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RESUMO 
 
 

A preparação de mistura física ou blendas poliméricas é um método muito 

importante para se obter um produto final com excelente balanço de propriedades, 

em que um componente pode suprir a propriedade deficiente do outro, além de ser 

muitas vezes uma modificação de baixo custo em relação ao desenvolvimento e 

síntese de um novo polímero. O PET tornou-se um dos principais rejeitos de 

plásticos pós-consumo e com objetivo de sanar este problema, este trabalho visa 

obter blendas a partir do PET reciclado e poliésteres derivados do glicerol e ácido 

ftálico. O material com proporção mais alta do PET apresentou melhores 

propriedades térmicas, observadas por TGA e DSC, com um perfil similar do PET 

puro. Na análise de DRX apresentou comportamento semicristalino, enquanto no 

MEV observou-se uma superfície lisa em todos os materiais, característica dos 

poliésteres puros. Na proporção de 50% sua superfície apresentou uma provável 

imiscibilidade dos polímeros. 
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INTRODUÇÃO 
Atualmente, novas tecnologias que possibilitem a utilização de produtos com 

menor impacto ambiental estão sendo desenvolvidas. Por exemplo, a glicerina, 

subproduto do biodiesel, no momento é um problema ambiental e econômico para 

as empresas produtoras do combustível renovável no Brasil em outras partes do 

mundo(1). Para sanar este problema, várias pesquisas estão incentivando sínteses 

de polímeros a partir da glicerina (2,3,4).  Outro aspecto importante também é a 

reciclagem do PET pós-consumo. Segundo a ABIPET, o aumento da geração de 
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resíduos é devido ao crescimento populacional, à urbanização, ao estilo de vida 

moderno, à industrialização e ao crescimento da geração de excedente de renda e, 

por conseqüência, de consumo (5).   

Blenda polimérica é uma mistura de polímeros ou copolímeros, cujas 

propriedades físico-químicas são diferentes daquelas apresentadas pelos seus 

componentes individualmente. As propriedades de uma blenda são determinadas 

pela miscibilidade dos componentes e pelo comportamento de fases (6). Em alguns 

casos as propriedades de uma blenda são intermediárias às dos seus componentes, 

entretanto, as blendas mais interessantes são aquelas em que há um efeito 

sinérgico, tal que as propriedades da blenda sejam superiores, às dos componentes 

puros (6). Portanto, a preparação de blendas poliméricas constitui-se em uma 

alternativa mais rápida e economicamente mais viável, em relação às pesquisas de 

novas rotas de síntese e a construção de plantas para sintetizá-lo. Além disso, as 

várias combinações possíveis envolvendo estrutura-propriedade-composição 

permitem uma grande versatilidade na preparação das blendas poliméricas (7). 

O foco deste trabalho está na verificação da influência da adição do poliéster 

sintetizado a partir do glicerol e acido fálico ao PET reciclado, correlacionando a 

miscibilidade das misturas, comportamento térmico e mecânico, visando obter 

materiais com propriedades satisfatórias para aplicação em construção civil.   

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
  

Os poliésteres produzidos utilizando-se proporção molar estequiométrica 

(1,0:1,5) do sistema  glicerol e  ácido ftálico, respectivamente, são mostrados na 

Fig.1. 
O poli(tereftalato de etileno) PET, reciclado de garrafas incolores pós-consumo, 

na forma triturado, foi doado pela empresa recicladora BahiaPet.  Blendas 

poliméricas preparadas no reômetro de torque HAAKE, utilizando o PET pós-

consumo e poliésteres do ácido ftálico com glicerol são mostradas na Fig. 2 e suas 

proporções mássicas descritas na Tab. 1. Os parâmetros utilizados foram 10 min de 

processamento; temperatura 250 °C; rotação de 60 rpm; rotores do tipo “roller 3000”, 

câmara de mistura Rheomix 3000p com capacidade de 69 cm³ de material. 

Adicionou-se primeiro o PET, após 5 min adicionou-se o poliéster sintetizado até 

completar 10 min.  
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Figura 1. Foto dos poliésteres sintetizados a partir do glicerol e ácido ftálico (PF). 

 
 

      

    

 

      

 

                                (a)                         (b)                          (c) 

Figura 2. Imagens das blendas: (a) BPF I, (b) BPF II e (c) BPF III. 

 

TABELA 1. Composição mássica das blendas. 

Blenda % PET % PF 

BPF I 70 30 

BPF II 50 50 

BPF III 30 70 

 

As amostras foram caracterizadas por análises térmicas (TGA/DTG) e (DSC), 

espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), difração de 

raios X (DRX), microscopia eletrônica de Varredura (MEV). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados da degradação térmica das blendas e dos poliésteres puros são 

mostrados na Fig. 3. Observou-se que a degradação do PET puro se inicia na 

temperatura 400 °C com perda de massa de 85 % até aproximadamente 520°C. O 

polímero sintetizado (PF) apresentou início de degradação na temperatura próximo a 

200 °C, com perda de massa de 98% até 450 °C. A blenda com maior proporção de 

PET (BPF I) apresentou maior resistência térmica, apresentando a maior 

temperatura de velocidade máxima de degradação, devido ao efeito de composição, 
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tendo início de degradação na temperatura próximo a 320 °C com perda de massa 

de 90 % até aproximadamente 520 °C. A blenda com maior proporção do PF (BPF 

III) apresentou um perfil termogravimétrico similar ao do polímero puro (PF), com 

perda de massa de 95 % até 520°C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 3. Curvas de TGA e DTG do PET, PF e blendas BPF I, BPF II e BPF III. 

  
 Nas curvas de DTG apresentadas na Fig. 3 observou-se que o PET puro 

apresentou um único pico atribuído à decomposição da matriz polimérica. Ao 

comparar as curvas de DTG do PET puro e das blendas, observa-se que as blendas 

BPF I e BPF II apresentaram um único pico na mesma temperatura do PET puro 

com alargamento. Ao analisar a curva de DTG da blenda BPF III observaram-se dois 

eventos relacionados à degradação das matrizes poliméricas, PF e PET, 

respectivamente. Ao analisar a curva de DTG do PF observam-se dois eventos 

relacionados à evaporação de monômeros residