptico e a lupa. A Figur

microscópio óptico por luz refletida, que representa esquematicamente o que foi utilizado 

neste trabalho. 

O microscópio óptico tem sua resolução determinada pelo comprimento de onda na faixa da 

luz visível (4.000-8000 Å). 
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Figura 22: Instrumental usado para ensaio de fluidez 

Avaliação ao microscópio óptico 

: Técnica que utiliza a luz refletida ou transmitida para imageamento muito utilizada 

pela metalurgia em análise de materiais. Entre os aparelhos mais utilizados estão o 

microscópio óptico e a lupa. A Figura 23 mostra o princípio de funcionamento de um 

microscópio óptico por luz refletida, que representa esquematicamente o que foi utilizado 

O microscópio óptico tem sua resolução determinada pelo comprimento de onda na faixa da 
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O microscópio óptico tem sua resolução determinada pelo comprimento de onda na faixa da 



                                                                                                                

Figura 23: Princípio de funcionamento do microscópio óptico de reflex

Objetivo: Analisar as amostras de Pó de PET, representativa da população de grãos, quanto às 

formas e dimensões de suas partículas.

Procedimento Experimental: As amostras de Pó, já separadas por faixas granulométricas, 

foram depositadas em uma lâmina de vidro e examinadas com aumento de 25 e 50 vezes. 

Resultados Esperados: Determinação da forma e do tamanho de partículas típicas.

3.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura 

Definição: Técnica que utiliza varredura de feixe de elétrons para imageament

trabalho foram utilizadas Imagens de Elétrons Secundários (SEI).

No microscópio eletrônico de varredura (MEV), os elétrons são acelerados na coluna pela 

ação de duas ou três lentes eletromagnéticas, sob tensões entre 1 a 50 kV. O feixe de elétron

bastante colimado (50 a 200 Å) é obrigado por estas lentes a atingir a superfície do material. 

Outras técnicas de microscopia
Amostra

faixa útil de aumento

profundidade de foco em 1000 x
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Figura 23: Princípio de funcionamento do microscópio óptico de reflexão [51]. 

: Analisar as amostras de Pó de PET, representativa da população de grãos, quanto às 

formas e dimensões de suas partículas. 

: As amostras de Pó, já separadas por faixas granulométricas, 

ina de vidro e examinadas com aumento de 25 e 50 vezes. 

: Determinação da forma e do tamanho de partículas típicas.

Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV 

: Técnica que utiliza varredura de feixe de elétrons para imageament

trabalho foram utilizadas Imagens de Elétrons Secundários (SEI). 

No microscópio eletrônico de varredura (MEV), os elétrons são acelerados na coluna pela 

ação de duas ou três lentes eletromagnéticas, sob tensões entre 1 a 50 kV. O feixe de elétron

bastante colimado (50 a 200 Å) é obrigado por estas lentes a atingir a superfície do material. 

Tabela 6
Outras técnicas de microscopia

Microscopia Microscopia Microscopia Microscopia 
ótica eletrônica de eletrônica de 

varredura transmissão
1-1.500 X 1-20.000 X 500-300.000 X

0,1 um 0,1 um 10 um

: Analisar as amostras de Pó de PET, representativa da população de grãos, quanto às 

: As amostras de Pó, já separadas por faixas granulométricas, 

ina de vidro e examinadas com aumento de 25 e 50 vezes.  

: Determinação da forma e do tamanho de partículas típicas. 

: Técnica que utiliza varredura de feixe de elétrons para imageamento. Neste 

No microscópio eletrônico de varredura (MEV), os elétrons são acelerados na coluna pela 

ação de duas ou três lentes eletromagnéticas, sob tensões entre 1 a 50 kV. O feixe de elétrons 

bastante colimado (50 a 200 Å) é obrigado por estas lentes a atingir a superfície do material.  

Microscopia 
de campo

iônico
1.000.000

0,1 um
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A técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura apresenta processos de interação possíveis 

durante a incidência de um feixe de elétrons contra o objeto de investigação. Raios-X podem 

ser usados para identificar e quantificar os elementos presentes [51].  

Objetivo: Analisar formas e dimensões de Pó de PET.  

Procedimento Experimental: Foram preparadas porta-amostras com uma fita de dupla face, 

onde foi depositada uma camada de pó de PET, sobre o qual foi depositado, por “sputtering” 

(aspersão), um filme fino de ouro, durante 1 a 3 (min). As amostras assim preparadas foram 

examinadas ao MEV e fotografadas.  

Resultados Esperados: Investigou a influência e tamanho de partículas típicas. 

3.3 Caracterização estrutural 

3.3.1 Calorimetria diferencial de varredura - DSC 

Definição: Calorimetria Diferencial de Varredura é uma técnica experimental de medição de 

transferência de calor em função do tempo ou temperatura [51,10]. 

A DSC é usada para se caracterizar materiais bem como para o projeto de processos térmicos 

e termoquímicos, por exemplo, recozimentos, envelhecimento ou cura.  

Uma curva de DSC pode expressar o fluxo de calor versus temperatura. A taxa de 

transferência de calor, dQ/dT, é a derivada da medida da diferença de temperatura entre um 

material de referência e a amostra. 

Os equipamentos de Calorimetria Diferencial de Varredura variam conforme o fabricante, 

mas geralmente eles obedecem ao diagrama de blocos ilustrado na figura 24, constituindo-se 
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de amplificador de temperatura, (sinal diferencial), que atua em ambas as amostras (A) e (R); 

amplificador de temperatura diferencial, que recebe dados de um programador, emitindo o 

sinal de temperatura diferencial [51,43].

Figura 24: Esquema de um sistema de calorimetria diferencial de varredura

bloco de DSC [43]. 

As figuras 25 e 26 ilustram um calorímetro de temperatura diferencial constituído por um 

forno, com atmosfera controlada, espaços projetados especific

cadinhos, com dois termopares, usualmente à base de platina, sendo um para amostra de 

referência (R) e o outro para amostra a ser analisada. 

Figura 25:Compartimentos de amostras no DSC [51].

O forno é submetido a uma temperat

programadas. No ensaio mede-se a diferença de temperatura entre os dois cadinhos, sujeitos a  

um mesmo fluxo de calor. A diferença de temperatura é atribuída à capacidade térmica da 

amostra, que pode sofrer variações endotérmicas ou exotérmicas e transições de fase [51].

Os materiais de referência padrão para a calibração da temperatura e do fluxo de calor são: 

Hg, In, Bi, Zn, Cs Cl, entre outros. A massa da amostra utilizada para o ensaio é cerca de 3

mg e deve manter um contato próximo com a base do porta amostra, a fim de se obter uma 

medida confiável.  

Para a comparação de curvas de DSC, deve

Sensores de 

temperatura
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de amplificador de temperatura, (sinal diferencial), que atua em ambas as amostras (A) e (R); 

amplificador de temperatura diferencial, que recebe dados de um programador, emitindo o 

sinal de temperatura diferencial [51,43]. 

gura 24: Esquema de um sistema de calorimetria diferencial de varredura - 

As figuras 25 e 26 ilustram um calorímetro de temperatura diferencial constituído por um 

forno, com atmosfera controlada, espaços projetados especificamente para colocação de dois 

cadinhos, com dois termopares, usualmente à base de platina, sendo um para amostra de 

referência (R) e o outro para amostra a ser analisada.  

Figura 25:Compartimentos de amostras no DSC [51]. 

O forno é submetido a uma temperatura controlada, com taxas de aquecimento e resfriamento 

se a diferença de temperatura entre os dois cadinhos, sujeitos a  

um mesmo fluxo de calor. A diferença de temperatura é atribuída à capacidade térmica da 

sofrer variações endotérmicas ou exotérmicas e transições de fase [51].

Os materiais de referência padrão para a calibração da temperatura e do fluxo de calor são: 

Hg, In, Bi, Zn, Cs Cl, entre outros. A massa da amostra utilizada para o ensaio é cerca de 3

mg e deve manter um contato próximo com a base do porta amostra, a fim de se obter uma 

Para a comparação de curvas de DSC, deve-se levar em conta o tipo do equipamento [52].

Sensores de 

temperatura 

de amplificador de temperatura, (sinal diferencial), que atua em ambas as amostras (A) e (R); 

amplificador de temperatura diferencial, que recebe dados de um programador, emitindo o 
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mg e deve manter um contato próximo com a base do porta amostra, a fim de se obter uma 

se levar em conta o tipo do equipamento [52]. 



                                                                                                                

 

Figura 26: Desenho esquemático do interior de um calorímetro

corte. 1) bloco de cobre; 2) resistência de aquecimento; 3) câmara de amostras; 4) base de 

cobre; 5) saída de gás; 6) conector para nitrogênio de resfriamento; 7) sensor de fluxo de calor 

e termopar da amostra; 8) suporte para 

referência; 10) termopar de controle; 11) entrada de gás para a câmara de amostras; 12) 

conector para ar de resfriamento; 13) isolante (externo) [36].

A análise da curva de DSC permite obter medidas de: Tempera

Temperatura de transição vítrea (Tg); Temperatura de cristalização (Tc); Calor específico 

(Cp); Calor de fusão (∆Hf); Calor de cristaliza

Curvas de DSC permitem, portanto, identificar transformações de fases endotérmicas 

(absorção de calor) ou transformações exotérmicas (liberação de calor). 

A figura 27 ilustra uma curva de DSC durante aquecimento de uma amostra de PET, 

registrada a uma taxa de aquecimento de 20ºC/min, onde são destacadas as temperaturas de 

transição vítreas (Tg), temperatura de cristalização (Tc) e temperatura de fusão (Tm).
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Figura 26: Desenho esquemático do interior de um calorímetro diferencial de varredura em 

corte. 1) bloco de cobre; 2) resistência de aquecimento; 3) câmara de amostras; 4) base de 

cobre; 5) saída de gás; 6) conector para nitrogênio de resfriamento; 7) sensor de fluxo de calor 

e termopar da amostra; 8) suporte para panela de amostras; 9) suporte para panela de 

referência; 10) termopar de controle; 11) entrada de gás para a câmara de amostras; 12) 

conector para ar de resfriamento; 13) isolante (externo) [36]. 

A análise da curva de DSC permite obter medidas de: Temperatura de fusão (Tm); 

mperatura de transição vítrea (Tg); Temperatura de cristalização (Tc); Calor específico 

Hf); Calor de cristalização (∆Hc); Calor de reação (∆Hr);

Curvas de DSC permitem, portanto, identificar transformações de fases endotérmicas 

orção de calor) ou transformações exotérmicas (liberação de calor).  

A figura 27 ilustra uma curva de DSC durante aquecimento de uma amostra de PET, 

registrada a uma taxa de aquecimento de 20ºC/min, onde são destacadas as temperaturas de 

(Tg), temperatura de cristalização (Tc) e temperatura de fusão (Tm).

diferencial de varredura em 

corte. 1) bloco de cobre; 2) resistência de aquecimento; 3) câmara de amostras; 4) base de 

cobre; 5) saída de gás; 6) conector para nitrogênio de resfriamento; 7) sensor de fluxo de calor 

panela de amostras; 9) suporte para panela de 

referência; 10) termopar de controle; 11) entrada de gás para a câmara de amostras; 12) 

tura de fusão (Tm); 

mperatura de transição vítrea (Tg); Temperatura de cristalização (Tc); Calor específico 

Hr); 

Curvas de DSC permitem, portanto, identificar transformações de fases endotérmicas 

A figura 27 ilustra uma curva de DSC durante aquecimento de uma amostra de PET, 

registrada a uma taxa de aquecimento de 20ºC/min, onde são destacadas as temperaturas de 

(Tg), temperatura de cristalização (Tc) e temperatura de fusão (Tm). 



                                                                                                                

Figura 27: Curva típica de DSC de uma amostra de PET, registrada a uma taxa de 

aquecimento de 20ºC/min [51]. 

A temperatura de fusão (Tm), é tomada apartir de três pontos indicados esque

Figura 28. As temperaturas entre o ponto inicial e máximo do pico indicam a fusão dos 

primeiros cristais, a temperatura no ponto máximo do pico indica a fusão da maioria dos 

cristais e conseqüentemente as temperaturas entre o ponto máximo e 

fusão de todos os cristais [51].   

Figura 28: Determinação da temperatura de fusão cristalina (Tm) de uma curva de DSC: no 

ponto inícial da fusão (T1); no ponto máximo do pico (T

As temperaturas de transição vítreas (Tg), podem ser determinadas a partir de três métodos 

distintos, figura 29: (a) no ínicio da transição, T

(c) no ponto de inflexão da curva, T

máxima, tomada pela meia altura dos prolongamentos [51].
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Figura 28. As temperaturas entre o ponto inicial e máximo do pico indicam a fusão dos 

primeiros cristais, a temperatura no ponto máximo do pico indica a fusão da maioria dos 

cristais e conseqüentemente as temperaturas entre o ponto máximo e o final do pico indicam a 
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); no ponto máximo do pico (T2); no ponto final da fusão (T

uras de transição vítreas (Tg), podem ser determinadas a partir de três métodos 

distintos, figura 29: (a) no ínicio da transição, T1, (b) na meia altura dos prolongamentos, T

(c) no ponto de inflexão da curva, T3. O ponto de inflexão é aquele onde a descontinuidade é 

máxima, tomada pela meia altura dos prolongamentos [51]. 

Figura 27: Curva típica de DSC de uma amostra de PET, registrada a uma taxa de 

maticamente na 

Figura 28. As temperaturas entre o ponto inicial e máximo do pico indicam a fusão dos 

primeiros cristais, a temperatura no ponto máximo do pico indica a fusão da maioria dos 

o final do pico indicam a 

Figura 28: Determinação da temperatura de fusão cristalina (Tm) de uma curva de DSC: no 

); no ponto final da fusão (T3) [51].  

uras de transição vítreas (Tg), podem ser determinadas a partir de três métodos 

, (b) na meia altura dos prolongamentos, T2 e 

continuidade é 



                                                                                                                

Figura 29: Métodos para determinação de Tg em curvas de DSC [51].

O conteúdo de fase cristalina ou amorfa, pode ser determinado, por diferença, a partir de 

curvas de DSC, tomando-se o calor de fusão (

de equação (05) que é comumente usado para o cálculo de cristalinidade é [51,10]:

 

Xc = {[(∆Hf) - (∆Hc)]/ (

 Onde,  

Xc = grau de cristalinidade (%); 

(∆Hf) = entalpia de fusão de cada amostra registrada pelo DSC;

(∆Hc) = entalpia de cristalização de cada amostra registrada pelo DSC

(∆H100) = entalpia de fusão de uma amostra de polímero totalmente cristalina (100%)

                                                                                                                          44 

Figura 29: Métodos para determinação de Tg em curvas de DSC [51]. 

O conteúdo de fase cristalina ou amorfa, pode ser determinado, por diferença, a partir de 

calor de fusão (∆Hf) e calor de cristalização (∆Hc).O modelo 

de equação (05) que é comumente usado para o cálculo de cristalinidade é [51,10]:

∆Hc)]/ (∆H100)}x 100 Equação (04) 

 

fusão de cada amostra registrada pelo DSC; 

ção de cada amostra registrada pelo DSC 

) = entalpia de fusão de uma amostra de polímero totalmente cristalina (100%)

O conteúdo de fase cristalina ou amorfa, pode ser determinado, por diferença, a partir de 

∆Hc).O modelo 

de equação (05) que é comumente usado para o cálculo de cristalinidade é [51,10]: 

) = entalpia de fusão de uma amostra de polímero totalmente cristalina (100%) 



                                                                                                                

Há de se considerar que os valores de (

polímero. 

A figura 30 ilustra alguns termogramas da

pureza, onde a altura do pico diminui e sua largura aumenta com o acréscimo do grau  de 

impurezas. 

Figura 30: Fusão de ácido benzóico com diferentes graus de pureza [51].

Objetivo: Medir temperaturas de mudanças de fases; quantificar fases cristalinas e amorfas.

Procedimento Experimental: Os termogramas foram realizados à taxa de aquecimento de 

1ºC/min. As amostras foram obtidas dos 

conforme literatura [51]. 

O cálculo do grau de cristalinidade foi feito usando

140 J/g para ∆H100. 

Resultados Esperados: Entalpia de reações que revelem transforma

do processo de cominuição; temperaturas de transição de fases.

3.3.2 Viscosimetria 

Definição: Viscosimetria é o conjunto de técnicas que mede a viscosidade de um material 

sólido ou líquido. O estudo da viscosidade é um ramo da reologia

materiais permite obter medidas que possam caracterizá

durante um escoamento ou deformação.  A caracterização reológica de polímeros permite
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Há de se considerar que os valores de (∆Hf) e (∆Hc) variam com o grau de pureza do 

A figura 30 ilustra alguns termogramas da fusão de ácido benzóico com diferentes graus de 

pureza, onde a altura do pico diminui e sua largura aumenta com o acréscimo do grau  de 

ico com diferentes graus de pureza [51]. 

: Medir temperaturas de mudanças de fases; quantificar fases cristalinas e amorfas.

Os termogramas foram realizados à taxa de aquecimento de 

1ºC/min. As amostras foram obtidas dos processos de cominuição aqui descritos. e preparadas 

O cálculo do grau de cristalinidade foi feito usando-se a equação 5 e adotando-

: Entalpia de reações que revelem transformações do material em função 

do processo de cominuição; temperaturas de transição de fases. 

: Viscosimetria é o conjunto de técnicas que mede a viscosidade de um material 

sólido ou líquido. O estudo da viscosidade é um ramo da reologia. O estudo reológico de 

materiais permite obter medidas que possam caracterizá-los a partir de seu comportamento 

durante um escoamento ou deformação.  A caracterização reológica de polímeros permite

com o grau de pureza do 

fusão de ácido benzóico com diferentes graus de 

pureza, onde a altura do pico diminui e sua largura aumenta com o acréscimo do grau  de 

: Medir temperaturas de mudanças de fases; quantificar fases cristalinas e amorfas. 

Os termogramas foram realizados à taxa de aquecimento de 

processos de cominuição aqui descritos. e preparadas 

-se o valor de 

ções do material em função 

: Viscosimetria é o conjunto de técnicas que mede a viscosidade de um material 

. O estudo reológico de 

los a partir de seu comportamento 

durante um escoamento ou deformação.  A caracterização reológica de polímeros permite-se 
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avaliar determinadas propriedades mecânicas associadas à capacidade de processamento 

termomecânico de materiais poliméricos [10,51]. 

A viscosidade, representada pela letra grega η, é considerada como uma medida da resistência 

de um material ao escoamento. A unidade no sistema SI é Pascal.s (Pas), que corresponde à 

N.s.m2. A unidade de viscosidade definida no sistema CGS é Poise, que corresponde a 

dyne.s.cm2. A relação entre as duas unidades é: 10 Poise = 1 Pas, relacionada com a 

temperatura pela equação de Ahrrenius. Os valores de viscosidade geralmente variam com a 

temperatura e taxa de cisalhamento, e diminuindo à medida que a temperatura aumenta [51].  

 

     [ ] RTE
Ae

/
η =                                                            Equação (05) 

Onde,   

 A = Coeficiente; 

[η] = Viscosidade Intrínseca; 

 E = Energia cinética; 

R = Constante universal dos gases 6,02 x 1023 moléculas 

T = Temperatura.  

Quanto à definição de fluxo (escoamento), ele é o deslocamento irrecuperável de algumas 

moléculas (substância) em relação às outras, sob a ação de uma tensão externa.  Onde v é a 

velocidade de escoamento e r é o raio do circulo concêntrico correspondente [51]. 

Durante o escoamento, as moléculas que estão expostas a diferentes velocidades colidem 

entre si, gerando uma troca de momento entre as camadas de fluxo. Este fenômeno causa uma 

fricção interna, dificultando o escoamento. No caso dos polímeros, a fricção interna é, 

portanto, a resistência ao escoamento, muito maior devido ao tamanho das cadeias e ao 

enovelamento entre elas. Esta resistência ao escoamento, causada pela fricção, é conhecida 

também como viscosidade cinemática ou viscosidade dinâmica [51,55].   
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Uma importante variável que se pode inferir sobre o efeito da degradação de uma partícula de 

polímero é a viscosidade intrínseca calculadas a partir da equação 8 [51,55]. 

   [η]=0,25(ηr – 1 + 3 ln ηr)/c Equação (06) 

Onde,  

[η] = Viscosidade Intrínseca; 

ηr  = Viscosidade Relativa; 

c  = % de concentração do soluto. 

Objetivo: Medidas de viscosidade intrínseca.  

Procedimento Experimental: Para se obter medidas de viscosidade cinemática foram 

utilizadas o viscosímetro Ostwald Fenske para soluções líquidas, nº 350, Fig 31. 

A preparação da amostra seguiu a norma ASTM D4603-96, usando-se o solvente dimetil 

sulfóxido cuja [fórmula (CH3)2 SO e nomenclatura (DMSO)], densidade 1,1 kg/l, fabricante 

E.Merk, Darmstadt, lote 6324819. Quanto a preparação da solução foram seguidas as 

recomendações da literatura já citada [57, 58,59]: 0,5 % em peso de PET dissolvido em 

dimetilsulfóxido a uma temperatura média de 100ºC, durante 10 min. A norma [57] indica o 

uso de 60% de fenol e 40% de tetracloroetano, como estas substâncias são de alto grau de 

toxicidade, elas foram substituídas pelo dimetilsulfóxido, muito usado na química para 

dissolvição de polímeros em geral [57].  

A quantidade necessária para a realização dos ensaios de viscosidade no viscosímetro capilar, 

foi de 70ml para 7 ensaios, sendo utilizados 10 ml para cada ensaio, a uma temperatura 

constante de 30 ºC em banho, Tabela 7. 

Tabela 7
Concentração de soluto e volume de solvente

Amostra Amostra pó solvente concentraçao
na faixa (g) (dl) (g/dl)
M-35+48 1 0,248 0,5 0,496

M-48+65 2 0,248 0,5 0,496
M-65+100 3 0,248 0,5 0,495

M-100+270 4 0,248 0,5 0,495
M-270 5 0,249 0,5 0,499

M-65+100 6 0,249 0,5 0,499
M-65+100 7 0,050 0,1 0,503
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A massa utilizada para o pó de PET é descrita conforme a tabela 6. O tempo de resfriamento 

após o aquecimento da solução foi de aproximadamente 60min à temperatura ambiente de 

25ºC. 

Após serem produzidas, as amostras foram injetadas no viscosímetro capilar, até atingir o 

nível volumétrico ideal para o ensaio (10ml). Foram efetuadas, para cada amostra, 10 

medições para o tempo de escoamento.  

Resultados Esperados: Inferir sobre o efeito da cominuição na degradação ou contaminação 

 

Figura 31: Viscosímetro Ostwald-Cannon-Fenske. 

4 Resultados e Discussão 
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Os resultados das etapas indicadas na figura 32 são apresentados abaixo com os respectivos 

subitens.   

Figura 32: fluxo das etapas realizadas e indicação dos subitens com os resultados obtidos. 
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4.1.1 Seleção, Separação e Limpeza. 

As garrafas foram selecionadas de um lote de aproximadamente 2000 unidades fornecidas 

como contra-partida pela Empresa Dunas Mineração Ltda e separadas conforme condições de 

limpeza. Do critério utilizado obteve-se garrafas semilimpas, que visualmente apresentavam 

só os resíduos de líquidos inerentes dos refrigerantes de cola. O outro critério foi separar as 

garrafas pela cor transparente e incolor  sendo de cada uma retiradas tampas e rótulos.  

A limpeza foi efetuada utilizando-se somente água. Evitou-se o uso de detergentes ou 

processos de limpeza mais abrangentes, evitando-se o efeito que outros processos de limpeza 

poderiam causar nestas garrafas. A opção por este padrão de limpeza levou também em 

consideração que nos processos de produção em escala industrial se torna muito difícil manter 

um melhor controle de limpeza, sendo assim privilegiada a diminuição das etapas do 

processamento. 

Na retirada dos rótulos, resíduos de cola, apesar de não serem nitidamente notados, podem 

ainda estar presentes, pois a limpeza somente com água não é suficiente para retira-los 

totalmente. 

4.1.2 Cominuição 

As garrafas foram submetidas ao processo de cominuição, através de raspagem, em um  

cominuidor piloto construído para esta finalidade [36].  

O processo de raspagem consistiu em introduzir-se as garrafas por tubos de entrada e 

aplicando-se nelas uma carga de contato contra o cilindro base, sob rotação e velocidade 

constantes, tracionado por motor elétrico. O pó é produzido por abrasão da garrafa [36]. 

4.1.2.1 Determinação De Parâmetros 

A partir da experiência em escala de bancada [5], determinou-se experimentalmente, uma 

velocidade tangencial, tipo e granulometria do material abrasivo, a disposição das lixas e a 

pressão de contato. 

4.1.2.2 Performance dos ensaios no cominuidor protótipo 
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A figura 33, tabela 8a e 8b, indicam resultados de cominuição, onde na coluna 1 apresenta-se 

o numero do ensaio pela sua ordem de realização; a coluna 2 indica-se quantas garrafas foram 

introduzidas por vez (material de entrada que constitui uma batelada do ensaio - um ensaio é 

realizado com uma ou mais bateladas); na coluna 3, indica-se o total de garrafas utilizadas 

para o respectivo ensaio (material de entrada total); na coluna 4 indica-se o total de garrafas 

utilizadas convertidas pela sua massa, (padrão médio de massa da garrafa é 55,55 g [12]), 

caracterizando assim o total de material utilizado em (g); a coluna 5 indica o tempo gasto em 

cada ensaio de cominuição, para o total de garrafas em (g), indicada anteriormente na coluna 

4; as coluna 6 e 7, indicam respectivamente a massa (g) e volume do pó produzido do pó 

produzido no ensaio em (cm3); a coluna 8 indica o percentual de aproveitamento das garrafas, 

onde o valor da coluna 6 foi dividido pela coluna 4 e a coluna 9 indicam a medida da taxa de 

produção (g/min) por garrafa cominuídas no ensaio, onde a razão entre a coluna 6 e a coluna 5 

é dividida pelo número de garrafas por vezes (coluna 2); a coluna 10 indica a medida da taxa 

de produção para o total de garrafas cominuídas.  

Figura 33: Gráfico sobre performance produtiva dos ensaios na obtenção de pó de PET por 

raspagem. 
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A da tabela 8b, apresentam nas colunas 3,4,5,6 e 7 valores totalizada e nas colunas 2,8,10 e 11 

médias aritméticas. 

 

Analisando os resultados da tabela 8 e figura 33, temos que para os ensaios de Nº 1 até o 9, a 

taxa de produção por garrafa cominuída, oscilou muito, bem como o percentual de 

aproveitamento de garrafas. Após o ensaio Nº 9 foram efetuados pequenos ajustes mecânicos 

no equipamento cominuidor piloto, para melhorar a taxa de produção e o aproveitamento.  

Tabela 8
Performance dos ensaios
no cominuidor protótipo

Ensaio Entrada de Entrada de Peso Tempo de massa  volume  Percentual Taxa de Taxa de 
garrafas garrafas total de Ensaio de Pó de pó de aproveita produção produção 

por ensaio garrafas produzido produzido mento por por 
por por ensaio por ensaio por ensaio garrafa

batelada total massa (g) (min) (g) (Lts) (%) (g/min) (g/min)
1 2 1 55,55 12 8,80 0,02 15,84 0,37 0,733
2 1 1 55,55 30 14,98 0,04 26,97 0,50 0,499
3 1 1 55,55 30 13,26 0,03 23,87 0,44 0,442
4 4 24 1333,20 120 296,03 0,74 22,20 0,62 2,467
5 1 18 999,90 240 214,10 0,54 21,41 0,89 0,892
6 4 4 222,20 30 15,25 0,04 6,86 0,13 0,508
7 4 28 1555,40 450 989,00 2,47 63,58 0,55 2,198
8 4 200 11110,00 1260 1700,00 4,25 15,30 0,34 1,349
9 4 300 16665,00 2400 2350,00 5,88 14,10 0,24 0,979
10 4 30 1666,50 420 1050,58 2,63 63,04 0,63 2,501
11 4 14 777,70 130 357,70 0,89 45,99 0,69 2,75
12 3 24 1333,20 240 525,00 1,31 39,38 0,73 2,19
13 3 25 1388,75 240 645,00 1,61 46,44 0,90 2,69
14 3 45 2499,75 405 1220,00 3,05 48,80 1,00 3,01
15 3 57 3166,35 420 1360,00 3,40 42,95 1,08 3,24
16 3 57 3166,35 390 1200,00 3,00 37,90 1,03 3,08
17 3 45 2499,75 300 970,00 2,43 38,80 1,08 3,23
18 3 48 2666,40 400 1200,00 3,00 45,00 1,00 3,00
19 3 48 2666,40 420 1305,00 3,26 48,94 1,04 3,11
20 3 48 2666,40 480 1375,00 3,44 51,57 0,95 2,86
21 3 51 2833,05 420 1250,00 3,13 44,12 0,99 2,98
22 3 45 2499,75 400 1180,00 2,95 47,20 0,98 2,95
23 3 42 2333,10 420 1110,00 2,78 47,58 0,88 2,64
24 3 54 2999,70 390 1225,00 3,06 40,84 1,05 3,14

25 3 48 2666,40 420 1210,00 3,03 45,38 0,96 2,88

26 3 45 2499,75 375 1215,00 3,04 48,60 1,08 3,24

27 3 39 2166,45 300 910,00 2,28 42,00 1,01 3,03

28 3 45 2499,75 375 1080,00 2,70 43,20 0,96 2,88

29 3 51 2833,05 450 1415,00 3,54 49,95 1,05 3,14

30 3 42 2333,10 340 1079,00 2,70 46,25 1,06 3,17

31 3 48 2666,40 420 1270,00 3,18 47,63 1,01 3,02

32 3 51 2833,05 420 1274,00 3,19 44,97 1,01 3,03

33 3 51 2833,05 410 1226,00 3,07 43,27 1,00 2,99

34 3 21 1166,55 145 466,00 1,17 39,95 1,07 3,21

Tabela 8b
Performance dos ensaios
no cominuidor protótipo

3,00 1387 77047,85 11517 25989,70 64,974 33,73 0,752 2,257

entrada de total de massa total  tempo  massa material percentual produção taxa de 

garrafas em garrafas de garrafas total de total de total de médio de média por produção 
média utilizadas utilizadas em ensaios pó produzido pó produzido aproveitamento minuto

no equipamento (grama) (gramas) (litros) de garrafas por unidade
garrafa (g/min)
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Para os ensaios de caracterizações, escolheu-se o material do ensaio de Nº 7. Que apresentou 

maior taxa de produção (g/min) concomitantemente com o melhor percentual de 

aproveitamento de garrafas. 

Após os ajustes mecânicos no equipamento foram realizados outros 25 ensaios (Nº 10 até o 

Nº 34), para se avaliar a regularidade no processamento e o desempenho mecânico do 

cominuidor. Verificou-se que a taxa de produção e aproveitamento de garrafas alcançavam 

valores estáveis e mais adequados a um processo produtivo, em relação aos resultados dos 9 

primeiros ensaios. 

A partir do ensaio 10 e até o ensaio 16, notou-se que a taxa de produção teve um aumento 

significativo, após o que se manteve a taxa de produção em torno de 1 g/min/garrafa e um 

percentual de aproveitamento de aproximadamente  45 %. 

Considerando especificamente a taxa de produção e o aproveitamento de garrafas, de acordo 

com o número de entradas de garrafas por vez, os resultados indicam que: 

Para 1 garrafa por vez a taxa de produção variou entre 0,44 e 0,89 (g/min) e o aproveitamento 

ficou entre 15 e 21 %, sendo o ensaio 3, foi o que obteve melhor desempenho. 

Para 3 garrafas por vez a taxa de produção variou entre 0,73 e 1,08 (g/min) e o 

aproveitamento ficou entre 37,9 e 51,5 %, sendo o ensaio 26, foi o que obteve melhor 

desempenho. 

Para 4 garrafas por vez a taxa de produção variou entre 0,12 e 0,69 (g/min) e o 

aproveitamento ficou entre 6,8 e 63,5 %, sendo o ensaio 7, foi o que obteve melhor 

desempenho. 

Notou-se no geral que a taxa de produção, que era para de 0,49 g/min para os ensaios iniciais 

(Nº1 até o 9), aumentou significativamente para aproximadamente 1 (g/min) e o 

aproveitamento de garrafas que era em média de 23 % elevou-se para 45%, chegando a um 

máximo de até 63 % (ensaio Nº 10).  

4.1.3 Classificação Granulométrica 
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Na classificação granulométrica da amostra representativa do ensaio Nº 7, observou-se que 

nas faixas acima de 270#(mesh), 0,052mm de abertura de malha, o percentual de retidos nas 

peneiras variou entre 16 e 22 % e abaixo de 270#(mesh), variou entre 1 e 3%, sendo a faixa de 

maior percentual retido, -100#(mesh) a +270#(mesh) e a faixa de menor percentual retido –

400#(mesh), conforme figura 34 e tabela 9. 

Figura 34: Gráfico sobre distribuição granulométrica. 

A taxa de produção acumulada ficou em aproximadamente 2,2 g/min até e inclusive a peneira 

de 35# (mesh), 0,419 mm de abertura de malha, gráfico 35. 

Figura 35: Gráfico sobre taxa de produção acumulada versus abertura de peneira. 

Destacando a faixa de –65#(mesh) a +270#(mesh), a taxa de produção acumulada ficou em 

torno de 0,47 (g/min). 

Comparou-se os resultados desse trabalho com alguns resultados fornecidos pela literatura 

[01,05], de acordo com a tabela 9 e gráficos das figuras 36 e 37, cujos ensaios de 

peneiramento foram efetuados conforme Norma [73]. 
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A distribuição granulométrica de pós obtidos pela cominuição de Garrafa deste trabalho é 

comparada com resultados de ensaios de moagem por outros processos e seus respectivos 

autores:a) Micro-facas [01]; b) Resíduos de moinho de facas [05]; c) Moagem em espiral [05]. 

Conforme figura 36, dados do ensaio 7 indicam que para micronizar o processo de raspagem 

foi mais eficiente que os processos de moagem com microfacas e em espiral.  

Figura 36: Gráfico sobre distribuição granulométrica por faixas, moagem de pet – pós-

consumo por: raspagem, micro-facas, resíduos de flocos e moagem espiral.  

Nota-se também que para os ensaios efetuados no cominuidor protótipo, figura 37, obteve-se 
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Tabela 9
Comparação de Distribuição Granulométrica de cominuição de PET - Pós-consumo obtidos

por outros tipos de processamentos: Microfacas, Resíduos de moinho de facas e Moagem Espiral.

raspagem microfacas resíduos de moagem em 
cominuidor protótipo moinho de facas espiral   

Amostra trabalho Empresa Dunas [01] Empresa Dunas [05] Empresa Dunas [05]
pedaços de PET garrafa na faixa +35 17,86 93,59 99,36 99,13
pó de PET garrafa na faixa -35+48 16,97 2,40 - -
pó de PET garrafa na faixa -48+65 20,39 1,17 - -
pó de PET garrafa na faixa -65+100 19,19 0,99 0,26 0,35
pó de PET garrafa na faixa -100+270 21,76 0,81 0,19 0,26
pó de PET garrafa na faixa -270+400 2,92 0,02 0,13 0,17

fundo de peneira na faixa -400 0,91 1,03 0,06 0,09
percentual total de pó obtido 82,14 6,41 0,64 0,87
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a maior taxa de produção acumulada superando as outras taxas em 400%, ainda em condições 

preliminares de ajustes do equipamento. Para as outras amostra obteve-se em média, uma taxa 

de 0,5 g/min, contra 1,8 g/min do Cominuidor Protótipo - Raspagem.     

Figura 37: Gráfico sobre taxa de produção acumulada para amostras de raspagem, micro-

facas, resíduos de flocos e moagem espiral. 

Foram efetuados ensaios de peneiramento com uma quantidade de pó definida usando-se  

tempos de peneiramento de 5,10,15,20,40 e 60 min. Os resultados demonstram que o 

peneiramento efetuado para os pós de PET, adequaram-se sem maior dificuldade, escolhendo-

se o tempo de 20min para os retidos nas peneiras usadas, tabela 10 e figura 38. 

Tabela 10
Percentual de retidos nas peneiras

versus tem po de peneiram ento.

Tem po Abertura
(m in) -65+100 -100

5 23 37
10 26 39
15 28 40
20 30 41
30 31 42
40 31,5 42,5
60 32 43
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Figura 38: Gráfico sobre percentual retido nas peneiras por tempo de peneiramento, para as 

faixas -65#(mesh) a +100#(mesh); -100#(mesh). 

Foram efetuados ensaios de peneiramento para cada amostra obtida nos ensaios de 

cominuição (a partir do Nº 9).  

Nota-se que existe um transiente nos ensaios de peneiramento com duração de 40 min o 

percentual de retidos entre de 65# e 100# aumentando significativamente com o tempo de até 

20 min, conforme demonstrado no gráfico 6. Da mesma forma, durante o transiente aumenta a 

fração abaixo de 100#  

Observa-se na figura 39 que o percentual retido em peneiras varia com o ensaio, o que se 

traduz mais provavelmente em tempo de vida do abrasivo usado para a raspagem. 

O aumento do passante em 100# e diminuição do retido em 65# com o número de ensaio 

podem ser explicados pelo motivo de que nos primeiros ensaios, o desempenho do 

cominuidor é influenciado pelo abrasivo, cujas asperidades são alteradas com a aderência de 

particulados de PET a sua superfície, que pode também ser desgastada devido ao atrito entre a 

garrafa e o material abrasivo. 

Uma hipótese que também pode ser considerada é a de que a temperatura e a humidade 

podem ter influenciado no processo de cominuição, visto que os ensaios foram efetuados em 

ambiente cuja climatização não era possível ser controlada.      
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Figura 39: Gráfico sobre percentual de retidos nas peneiras por ensaio. 

4.2 Fluidez e morfologia do pó 

4.2.1 Ensaios de fluidez 

Foram efetuadas medidas de fluidez de pós disponíveis no CETEC, [49], onde as amostras de 

pós denominados A17 e A20 são de pós de PET, cuja granulometria está entre –48#(mesh) a 

+65#(mesh) oriundos de moagem em moinho de bolas, durante 104 horas; A18 é uma 

amostra que não tem sua granulometria e origem identificadas porém há registro de imagens 

(anexo fichas 1 a 4); A22 é uma amostra de pó de PET, com granulometria +65#(mesh), 

oriundo de moagem em moinho de bolas, durante 34 horas e 25 min. 
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Demais informações não foram disponibilizadas pela ausência de registros, contudo há 

imagens registradas, em anexo. A barra de erro na figura 40, corresponde a 5 medidas de 

índice de fluidez. 

Figura 40: Gráfico sobre Fluidez de Pós Poliméricos e Fluidez de Pós Produzidos pelo 

cominuidor Piloto para Faixas de peneiras usadas.  

As leituras obtidas nos ensaios para as amostras representativas M-35+48, M-48+65, M-

65+100, M-100+270, M-270, estão descritas na tabelas 1la, 11b, 12a e 12b, e comparadas a 

algumas leituras obtidas de pós efetuados em trabalho anterior, figura 40 [49], onde de cada 

amostra foi analisada 5 e 6 vezes, calculando-se a média das massas e médias do tempo de 

fluidez, chegando-se a fluidez média de cada amostra. Este método também foi utilizado 

anteriormente [49]. 
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Tabela 11: Dados obtidos nos ensaios de fluidez para amostras deste trabalho. 

 

 

 

Tabela 11a
Dados obtidos dos ensaios de fluidez

Amostra Medida massa (g) tempo (s) fluidez (g/s)
M-35+48 1 9,2 35,47 0,26

2 9,18 27,12 0,34
3 9,02 22,82 0,40
4 8,98 18,68 0,48
5 8,89 14,84 0,60
6 8,81 16,22 0,54

M-48+65 1 165,8 208,4 0,80
2 83,15 23,37 3,56
3 8,82 53,13 0,17
4 35,91 19,62 1,83
5 35,74 26,53 1,35
6 34,65 22,09 1,57

M-65+100 1 55,84 11,84 4,72
2 55,71 39,62 1,41
3 55,7 45,03 1,24
4 55,69 27,44 2,03
5 55,45 29,15 1,90
6 - - -

M-100+270 1 49,88 50,43 0,99
2 49,98 90,3 0,55
3 49,11 104,07 0,47
4 48,83 40,57 1,20
5 48,74 67,72 0,72
6 - - -

M-270 1 35,6 58,84 0,61
2 35,52 87,4 0,41
3 35,64 71,94 0,50
4 16 97,1 0,16
5 34,64 125,53 0,28
6 - - -
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Tabela 12a
Dados obtidos dos ensaios de fluidez

do CETEC-MG
Amostra Ensaio massa (g) tempo (s) (g/s)

A17 1 19,68 1,40 14,06

2 19,46 1,40 13,90

3 19,29 1,38 13,98

A18 1 14,4 1,20 12,00

2 14,3 1,20 11,92

3 14,17 1,20 11,81

A20 1 24,36 2,20 11,07

2 24,3 2,20 11,05

3 24,23 2,20 11,01

A22 1 60,89 5,60 10,87
2 60,77 5,80 10,48
3 60,7 7,00 8,67

Tabela 12b
Inferências sobre os dados obtidos

dos ensaios de fluidez
Amostra massa tempo fluidez fluidez

média, g média, s média, g/s desvio padrão, g/s
A17 19,48 1,39 13,98 0,08

A18 14,29 1,20 11,91 0,10

A20 24,30 2,20 11,04 0,03

A22 60,79 6,13 10,01 1,17

Tabela 11b
Inferências sobre os dados obtidos

dos ensaios de fluidez
Amostra massa tempo fluidez fluidez

média, g média, s média, g/s desvio padrão, g/s
M-35+48 9,01 22,53 0,54 0,13
M-48+65 60,68 58,86 1,58 1,15
M-65+100 55,68 30,62 8,65 1,41
M-100+270 49,31 70,62 2,91 0,31
M-270 31,48 88,16 0,50 0,17



                                                                                                                

Nota-se que do pó produzido pelo cominuidor piloto, a faixa 

que apresentou um melhor índice de fluidez em relação a outras faixas. Considerando o índice 

de fluidez das outras amostras de pós poliméricos, o índice obtido pela raspagem foi 

considerado bom, ou seja aquela adequada para os processos de aspersão té

4.2.2 Avaliação ao Microscópio Óptico.

As figuras de 41 a 48 revelam formas heterogêneas para um mesmo grupo de partículas, 

assim sendo a faixa –35 +48, revela grãos em forma de panquecas e lamelares. Algumas 

partes apresentam-se formatos geométricos de f

com idéia de que as causas de se ter obtido baixos índices de fluidez nas faixas M

48+65 e M-270 foram devidos a sua heterogeneidade das formas.

Figura 41: Imagem da Amostra –

Figura 42: Imagem da Amostra -48#(mesh) a +65#(mesh) 
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se que do pó produzido pelo cominuidor piloto, a faixa –65#(mesh)/+100#(mesh) f

que apresentou um melhor índice de fluidez em relação a outras faixas. Considerando o índice 

de fluidez das outras amostras de pós poliméricos, o índice obtido pela raspagem foi 

considerado bom, ou seja aquela adequada para os processos de aspersão térmica.

Avaliação ao Microscópio Óptico. 

As figuras de 41 a 48 revelam formas heterogêneas para um mesmo grupo de partículas, 

35 +48, revela grãos em forma de panquecas e lamelares. Algumas 

se formatos geométricos de fibras, elipses e/ou cilíndricas. Isso corrobora 

com idéia de que as causas de se ter obtido baixos índices de fluidez nas faixas M

270 foram devidos a sua heterogeneidade das formas. 

 

–35#(mesh) a +48#(mesh) - 25x. 

 

48#(mesh) a +65#(mesh) - 25x. 

65#(mesh)/+100#(mesh) foi a 

que apresentou um melhor índice de fluidez em relação a outras faixas. Considerando o índice 

de fluidez das outras amostras de pós poliméricos, o índice obtido pela raspagem foi 

rmica. 

As figuras de 41 a 48 revelam formas heterogêneas para um mesmo grupo de partículas, 

35 +48, revela grãos em forma de panquecas e lamelares. Algumas 

ibras, elipses e/ou cilíndricas. Isso corrobora 

com idéia de que as causas de se ter obtido baixos índices de fluidez nas faixas M-35+48, M-



                                                                                                                

Figura 43: Imagem da Amostra –

Figura 44: Imagem da Amostra -65#(mesh) a +100#(mesh) 50x .

Figura 45: Imagem da Amostra –
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–65#(mesh) a +100#(mesh) - 25x.  

 

65#(mesh) a +100#(mesh) 50x . 

 

–100#(mesh) a +270#(mesh) - 25x. 



                                                                                                                

Figura 46: Imagem da Amostra –

Figura 47: Imagem da Amostra -270#(mesh) 25x.

Figura 48: Imagem da Amostra –
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–100#(mesh) +270#(mesh) 50x. 

 

270#(mesh) 25x. 

 

–270#(mesh) 50x. 



                                                                                                                

4.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura 

As figuras 49 e 50 da faixa –35#(mesh) a +48#(mesh), apresentam partículas com formas 

irregulares, não angulares, com protuberâncias retorcidas ou parecidas com processo de 

delaminação.   

Figura 49: Imagem da Faixa –35#(mesh) a +48#(mesh), que representa 0,419mm a 0,296mm 

da abertura de malha, 100x (de aumento) em microscópio eletrônico 

Figura 50: Imagem da Faixa –35#(mesh) a +48#(mesh), que representa 0,419mm a 0,296mm  

da abertura de malha, 160x (de aumento) em microscópio eletrônico de varredura MEV.
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a de Varredura - MEV 

35#(mesh) a +48#(mesh), apresentam partículas com formas 

irregulares, não angulares, com protuberâncias retorcidas ou parecidas com processo de 

 

35#(mesh) a +48#(mesh), que representa 0,419mm a 0,296mm 

da abertura de malha, 100x (de aumento) em microscópio eletrônico de varredura MEV.

 

35#(mesh) a +48#(mesh), que representa 0,419mm a 0,296mm  

da abertura de malha, 160x (de aumento) em microscópio eletrônico de varredura MEV.

35#(mesh) a +48#(mesh), apresentam partículas com formas 

irregulares, não angulares, com protuberâncias retorcidas ou parecidas com processo de 

35#(mesh) a +48#(mesh), que representa 0,419mm a 0,296mm 

de varredura MEV. 

35#(mesh) a +48#(mesh), que representa 0,419mm a 0,296mm  

da abertura de malha, 160x (de aumento) em microscópio eletrônico de varredura MEV. 



                                                                                                                

As figuras 51 e 52, da faixa –48#(mesh) a +65#(mesh), apresentam partículas com formas 

irregulares semelhantes a um volume elipsoidal, não angular, com protuberâncias retor

ou parecidas com processo de delaminação.   

Figura 51: Imagem da Faixa –48#(mesh) a +65#(mesh), q

de abertura de malha, 100x (de aumento) em microscópio eletrônico de varredura MEV.

Figura 52: Imagem da Faixa –48#(mesh) a +65#(mesh), que representa 0,296mm a 0,209mm 

de abertura de malha, 160x (de aumento) em microscópio eletrônico de varredura MEV.
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48#(mesh) a +65#(mesh), apresentam partículas com formas 

irregulares semelhantes a um volume elipsoidal, não angular, com protuberâncias retor

ou parecidas com processo de delaminação.    

 

48#(mesh) a +65#(mesh), que representa 0,296mm a 0,209mm 

de abertura de malha, 100x (de aumento) em microscópio eletrônico de varredura MEV.

 

48#(mesh) a +65#(mesh), que representa 0,296mm a 0,209mm 

de abertura de malha, 160x (de aumento) em microscópio eletrônico de varredura MEV.

48#(mesh) a +65#(mesh), apresentam partículas com formas 

irregulares semelhantes a um volume elipsoidal, não angular, com protuberâncias retorcidas 

ue representa 0,296mm a 0,209mm 

de abertura de malha, 100x (de aumento) em microscópio eletrônico de varredura MEV. 

48#(mesh) a +65#(mesh), que representa 0,296mm a 0,209mm 

de abertura de malha, 160x (de aumento) em microscópio eletrônico de varredura MEV. 



                                                                                                                

As figuras 53 e 54, da faixa –65#(mesh) a +100#(mesh), apresentam partícula

irregular semelhante a um volume elipsoidal, na maioria do seu corpo não angulares, com 

protuberâncias retorcidas parecidas com processo de delaminação ou ruptura e estiração.   

Figura 53: Imagem da Faixa 

0,148mm, 100x (de aumento) em microscópio eletrônico de varredura MEV.

Figura 54: Imagem da Faixa 

0,148mm, 300x (de aumento) em microscópio eletrônico de varredura 
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65#(mesh) a +100#(mesh), apresentam partícula

irregular semelhante a um volume elipsoidal, na maioria do seu corpo não angulares, com 

protuberâncias retorcidas parecidas com processo de delaminação ou ruptura e estiração.   

 

Figura 53: Imagem da Faixa –65#(mesh) a +100#(mesh), que representa 0,209mm a 

0,148mm, 100x (de aumento) em microscópio eletrônico de varredura MEV. 

 

Figura 54: Imagem da Faixa –65#(mesh) a +100#(mesh), que representa 0,209mm a 

0,148mm, 300x (de aumento) em microscópio eletrônico de varredura MEV. 

65#(mesh) a +100#(mesh), apresentam partículas com forma 

irregular semelhante a um volume elipsoidal, na maioria do seu corpo não angulares, com 

protuberâncias retorcidas parecidas com processo de delaminação ou ruptura e estiração.    

65#(mesh) a +100#(mesh), que representa 0,209mm a 

65#(mesh) a +100#(mesh), que representa 0,209mm a 



                                                                                                                

As figuras 55 e 56, da faixa –100#(mesh) a +270#(mesh), apresentam partículas com formas 

não angulares, cilíndricas, superfícies menos irregulares, com protuberâncias.    

Figura 55: Imagem da Faixa 

0,052mm de abertura de malha, 160x (de aumento) em microscópio eletrônico de varredura 

MEV. 

Figura 56: Imagem da Faixa 

0,052mm de abertura de malha, 600x (de aumento) em micros

MEV. 

As Figuras 57 e 58, da faixa –270#(mesh), apresentam partículas com formas não angulares, 

cilíndricas, superfícies menos irregulares, com poucas protuberâncias.    
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100#(mesh) a +270#(mesh), apresentam partículas com formas 

não angulares, cilíndricas, superfícies menos irregulares, com protuberâncias.     
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0,052mm de abertura de malha, 160x (de aumento) em microscópio eletrônico de varredura 

 

Figura 56: Imagem da Faixa –100#(mesh) a +270#(mesh), que representa 0,148mm a 

0,052mm de abertura de malha, 600x (de aumento) em microscópio eletrônico de varredura 

270#(mesh), apresentam partículas com formas não angulares, 

cilíndricas, superfícies menos irregulares, com poucas protuberâncias.     

100#(mesh) a +270#(mesh), apresentam partículas com formas 

 

100#(mesh) a +270#(mesh), que representa 0,148mm a 

0,052mm de abertura de malha, 160x (de aumento) em microscópio eletrônico de varredura 

100#(mesh) a +270#(mesh), que representa 0,148mm a 

cópio eletrônico de varredura 

270#(mesh), apresentam partículas com formas não angulares, 



                                                                                                                

Figura 57: Imagem da Faixa –270#(mesh), que representa 0,052mm de abertura de malha, 

300x (de aumento) em microscópio eletrônico de varredura MEV.

Figura 58: Imagem da Faixa –270#(mesh), que representa 0,052mm de abertura de malha, 

600x (de aumento) em microscópio

4.3 Caracterização Estrutural
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270#(mesh), que representa 0,052mm de abertura de malha, 

aumento) em microscópio eletrônico de varredura MEV. 

 

270#(mesh), que representa 0,052mm de abertura de malha, 

600x (de aumento) em microscópio eletrônico de varredura MEV. 

Caracterização Estrutural 

270#(mesh), que representa 0,052mm de abertura de malha, 

270#(mesh), que representa 0,052mm de abertura de malha, 
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4.3.1 Calorimetria Diferencial de Varredura – DSC 

As análises térmicas por Calorimetria Diferencial de Varredura, indicaram curvas típicas do 

PET, conforme já abordadas anteriormente pela literatura [51,56]. 

As temperaturas de transição vítreas, Tg (1) e réplica Tg (2), foram calculadas de acordo com 

o método apresentado no item 3.3.3, paginas 40 e 41, das quais obteve-se para cada faixa os 

valores e curvas de DSC, expressos na tabela 13: 

As temperaturas de cristalização foram calculadas através de um programa computacional 

chamado “Origin versão 6.1”, partindo-se da seleção dos dados referentes ao inicio da curva 

que representa o início da cristalização até o final da curva que representa a cristalização total 

da amostra. Com o programa é realizado a análise da curva pelo método gaussiano que 

fornece dados referente ao ajuste da curva como: a) área da curva que é relacionada a entalpia 

de cristalização (∆Hc);  b) valor do ponto máximo da curva onde é caracterizada a 

temperatura de cristalização ou fusão (Tf).  

O valor entalpia de cristalização, (∆Hc), é a integral do fluxo de calor a cada temperatura lida, 

caracterizada como a fase de cristalização, ou a energia oferecida ao sistema (amostra) para a 

fusão completa da amostra.  

Os valores obtidos para entalpia de cristalização (∆Hc) e temperatura de cristalização ou 

fusão (Tf) estão expressas na tabela 14, para cada amostra e réplicas. 

Tabela 13
Medidas de temperatura de transição vítrea

das amostras de pós obtidas
por raspagem

Amostras Tg (1) Tg (2)
(mesh) (ºC) (ºC)
-35+48 72,5 3 picos
-48+65 83,1
-65+100 71,3 83,8

-100+270 84,5
-270 71,9 2 picos
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Para o resultado encontrado sobre a cristalinidade, tabela 15, utilizou-se a equação (04) do 

item 3.3.1, tendo-se usado valor (140 J/g) para ∆H100 e indicado pela literatura [48,43,9,85,3]. 

A cristalinidade das amostras variou entre 19 a 35 %, com exceção aos da amostra 1, nas 

faixas (-100# a 270#)  e (–270#), que ficou em torno de 4,2 e 3 (%).  

As curvas do termograma (anexo 7.2), indicaram curvas típicas de PET, sugerindo então que 

o processo de cominuição não provocou degradação significativa desse polímero.  Com 

análise dos termogramas, pode-se considerar que a presença de impurezas age como agente de 

cristalização, devido a presença de 2 ou 3 picos na transição vítrea. 

O fato de que o processo de cominuição possivelmente não provoca a degradação do Pó de 

PET, não se pode considerar as faixas que tiveram o menor percentual de cristalinidade 

indique também uma possível amorfização. Para este fato seria necessária uma avaliação mais 

abrangente em trabalhos futuros quanto às amostras coletadas.  

Tabela 14
Valores obtidos de temperatura de fusão

Tf(1) e Tf(2) réplica e entalpia de cristalização
?Hc (1) e ?Hc (2) réplica.

Tf (1) Tf (2) ?Hc (1)
(ºC) (ºC) (J/g)

248,6 248,5 36,4
249,3

249,2 250,2 36,2
251,4

250,3 251,0 27,0

Amostras 
Faixas
-35+48
-48+65

-65+100
-100+270

-270

42,1
5,9
4,1

?Hc (1)
(J/g)
34,5
49,0

Tabela 15
Valores de entalpia de cristalização (?Hc) 

e percentual de cristalinidade em relação ao PET
considerado nominalmente 100 %cristalino.

? Hc ? Hc Cristalinidade ? Hc ? Hc Cristalinidade

J/(mol) J/g %C J/(mol) J/g %C
179,9 34,5 24,7 189,4 36,4 26,0
255,4 49,0 35,0 0,0 0,0 0,0
219,4 42,1 30,1 188,8 36,2 25,9
30,6 5,9 4,2 0,0 0,0 0,0
21,6 4,1 3,0 140,9 27,0 19,3

-65 +100

Amostra 2Amostra 1

-100 +270
-270

(réplica)
-35 +48
-48 +65

-65 +100
-100 +270

-270

-35 +48
-48 +65
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4.3.2 Viscosimetria 

Os resultados de viscosidade cinemática, obtidos nos ensaios efetuados em viscosímetro 

capilar, Ostwald Fenskem indicaram valores entre 0,2 a 0,5 para todas as faixas exceto para 

faixa –65#(mesh) a +100#(mesh), figura 59. 

Figura 59: Gráfico sobre viscosidade intrínseca versus faixa de abertura de peneiras (mesh). 

A preparação de amostras e ensaios em tréplicas da faixa (M-65+100), obedeceu aos mesmos 

procedimentos e concentração de soluto descrito na tabela 6, item 3.2.5. Os resultados são 

apresentados na figura 60 

Figura 60: Gráfico sobre Tréplica de Viscosidade Intrínseca na faixa M-65+100. 

Utilizando-se a relação de Berkowitz [47], para calculo de peso molecular, Mw, a partir da 

viscosidade intrínseca, [η], equação (9), foram encontrados os seguintes valores, tabela 16. 

                                                     [η] = KMα
w  (9) 
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Onde as constantes K = 7,44 x 10-4 dl g-1 e α = 0,648 

A viscosidade intrínseca e peso molecular na faixa –65#(mesh) a +100#(mesh) ficou 

significativamente alta, indicando possivelmente um alto grau de contaminação com outros 

polímeros e/ou resíduos de lixos não retirados totalmente na limpeza das garrafas.  

Essas contaminações geralmente têm sua origem no processamento de cominuição em 

moinho de facas cujos materiais não tem a mesma composição. Os rótulos das garrafas 

geralmente não são retirados totalmente, deixando resíduos de adesivos e do próprio rótulo 

[64]. Mas, no processo de cominuição aqui realizado a presença de impurezas deve-se, além 

da existência de resíduo de rótulos, a presença de partículas de SiC e polimero oriundo da 

borracha interfacial do cominuidor piloto.  

No cominuidor o processamento por raspagem produz atrito suficiente para haver 

destacamento de SiC do abrasivo. Em conseqüência disto no peneiramento, essas partículas 

podem tender a ficar mais concentrada em uma faixa granulométrica. 

O peso molecular das amostras na faixa –65#(mesh) a +100#(mesh), comparadas com as 

outras faixas ajuda a confirmar a presença de impurezas.  

Na figura 61 temos uma imagem solução usada para ensaios de viscosidade do polímero da 

faixa -65# +100#. Feita em Lupa que revelou pontos de impureza na solução  cuja viscosidade 

foi a mais elevada (M -65# a +100#), 2,2 a 2,6 (dl/g).  

Tabela 16
Peso molecular e viscosidade intrínseca

de Pó de PET obtido por raspagem
Viscosidade 

Amostras Peso Molecular Intríseca
Mw (g/mol) [n] (dl/g)

M-35+48 43058 0,44
M-48+65 34357 0,28
M-65+100 96683 2,23
M-65+100 103984 2,58
M-65+100 106807 2,72
M-100+270 35509 0,30
M-270 29028 0,20



                                                                                                                

                                                                         

Figura 61: Imagem da solução (faixa 

destacando-se regiões que revelaram pontos de impurezas, imageamento por Lupa com

aumento de 6x.  

4.3.3 Densidade 

As densidades foram obtidas a partir das amostras nas faixas (

+100); (-100 a +270); (-270) e das partes que compõe a garrafa PET, como o Bico, Meio e o 

fundo. Os valores obtidos (-270), indicaram q

medidas de densidade do fundo (1,71g/cm

podem ser confirmadas se comparadas com dados da literatura, figura 62 [29,33]. 
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                                                                         5 mm 

Figura 61: Imagem da solução (faixa –65# a +100#), usada no ensaio de viscosidade, 

se regiões que revelaram pontos de impurezas, imageamento por Lupa com

As densidades foram obtidas a partir das amostras nas faixas (-35 a +48); (-48 a +65); (

270) e das partes que compõe a garrafa PET, como o Bico, Meio e o 

270), indicaram que para estas faixas os valores ficaram entre as 

medidas de densidade do fundo (1,71g/cm3) e as medidas do bico (1.21 g/cm3). Estas medidas 

podem ser confirmadas se comparadas com dados da literatura, figura 62 [29,33]. 
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Figura 62: Gráfico sobre densidade por faixa de abertura de peneira de pós de PET obtidos 

por raspagem. 

4.3.4 Difração de Raios-X 

Dos resultados de difração de Raios-X para as amostras nas Faixas (-35 a +48); (-48 a +65); (-

65 a +100); (-100 a +270); (-270), calculou-se as distâncias interplanares conforme a equação 

de Bragg. 

A intensidade (I) dos picos foi calculada através de um programa computacional chamado 

“Peakfit” utilizado anteriormente [60]. 

Os planos cristalinos foram obtidos pelo método gráfico e comparados aos valores 

encontrados por Kitano [85]. 

A tabela 17, apresenta valores obtidos conforme cada faixa (amostra), indicando 

respectivamente os ângulos de difração (2 teta - grau), Intensidades dos picos (I*I0 

(constante) - Intensidade de cristalinidade da amostra) e planos cristalinos (h,k,l).  
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Para a pequena variação nos valores dos ângulos de difração encontrados em todas as 

amostras pode-se ter como causa a ocorrência de deformações no reticulado ou rede, 

Tabela 17
Valores de ângulos, intensidades 
e planos cristalinos das Amostras.

Amostras 2 teta I*I0 planos (h,k,l)
(grau) ( C )

M-35+48 21,48 549,50 -110

gráfico 43 25,70 623,21 100

29,78 534,27 0-21

50,70 46,01 -

54,62 - -

M-48+65 21,11 567,67 -110

gráfico 44 26,50 617,79 100

30,36 637,44 0-21

50,89 100,00 -

M-65+100 21,06 513,09 -110

gráfico 47 26,02 590,53 100

30,16 727,56 0-21

51,68 298,90 -

M-100+270 21,08 640,36 -110

gráfico 45 26,42 664,44 100

30,26 750,57 0-21

51,68 169,06 -

61,90 70,01 -

M-270 21,16 556,32 -110

gráfico 46 26,04 663,40 100

30,12 692,01 0-21

51,68 116,67 -
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originados por tensões residuais provocadas pelo processo de cominuição, confirmados pelas 

imagens de microscopia eletrônica de varredura, onde se verificou esta pequena deformação 

superficial. 

Os resultados de difração de Raios-X também indicam que o processo de cominuição não 

causou a degradação do Pó de PET, nas faixas investigadas, logo, os valores de distâncias 

interplanares obtidos, confrontados os resultados de calorimetria diferencial de varredura – 

DSC, confirmam a não degradação do Pó, caracterizados pela existência de picos semelhantes 

aos que são da resina virgem.     
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5 Conclusão 

O processo produtivo foi realizado com sucesso. A capacidade produtiva superou o resultado 

esperado de 0,5 g/min, atingindo aproximadamente 1 g/min por garrafa, permitindo o seu 

aproveitamento em quase 50 %. 

Quanto ao pó obtido, concluiu-se  que sua fluidez ficou entre 1 e 9 (g/s) para todas as faixas, 

sendo que o particulado –65 + 100 mesh e considerado adequado para uso em aspersão 

térmica. 

Ele apresenta formas lamelares, fibrosas e outras estruturas semelhantes a formas elipsoidais e 

cilíndricas. 

Sua densidade apresentou valores ente 1,31 e 1,46 (g/cm3). 

Sua cristalinidade calculada ficou entre 19 e 35%. 

Os resultados de  difração de  raios –x  apresentaram planos cristalinos, ângulos  e picos 

semelhantes aos PET-resina. 

A   viscosidade relativa  ficou entre 1,1 e 1,24 para todas as faixas exceto para a  faixa –65 a 

+100 (mesh) de 3,57. A  viscosidade intrínseca ficou entre 0,2 e 0,44 para todas as faixas 

exceto para a faixa –65 a  +100 (mesh) que foi de 2,57. A viscosidade inerente ficou entre 0,4 

e 0,88 para todas as faixas exceto para a faixa –65 a +100 (mesh) que foi de 5,19. 

Quanto à degradação do pó entende-se que não houve. Porém, as causas que elevaram a  

viscosidade em uma faixa granulométrica específica podem ter sido de possíveis 

contaminações, até por  que  as amostras de   garrafas estudadas não foram submetidas a uma 

limpeza especializada. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   79 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[01] MELO, J. W., BRANCO, J. R. T., NASCIMENTO. A.A., Reciclagem Do Plástico PET 

– Poli (Tereftalato De Etileno), Através Da Cominuição Em Diferentes Granulométricas E 

Reaplicação Em Processos Produtivos, Relatório Técnico CNPq-RHAE, Novembro, 2002, 

Belo Horizonte. 

[02] MELO, J. W., BRANCO, J. R. T., GUIMARÃES, M.A., Abrasion Resistence Of Heat-

Treated Post-Consumer Poly (Ethylene Terphthalate) - PET, I Simpósio Mineiro de Ciência 

dos Materiais - REDEMAT - UFOP, 2001, Ouro Preto. 

[03] Site da ABEPET, http//www.abepet.com.br/abepet.asp Acessada em 23/10/2002. 

[04] LOP - LABORATÓRIO DE OPERAÇÕES E PROCESSOS DEPARTAMENTO DE 

ENGENHARIA QUÍMICA UFMG, Produção E Caracterização De Recobrimento De PET E 

PMMA Depositados Em Aço Carbono, Relatório técnico, CETEC-MG, Belo Horizonte, 

2000. 

[05] MELO, J. W., BRANCO, J. R. T., NASCIMENTO. A.A, Desenvolvimento da Produção 

de Pó de PET Reciclado, Relatório Técnico PATME-SEBRAE, 2003, Belo Horizonte. 

[06] MELO, J. W., NASCIMENTO. A.A., BRANCO, J. R. T., CAMPOS, S.R.V., Produção 

de Pós de PET - Pós-consumo, submetido para Prêmio Inovação Tecnológica - SEBRAE, 

2002, Belo Horizonte. 

[07] Site da QMCWEB, http//www.quimica.matrix.com.br/artigos/polimeros.html Página da 

Internet acessada em 07/08/01. 

[08] MANO, E.B., MENDES, L.C., Introdução a polímeros, 2ª ed., Ed Edgard Blucher Ltda, 

(2001) pp118. 

[09] ALAUDDIN, M., CHOUDHURY, I. A., EL BARADIE, M. A., HASHMI, M. S. J., 

Plastics And Their Machining: A Review, J. Of Materials Processing Technology, 54 (1995) 

40-46 

[10] UNGARI, M. B., Estudo Da Influência Do Grau De Cristalinidade Nas Propriedades 

Mecânicas Do Polietileno Tereftalato (PET) Processado A Baixas Taxas De Resfriamento, 



                                                                                                                                                   80 

Dissertação de Mestrado, Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Engenharia - 

UFPR, 1999, Curitiba. 

[11] MANO. E.B., Polímeros Como Materiais De Engenharia, Editora Edgard Blucher Ltda, 

1991. 

[12] GROUPE SIDEL, Processo De Fabricação De Preformas E Garrafas PET, Guia Para Os 

Utilizadores De Material SIDEL, 01-31. 

[13] GUIMARÃES, M. A., Efeito de Tratamentos Térmicos na Microestrutura e Abrasão do 

Poli (Tereftalato de etileno), PET - Pós-consumo, Proposta de Dissertação, REDEMAT - 

Rede Temática em Engenharia de Materiais, 2002, Belo Horizonte. 

[14] LANGOUDI, A.E., Etude Dela Deformation Viscoelastique Et Plastique Du PET 

Amorphe Et Semi-Cristallin Autour De La Transition Vitreuse, Tese Doutorado, l´institut 

National Des Sciences Appliquees de Lion, 1999, França. 

[15] KITANO, Y., KINOSHITA Y., ASHIDA, T., Morphology And Crystal Structure Of An 

A Axis Oriented, Highly Crystalline Poly (Ethylene Terephthalate), Polymer 36, nº 10, 

(1995), pp. 1947-1955.  

[16] BAI C., SPONTAK, R. J, KOCH, C.C., SAW, C.K., BALIK, C. M., Structural Changes 

In Poly (Ethylene Terephthalate) Induced By Mechanical Milling, Polymer, 41 (2000) 7147-

7157 

[17] DUTOYA, S., VERNA, A., LEFE` BVRE, F., RABAUD, M. Elastin-Derived Protein 

Coating Onto Poly(Ethylene Terephthalate),Technical, Microstructural And Biological 

Studies, Biomaterials 21 (2000) 1521}1529 

[18] ECOLATINA, Apostila Do Curso Mercado De Reciclagem, 5ª conferência latino-

americana sobre meio-ambiente - ECOLATINA, 25/ 09/2002, Belo Horizonte. 

[19] HUTCHINGS, I. M.; Tribology: Friction And Wear Of Engineering Materials. Hodder 

And Stoughton Limited, London, (1992), p 133-197. 

[20] BUDISKI, K. G., Resistance To Particle Abrasion Of Selected Plastics, Wear, v. 203-

204, p. 302-309, 1998. 



                                                                                                                                                   81 

[21] CANGÉMI, L., MEIMON, Y., A Mesoscopic Continuum Modelling For The Behaviour 

Of Semicrystalline Polymers For Structural Applications, Mécanique & Industries, 2002. 

[22] YAMAGUCHI, Y., Tribology Of Plastic Materials – Their Characteristics And 

Applications To Sliding Components, Elsevier Science Publishers, Netherlands, (1990), p 93-

142. 

[23] MOLINA-BOISSEAU, S., BOLAY, N. LE, Size Reduction Of Polystyrene In A Shaker 

Bead Mill - Kinetic Aspects, Chemical Engineering J, 79 (2000) 31-39 

[24] REVISTA PLÁSTICO INDUSTRIAL, Notícias, Aranda Editora, ed. Nº 53, pp 14, 

Janeiro 2003, São Paulo. 

[25] RUVOLO-FILHO, A., BARROS, A. DE F., Correlation Between Thermal Properties 

And Conformational Changes In Poly (Ethylene Terephthalate)/Poly (Ether Imide) Blends, 

Polymer Degradation And Stability, 73 (2001) 467-470 

[26] DEMIR, T., TINÇER, T., Preparation And Characterization Of Poly (Ethylene 

Terephthalate) Powder-Filled High-Density Polyethylene In The Presence Of Silane 

Coupling Agents, Department of Chemistry, Middle East Technical University, 06531 

Ankara, Turkey 16 May 2000. 

[27] FONT, J. MUNTASELL, J. AND CESARI, E., Amorphization Of Organic Compounds 

By Ball Milling, Materials Research Bulletin, 32 (1997) 1691-1596 

[28] FONT, J. MUNTASELL, J. AND CESARI, E., Effect Of The Thermal Behavior Of Poly 

(Ethylene Terephthalate), Thermochimica Acta, 333 (1999) 169-172 

[29] FONT, J. MUNTASELL, J. AND CESARI, E., Poly (Butylene Terephthalate) Poly 

(Ethylene Terephthalate) Mixtures Formed By Ball Milling, Materials Research Bulletin, 34 

(1999) 157-165 

[30] MOLINA-BOISSEAU, S., LE BOLAY, N., PONS, M., Fragmentation Mechanism Of 

Poly (Vinyl Acetate) Particles During Size Reduction In A Vibrated Bead Mill, Powder 

technology, 4419 (2001) 

[31] XXI SIMPÓSIO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, Sequal, 07-10, 

Novembro, São Paulo, 2000. 



                                                                                                                                                   82 

[32] MELO, J.W., BRANCO, J.R.T., Relatório Técnico Moagem Em Espiral De PET - Pós-

Consumo, CETEC-MG/CNPq/Dunas, 2002, Belo Horizonte. 

[33] DUARTE, L.T., Produção E Caracterização De Recobrimentos De Poli - (Tereftalato De 

Etileno) Depositados Em Aço Por Aspersão Térmica, Dissertação de Mestrado, Curso de Pós-

graduação de Engenharia Química - UFMG, pp 42-46, 1997, Belo Horizonte. 

[34] CAMPOS, S.R.V., Estudo De Recobrimentos Poliméricos Recicláveis Por Spray 

Térmico, Relatório Final FAPEMIG 8010096, CETEC-MG, pp 15, Belo Horizonte, 2000. 

[35] LIMA, R. S., Produção De Revestimentos De Polietileno Tereftalato (PET) Reciclado 

Por Aspersão Térmica, Interfinish, Latino Americano, São Paulo, 1997. 

[36] MELO, J. W., NASCIMENTO. A.A., BRANCO, J. R. T., CAMPOS, S.R.V., 

Cominuição De PET - Pós-Consumo, Pedido de Patente DEINPI/MG sob protocolo 000300 

12 de Fevereiro de 2003, Belo Horizonte. 

[37] ARTHUZO, P. P., Produção E Caracterização De Pó De Poli (Tereftalato De Etileno) - 

PET Reciclado, Relatório Estágio Supervisionado, CETEC-MG, pp 19, 1997. 

[38] NEUCILENE, L. Corrosão E Desgaste De Polímeros Processados Por Spray Térmico, 

Relatório Final FAPEMIG TEC 2155-96, Belo Horizonte, 1996. 

[39] XXI SIMPÓSIO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, Bettanim, 07-10, 

Novembro, São Paulo, 2000. 

[40] ASTM D-1895 - 96, American Society of Testing Materials - Standard test methods for 

apparent density, bulk factor, and pourability of plastic materials 

[41] BROGAN, J. A., Processing And Property Relationship Of Thermally Sprayed Polymer 

Systems, Ph.D. Thesis, State University of New York at Stony Brook, New York, 1996. 

[42] ASTM C693 - 84 (Reaproved 1988), American Society of Testing Materials - Standard 

test method for density of glass by buoyancy 

[43] LA MANTIA, F. P. e VINCI, M., Recycling Poly (Ethylene Terephthalate), Polymer 

Degradation And Stability, 45 (1994) 121-125 



                                                                                                                                                   83 

[44] AVRAMOV, I., AVRAMOVA, N., Kinetics Of Relaxation And Crystallization Of Poly 

(Ethylene Terephthalate), J. of Non-Crystalline Solids, 260 (1999) 15-20 

[45] METALS HAND BOOK - Vol. 10 - Material Characterization. 

[46] KAO, C.Y., CHENG, W.H., WAN, B.Z., Investigation Of Catalytic Glycolysis Of 

Polyethylene Terephthalate By Differential Scanning Calorimetry, Thermochimica Acta, 292 

(1997) 95-104 

[47] PACI, M. & LA MANTIA, F. P., Competition Between Degradation And Chain 

Extension During Processing Of Reclaimed Poly (Ethylene Terephthalate), Polymer 

Degradation And Stability, 61 (1998) 417-420 

[48] MOLINA-BOISSEAU, S., BOLAY, N. LE, Fine Grinding Of Polymers In A Vibrated 

Bead Mill, Powder technology, 105 (1999) 321-327 

[49] MELO, J.W., .BRANCO, J.R.T., Relatório Técnico Sobre Análise De Fluidez De Pós 

Poliméricos, Fundação Centro Tecnológico De Minas Gerias – CETEC, Janeiro 2003, Belo 

Horizonte.  

[50] Manual do Picnômetro a Hélio – Marca Micromeritics (Multivolume Picnometer) 

Modelo 1305. 

[51] LUCAS. E.F., SOARES., B.G. MONTEIRO, F., Caracterização De Polímeros: 

Determinação De Peso Molecular E Análise Térmica, Editora E-Papers, 366p, Rio de Janeiro, 

2001. 

[52] MELO, J. W., NASCIMENTO. A.A., BRANCO, J. R. T., CAMPOS, S.R.V., Produção 

De Pós De PET - Pós-Consumo, Feira de Oportunidades - SEBRAE, 2002, Belo Horizonte. 

[53] LOP - LABORATÓRIO DE OPERAÇÕES E PROCESSOS DEPARTAMENTO DE 

ENGENHARIA QUÍMICA UFMG, Projeto, Montagem E Operação De Uma Unidade, Em 

Escala De Laboratório, Para Reciclagem De Poli (Etileno Tereftalato) - PET, UFMG-CETEC, 

Belo Horizonte, 1996. 

[54] PADILHA, A.F. FILHO, F.A., Técnicas De Análise Microestrutural, Hemus Editora 

Ltda, 190p, São Paulo, 1985. 



                                                                                                                                                   84 

[55] KREVELEN, V., Properties Of Polymers, Their Correlation With Chemical Structure; 

Their Numerical Estimation And Prediction From Additive Group Contributions, third 

edition, elsivier, Nertherlands, 1990. 

[56] PINTO, M. R., Viscosidade De Soluções Diluídas De Polímeros, Relatório, 

Departamento De Físico-Química, Instituto De Química – UNICAMP, Campinas. 

[57] ASTM D4603-96, American Society Of Testing Materials, Standard Test Method For 

Determining Inherent Viscosity Of Poly (Ethylene Terephthalate) (PET) By Glass Capillary 

Viscometer, 1996 

[58] ASTM D2857-95, American Society Of Testing Materials, Standard Pratictice For Dilute 

Solution Visicosity Of Polymers, 1995. 

[59] PASCHKE, E.E., BIDLINGMEYER, B.A., BERGMANN J.G., A New Solvent System 

Gel-Permeation Chromatography Of Poly (Ethylene Terephthalate), Journal of Polymer 

Science: Polymer Chemistry Edition, Vol 15, 983-989, 1977. 

[60] Dissertação do sidnei 

[61] Site da Acorn Cardiovascular, http://www.acorncv.com/htmlsite/histo.htm, página da 

internet acessada em 27/03/2003. 

[62] Trabalho Gislene 

[63] LIMA, R. S., TAKIMI, A.S. LIMA, M.D. BERGMANN, C.P. FERREIRA, C.A. 

BAUMHARDT - NETO, R., BRANCO, J. R. T., Produção De Revestimento De Polietileno 

Tereftalato (PET) Reciclado Por Aspersão Térmica, 1997. 

[64] FREIRE, M. T. DE A., CASTLE, L., REYES, F.G.R. AND DAMANT, A. P., Thermal 

Stability Of Polyethylene Terephthalate Food Contact Materials: Formation Of Volatiles 

From Retail Samples And Implications For Recycling, Food additives and contaminants, 15 

(1998) 473-480. 

[65] NASCIMENTO, C. R., PACHECO, E.B.A.V., DIAS M. L., Reciclagem De Garrafa 

PET, Revista Química Industrial, 706/707, p 14-21, 1996. 



                                                                                                                                                   85 

[66] PINTO, F. J. B., Tecnologias De Reciclagem E De Gestão Ambiental Para O Setor 

Industrial De Plástico, Relatório de Bolsa FAPEMIG, CETEC-MG, Belo Horizonte, 2000. 

[67] ALVES. N.M., MANO, J.F., BALAGUER E., MESSEGUER DUENAS, J.M., 

RIBELLES GOMEX J.L., Glas Transition And Structural Relaxation In Semi-Crystalline 

Poly (Ethylene Terephthalate): A DSC – Study, Polymer 43 (2002), 4111-4122, Espanha, 

2002 

[68] Review of Processes Capable of Producing Food Grade PET From Recyclate, WRAP – 

Plastic Bottle Recycling in the UK, Processes for Food Grande PET,  pp98-110, 2002,UK  

[69] BOIKO Y. M., GUÉRIN, G., VYACHESLAV A. M., PRUD´HOMME, R. E. Healing 

Of Interfaces Of Amorphous And Semi-Crystalline Poly (Ethylene Terephthalate) In The 

Vicinity Of The Glass Transition Temperature, Polymer 42 (2001), 8695-8702, Russia 

[70] ADHIKARI, R., LACH, R. MICHLER, G.H., WEIDISCH, R., GRELLMANN, W. 

KNOLL, K., Morphology And Crack Resistance Behavior Of Binary Block Copolymer 

Blends, Polymer 43 (2002), 1943-1947, 2001, Alemanha. 

[71] ASTM D-1895-96 Standard Test Methods For Apparent Density, Bulk Factor, And 

Pourability Of Plastic Material.  

[72] Site da Bibvirt, http://perfomallas.com/tamice1b.htm, página da internet acessada em 

12/05/2003. 

[73]  ASTM E-11/95. 

[74] ALLEN, N.S., EDGE, M., MOHAMMADIAN, M., Hydrolitic Degradation Of Ply 

(Ethylene Terephthalate): Importance Of Chain Scission Versus Crystallinity, Eur. Polym. 

J.VOL. 27 Nº 12, pp. 1373-1378. 1991. 

[75] MANCINI, S. D., ZANIN, M., Recyclability Of Pet From Virgin Resin, Departamento 

de Engenharia de Materiais, Universidade Federal de São Carlos, Materials Research, Vol. 2, 

No. 1, 33-38, 1999. © 1999 

[76] LI, B., YU, J., LEE, S., REE, M., Crystallizations Of Poly(Ethylene Terephthalate Co 

Ethylene Isophthalate), Department of Chemistry, Pohang University of Science and 

Technology, Pohang 790-784, South Korea, Polymer 40 (1999) 5371–5375 



                                                                                                                                                   86 

[77] INDUMATHI, J., BIJWE, J., GHOSH, A.K., FAHIM, M., KRISHNARAJ, N., Wear Of 

Cryo-Teatred Engineering Polymers And Composite, Wear 225-229 (1999) 343-353. 

[78] BALTÁ CALLEJA, F.J., CAGIAO, M.E., ZACHMANN, H.G. E VANDERDONCKT, 

C., J. Macromol. Sci.-Phys., B33(3&4), 333-346 (1994). 

[79] BIANCHI, R., CHIAVACCI, P., VOSA, R. E GUERRA, G., Effect Of Moisture On The 

Crystallization Behavior Of PET From The Quenched Amourphous Phase, Centro Ricerche 

Montefibre, 1-80134, Acerra (Naples), Italy. 

[80] Manual do viscosímetro – Reômetro Marca HAAKE, Modelo Rotovisco RV3, Germany. 

[81] SHUGAR, G. J., BALLIWGER, J. T.,  “Chemical Technicians Ready Reference Hand 

Book”, Fourth Edition, Germany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   87 

7 Anexos 

7.1 Sugestões de aplicações para os pós de PET 

7.2 Tabelas 

• Tabela 7.2.1  Registro dos Ensaios de Peneiramento Realizados. 

• Tabela 7.2.2 Medidas de Fluidez dos Pós Produzidos pelo Trabalho e do CETEC. 

• Tabela 7.2.3 Resumo dos Resultados sobre a Caracterização do Pó de PET – Pós-

consumo. 

7.3 Figuras 

• Figura 7.3.1 Cálculo de Cristalinidade do Pó de PET Produzido pelo Trabalho. 

• Figura 7.3.2 Distribuição Granulométrica Valente Moagem. 

• Figura 7.3.3 Difratograma de Raios-X, material pó de PET – pós-consumo na 

faixa (-35# a +48#), produzido por este trabalho, radiação: Kα Cu. 

• Figura 7.3.4 Difratograma de Raios-X, material pó de PET – pós-consumo na 

faixa (-48# a +65#), produzido por este trabalho, radiação: Kα Cu. 

• Figura 7.3.5 Difratograma de Raios-X, material pó de PET – pós-consumo na 

faixa (-65# a +100#), produzido por este trabalho, radiação: Kα Cu. 

• Figura 7.3.6 Difratograma de Raios-X, material pó de PET – pós-consumo na 

faixa (-100# a +270#), produzido por este trabalho, radiação: Kα Cu. 

• Figura 7.3.7 Difratograma de Raios-X, material pó de PET – pós-consumo na 

faixa (-270#), produzido por este trabalho, radiação: Kα Cu. 



                                                                                                                                                   88 

• Figura 7.3.8 sobre Gráfico 7.1 sobre Resultado de Calorimetria Diferencial 

Exploratória para Faixas - 35#(0,419mm)a +48#(0,296mm); -48#(0,296mm) a 

+65#(0,209mm); -65#(0,209mm) a +100#(0,148mm); -100#(0,148mm) a 

+270#(0,052mm); -270#(0,052mm). 

• Figura 7.3.9 sobre Gráfico 7.2 sobre Resultado de Calorimetria Diferencial 

Exploratória para Faixas - 35#(0,419mm)a +48#(0,296mm); -65#(0,209mm) a 

+100#(0,148mm); -270#(0,052mm). 

7.4 Fichas 

• 7.4.1 Ficha Técnica do Pó A17 

• 7.4.2 Ficha Técnica do Pó A18 

• 7.4.3 Ficha Técnica do Pó A20 

• 7.4.4 Ficha Técnica do Pó A22 

7.5 Procedimento e etapas para calibração e uso do Picnômetro 1305. 

7.6 Procedimento experimental Picnômetro 1305. 

7.7 Representação esquemática do picnômetro 1305. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   89 

7.1 Sugestões de aplicações para os pós de PET 

Pó 

Pela versatilidade do equipamento cominuidor-protótipo, poderão ser feitas a cominuição de 

outros tipos de garrafas, independendo da sua forma e tamanho. Sendo assim, caberá apenas 

diferenciar ajustes e parâmetros no equipamento. 

As pré-formas, que também são descartadas, dos setores de produção industrial em grande 

quantidade, por não estarem adequadas às etapas de extrusão e sopragem, poderão ser bem 

aproveitadas, para o tipo de cominuição aqui realizado. 

A vantagem de se aproveitar as pré-formas é que os pós produzidos poderão ser usados em 

aplicações biológicas, como biomaterial, pois o PET é biocompatível e além do mais as pré-

formas não sofrem contaminações de lixos urbanos. 

A elaboração e criação de novos produtos envolve desenvolver processos produtivos, que não 

dependam demasiadamente de tecnologias caras ou menos limpas e que promovam a 

agregação de valor. Com a contribuição deste trabalho espera-se ampliar o leque de opções 

para a aplicação dos pós. 

Resumidamente, a seguir são registradas algumas possíveis aplicações para o pó de PET – 

Pós-consumo: 

Um primeiro grupo inclui a produção e aplicação de pó de PET – pré-consumo (origem das 

pré-formas inadequadas para extrusão e/ou garrafas inadequadas para consumo final, 

descartada antes do seu uso) em: 

a) Implantes biológicos para reconstituição muscular [61]; 

b) Reconstituição óssea associada a blendas [17]; 

c) Recobrimento em produtos médico-hospitalares, como pinos, parafusos helicoidais, 

em fraturas ósseas. 

O segundo grupo é aplicação de pó de PET – pós-consumo (origem dos lixos urbanos, como 

garrafas e embalagens afins) em: 
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a) Recobrimento polimérico em aço, trabalho que vem sendo desenvolvido pelo LEMS – 

Laboratório de Engenharia e Modificações de Superfícies, CETEC-MG [63]; 

b) Recobrimento polimérico em madeiras recicladas; 

c) Texturizações como forma de acabamento; 

d) Recobrimento polimérico em vergalhões (aço de construção civil), cujos locais 

acarretam maior corrosão; 

e) Recobrimento polimérico em concreto armado para proteção contra humidade; 

f) Recobrimento polimérico em dutos de oleofinas ou combustível; 

g) Recobrimento polimérico em papeis decorativos; 

h) Recobrimento polimérico em tanques combustíveis; 

i) Compósitos poliméricos ou blendas para fins diversos. 
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7.1.1 Tabela 7.2.1 Registro dos ensaios de peneiramento realizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensaio Peneir. Ensaio Comin Ensaio Comin. Faixa  ( massa - g )

Data Nº Data natura +65 -65+100 -100
1 24/mar 8 25/fev 1615,00 150 9,288 840 52,012 255 15,789 370 22,910

2 24/mar 10 28/fev 923,00 100 10,834 380 41,170 185 20,043 258 27,952
3 24/mar 12 07/mar 534,00 48 8,989 168 31,461 130 24,345 188 35,206

4 24/mar 13 10/mar 616,00 48 7,792 200 32,468 148 24,026 220 35,714
5 04/abr 06/mar 344,00 50 14,535 112 32,558 71 20,640 111 32,267
6 04/abr 11/mar 1203,00 58 4,821 385 32,003 290 24,106 470 39,069

7 04/abr 12/mar 1357,00 71 5,232 462 34,046 326 24,024 498 36,699
8 04/abr 13/mar 1176,00 41 3,486 389 33,078 277 23,554 469 39,881

9 07/abr 14/mar 964,00 44 4,564 320 33,195 221 22,925 379 39,315
10 07/abr 17/mar 1173,00 51 4,348 367 31,287 276 23,529 479 40,835

11 07/abr 18/mar 1306,00 60 4,594 406 31,087 318 24,349 522 39,969
12 07/abr 19/mar 1368,00 70 5,117 418 30,556 324 23,684 556 40,643

13 07/abr 21/mar 1247,00 50 4,010 356 28,549 321 25,742 520 41,700
14 07/abr 24/mar 1147,00 61 5,318 354 30,863 284 24,760 448 39,058

15 07/abr 25/mar 1072,00 52 4,851 321 29,944 262 24,440 437 40,765
16 07/abr 26/mar 1211,00 34 2,808 366 30,223 294 24,277 517 42,692

17 07/abr 27/mar 1185,00 46 3,882 344 29,030 274 23,122 521 43,966
18 08/abr 28/mar 1190,00 91 7,647 319 26,807 273 22,941 507 42,605

19 08/abr 01/abr 901,00 38 4,218 238 26,415 194 21,532 431 47,836
20 08/abr 02/abr 1047,00 35 3,343 306 29,226 239 22,827 467 44,604

21 08/abr 03/abr 1387,00 40 2,884 383 27,614 301 21,702 663 47,801
22 16/abr 09/abr 1082,00 28 2,588 302 27,911 261 24,122 491 45,379
23 16/abr 11/abr 1263,00 61 4,830 367 29,058 348 27,553 487 38,559

24 22/abr 14/abr 1268,00 72 5,678 362 28,549 357 28,155 477 37,618

25 22/abr 15/abr 1209,00 42 3,474 363 30,025 363 30,025 441 36,476
26 22/abr 16/abr 491,00 25 5,092 140 28,513 109 22,200 217 44,196

0,000 0,000 0,000 0,000

28279,00 1466 5,184 8968 31,713 6701 23,696 11144 39,407
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Tabela 7.2.2 comparação fluidez dos pós produzido pelo trabalho e pós oriundos do CETEC. 

 

 

 

 

 

 

Amostra Ensaio massa (g) tempo (s) g/s média m média t média Desvio P.
A17 1 19,68 1,4 14,05714 19,47667 1,39 13,97847 0,078572

2 19,46 1,4 13,9
3 19,29 1,38 13,97826

A18 1 14,4 1,2 12 14,29 1,20 11,90833 0,096105
2 14,3 1,2 11,91667
3 14,17 1,2 11,80833

A20 1 24,36 2,2 11,07273 24,29667 2,20 11,04394 0,029575
2 24,3 2,2 11,04545
3 24,23 2,2 11,01364

A22 1 60,89 5,6 10,87321 60,78667 6,13 10,00741 1,173782
2 60,77 5,8 10,47759
3 60,7 7 8,671429

Amostra Ensaio massa (g) tempo (s) g/s média m média t média Desvio P.
M-35+48 1 9,2 35,47 0,259374 9,013333 22,53 0,54098 0,128401

2 9,18 27,12 0,338496
3 9,02 22,82 0,395267
4 8,98 18,68 0,480728
5 8,89 14,84 0,599057
6 8,81 16,22 0,543157

M-48+65 1 165,8 208,4 0,795585 60,67833 58,86 1,582004 1,152077
2 83,15 23,37 3,55798
3 8,82 53,13 0,166008
4 35,91 19,62 1,830275
5 35,74 26,53 1,347154
6 34,65 22,09 1,568583

M-65+100 1 55,84 11,84 4,716216 55,678 30,62 8,647965 1,413317
2 55,71 39,62 1,406108
3 55,7 45,03 1,236953
4 55,69 27,44 2,029519
5 55,45 29,15 1,90223
6

M-100+270 1 49,88 50,43 0,989094 49,308 70,62 2,912421 0,305262
2 49,98 90,3 0,553488
3 49,11 104,07 0,471894
4 48,83 40,57 1,203599
5 48,74 67,72 0,719728
6

M-270 1 35,6 58,84 0,605031 31,48 88,16 0,502284 0,174177
2 35,52 87,4 0,406407
3 35,64 71,94 0,495413
4 16 97,1 0,164779
5 34,64 125,53 0,27595
6
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Tabela  7.2.3 Características do pó de PET – Pó-consumo produzido neste trabalho 

 

 

 

 

Amostras FAIXAS
Unidade -35 a +48 -48 a +65 -65 a +100 -100 a +270 -270

Item Descrição da origem Medida -(0,419mm) -(0,296mm) -(0,209mm) -(0,148mm) -(0,052mm)
+(0,296mm) +(0,209mm) +(0,148mm) +(0,052mm)

4.3.1 FLUIDEZ g/s 0-1 1-2 8-9 3-4 1-2

MEV
MO lamelares lamelares elipsoidais fibrosas elipisoidaiss

4.3.2 MORFOLOGIA fibrosas fibrosas fibrosas elipisoidaiss cilíndricas
4.3.3 elipisoidaiss lamelares

η

4.3.5 VISCOSIDADE DINÂMICA Pas 0,2
(variação de velocidade de cisalha-

mento de 5 a 900 RPM)

4.3.6 DENSIDADE g/cm^3 1,46 1,34 1,33 1,28 1,31

∆Hc

4.3.4 ENTALPIA DE CRISTALIZAÇÃO J/g 35,54 49,03 42,13 - 27,04

4.3.4 CRISTALINIDADE % C 24,67 35,02 30,09 - 19,31

4.3.7 Difração de Raios X Planos (-1)(1)(0) (-1)(1)(0) (-1)(1)(0) (-1)(1)(0) (-1)(1)(0)
Cristalinos (1)(0)(0) (1)(0)(0) (1)(0)(0) (1)(0)(0) (1)(0)(0)

(0)(-2)(1) (0)(-2)(1) (0)(-2)(1) (0)(-2)(1) (0)(-2)(1)

21,48 21,11 21,06 21,08 21,16

4.3.7 Difração de Raios X Angulos 25,7 26,5 26,02 26,42 26,04
29,78 30,36 30,16 30,26 30,12
50,7 50,887 51,68 51,68 51,68
54,62 61,9

549,4960 567,6689 513,3109 640,3583 556,3161

4.3.7 Difração de Raios X Picos 623,2110 617,7877 590,5273 664,4408 663,402
534,2719 637,4391 727,5588 750,5676 692,0142
46,0056 100 298,9012 169,0558 116,665

70,0077

RESUMO DOS RESULTADOS
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 Tabela sobre Características do pó de PET – pós-consumo produzido neste trabalho 

(continuação). 

 

 

 

 

Amostras FAIXAS
Unidade -35 a +48 -48 a +65 -65 a +100 -100 a +270 -270

Item Descrição da origem Medida -(0,419mm) -(0,296mm) -(0,209mm) -(0,148mm) -(0,052mm)
+(0,296mm) +(0,209mm) +(0,148mm) +(0,052mm)

4.2.3 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA % Retido 16-17 20-21 19-20 22-24 3-4

Taxa de 
Produção

4.2.3 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA Acumulada 1,7-1,8 1,4-1,5 0,9-1,1 0,5-0,7 0,1-0,2

g/min

4.2.3 PENEIRAMENTO % Retido 20-26

4.3.5 Viscosidade Relativa ηr 1,24 1,14 3,57 1,16 1,10

4.3.5 Viscosidade Intrínseca [η] 0,44 0,28 2,57 0,30 0,20

4.3.5 Viscosidade Inerente ηinh 0,88 0,56 5,19 0,60 0,40

RESUMO DOS RESULTADOS
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7.3.1 Cálculo da cristalinidade do pó de PET produzido pelo trabalho. 

Quadro 7.1 Planilha para cálculo de cristalinidade. 

O grau de cristalinidade das amostras deste trabalho foi calculada segundo a equação 7.1. 

 

Os cáculos foram feitos em planilha eletrônica, reproduzida no Quadro 7.1.  

mW/g = (J/s)/g Norma DSC D-31417-82
literatura [48,43,2,9,3,1]

A0 140 A entalpia de cristalização pela literatura
140 J/g Para o PET 100% Cristalino

A mW/g Unidade de Fluxo de Calor no DSC

B (J/s)/g Unidade de Fluxo de Calor no DSC

C ∆Hf Valor abstraido de um ajuste de
uma curva gaussiana - Origin 6.1 

D 0,192 Peso molecular do PET- valor transformado

E Multiplica C x E

F Total dado em J/g

G Divide F/A0

H Valor percentual de cristalinidade

F H
Faixa J/(mol) J/g %C

-35 48 179,92 34,54464 24,67474
-48 65 255,37 49,03104 35,02217
-65 100 219,44 42,13248 30,09463

-100 270 30,59 5,87328 4,1952
-270 21,6 4,1472 2,962286

Faixa J/(mol) J/g %C
-35 48 189,41 36,36672 25,97623
-48 65 0 0 0
-65 100 188,78 36,24576 25,88983

-100 270 0 0 0
-270 140,87 27,04704 19,31931
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Figura 7.3.2 Distribuição Granulométrica Valente Moagem 
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Figura 7.3.3 Difratograma de Raios-X, material pó de PET – pós-consumo na faixa (-35# a 

+48#), produzido por este trabalho, radiação: Kα Cu. 
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Figura 7.3.4 Difratograma de Raios-X, material pó de PET – pós-consumo na faixa (-48# a 

+65#), produzido por este trabalho, radiação: Kα Cu. 
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 Figura 7.3.5 Difratograma de Raios-X, material pó de PET – pós-consumo na faixa (-65# a 

+100#), produzido por este trabalho, radiação: Kα Cu. 
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Figura 7.3.6 Difratograma de Raios-X, material pó de PET – pós-consumo na faixa (-100# a 

+270#), produzido por este trabalho, radiação: Kα Cu. 
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Figura 7.3.7 Difratograma de Raios-X, material pó de PET – pós-consumo na faixa (-270#), 

produzido por este trabalho, radiação: Kα Cu. 
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Figura 7.3.8 sobre gráfico de Resultado de Calorimetria Diferencial Exploratória para Faixas - 

35#(0,419mm)a +48#(0,296mm); -48#(0,296mm) a +65#(0,209mm); -65#(0,209mm) a 

+100#(0,148mm); -100#(0,148mm) a +270#(0,052mm); -270#(0,052mm). 

 

Figura 7.3.9 sobre gráfico de Resultado de Calorimetria Diferencial de Varredura para Faixas 

- 35#(0,419mm)a +48#(0,296mm); -65#(0,209mm) a +100#(0,148mm); -270#(0,052mm). 
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7.4.1. Ficha técnica do pó A17 

 

 

 

 

 

 

PROJETO PET
AMOSTRAS DE PÓ
AMOSTRA A18
DATA indefin.
CLASSE 0
ORIGEM 0
MATERIAL 0
PROCESSOS 0

AMPLIAÇÃO - 9x

DURAÇÃO (h) 0
MASSA (g) 0
COLORAÇÃO 0
Granulometria -65

AMPLIAÇÃO - 25x
Caracterizações 0

AMPLIAÇÃO - 40x

COMENTÁRIO
Otima fluidez.Algumas particulas ficaram presas na borda do bico do funil, 
do funil, porém, sem interferir consideravelmente na fluidez do pó  
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7.4.2. Ficha técnica do pó A18. 

 

 

 

 

 

 

  

PROJETO PET
AMOSTRAS DE PÓ
AMOSTRA A17
DATA indefin.
CLASSE PET
ORIGEM JK
MATERIAL Pó de PET (2)
PROCESSOS 1.Moagem 

AMPLIAÇÃO - 9x

DURAÇÃO (h) 104
MASSA (g) 0
COLORAÇÃO 0
Granulometria -48 a +65

AMPLIAÇÃO - 18x
Caracterizações 0

AMPLIAÇÃO - 40x

COMENTÁRIO
Otima fluidez, o pó adere à superficie.
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7.4.3. Ficha técnica do pó A20 

 

 

 

 

 

 

  

PROJETO PET
AMOSTRAS DE PÓ
AMOSTRA A20
DATA indefin.
CLASSE PET
ORIGEM JK
MATERIAL Pó de PET 
PROCESSOS 1.Moagem 

AMPLIAÇÃO - 9x

DURAÇÃO (h) 104
MASSA (g) 0
COLORAÇÃO 0
Granulometria -48 a +65

AMPLIAÇÃO - 25x
Caracterizações 0

AMPLIAÇÃO - 40x

COMENTÁRIO
O pó só flui com pequena vibração no início.
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7.4.4. Ficha técnica do pó A22 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO PET
AMOSTRAS DE PÓ
AMOSTRA A22
DATA 24/10/xx
CLASSE PET
ORIGEM 0
MATERIAL Amostra II
PROCESSOS 1.Moagem Ø4

AMPLIAÇÃO - 9x

DURAÇÃO (h) 34h e 25min
MASSA (g) 0
COLORAÇÃO 0
Granulometria +65

AMPLIAÇÃO - 25x
Caracterizações 0

AMPLIAÇÃO - 40x

COMENTÁRIO
O pó só flui com pequena vibração no início.
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7.5 Procedimento e etapas para calibração e uso do Picnômetro 

1305. 

a) Ligar o equipamento esperando-se 15 minutos; 
b) Limpeza das câmaras de amostras; 
c) Conexão do Hélio e regulagem de pressão 138 a 152 Kpa; 
d) Posicionamento da válvula >5 <5 na posição <5; 
e) Posicionamento da válvula >35 <35 na posição <35; 
f) Instalação da câmara de amostra de 5 cm3 e colocação do recipiente de 5 cm3, vazio, 

na mesma câmara de amostra; 
g) Realização de uma corrida com o recipiente vazio e logo depois de anotadas as leituras 

referentes aos valores das pressões. Realização de corrida com o recipiente contendo 
uma esfera padrão, repetindo o mesmo processo de anotação das pressões. 

h) De posse das anotações das pressões foi efetuado o cálculo de acordo com a tabela 09 
e 10, a seguir: 

Tabela 09: Medidas de P1, P2 (pressões), lidas com recipiente vazio. 

Tabela 10:Medidas de P1, P2 (pressões), lidas com recipiente com esfera. 

Tabela sobre Valores encontrados de V-célula e V-expandido (em destaque) que foi 

considerado para a equação (04). 

Onde: P1, P2 são as pressões lidas com o recipiente vazio (na primeira linha); 

           P1, P2 são as pressões lidas com o recipiente com a esfera (na primeira linha); 

                                           V Calib = Volume da esfera padrão. 

                                            Os valores aqui encontrados foi usado posteriormente na equação 
4. 

P1 P2 (A-B)/B P1 P2 D - E C x E F - G V calib. X (F/H) V célula X C

A B C D E F G H V-celula V-expandido

19712,4 11134,7 7,70E-01 19756,2 9492,7 5,20E-01 7,31E+03

19712,4 11134,7 0,77035753 19756,2 9492,7 10263,5 7906,56452 2356,93548 10,5599 8,1349

Célula Vazia
Peso recipiente vazio 1,49736
Peso recipiente Bruto 0,00000
Peso Líquido Amostra -1,49736
P1 19713 19704 19721 19723 19705 19671 19714 19729 19738 19706
P2 11212 11212 11044 11218 11221 11173 10604 11218 11231 11214

Célula com Esfera
Peso recipiente vazio 1,49736
Peso recipiente Bruto 20,35962
Peso Líquido Amostra 18,86226
P1 19776 19761 19737 19754 19768 19755 19745 19794 19708 19764
P2 9524 9526 9513 9523 9495 9513 9322 9491 9496 9524
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7.6 Procedimento Experimental  

A preparação do ensaio consiste em colocar a amostra do material, com um tamanho 

adequado para o recipiente de 5 cm3, medindo primeiramente  o recipiente vazio e o 

recipiente com a amostra. O peso da amostra (g), é a diferença do recipiente com a amostra 

(peso bruto) e o recipiente vazio. A válvula >5 <5  foi colocada na posição <5 e a  válvula 

>35 <35 foi colocada na posição <35, conferidas as condições estas condições, iniciou-se os 

seguintes procedimentos: 

Fechamento da válvula FILL; 

Posicionamento da válvula PREP/TEST na posição PREP; 

Abertura da válvula VENT; 

Remoção da tampa da câmara de amostras; 

Verificação se o recipiente era encontrado vazio; 

Introdução da amostra; 

Fechamento da câmara de amostras com a tampa; 

Como a amostra era um pó leve, as válvulas FILL RATE e VENT RATE foram fechadas. 

foi aberta a válvula FILL, para aumentar  a taxa de fluxo foi aberta suavemente até a metade, 

as válvulas FILL RATE e VENT RATE. 

Fechando a válvula VENT, até a pressão aumentar (de 16 a 18), fechou-se a válvula VENT e 

concomitantemente abriu-se a válvula FILL, para estabilizar o fluxo.  

Após este procedimento, fechou-se a válvula FILL e deixou a válvula VENT aberta; 

Colocando a válvula PREP/TEST na posição TEST; 

Deixando cair a pressão até o zero, e corrigindo o zero quando era necessário; 

Verificando se o zero não mudava e que a válvula PREP/TEST era colocada na posição 

TEST, quando ocorria  a mudança, repetia-se a etapa (m), até estabilização. 
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Fechando a válvula VENT; 

Abrindo a válvula FILL deixando atingir a pressão de 19500 +-0,2 psi; 

Fechando a válvula FILL e ao cair a pressão foi registrado como P1. 

E tão logo foi posicionada a válvula PREP/TEST na posição TEST até estabilizar, finalmente 

registrado como P2. 

Para realização de uma nova leitura (que no total era necessário 10), retornei a etapa (m).  
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7.7 Representação Esquemática do Picnômetro 1305. 

 

 

 

 

 


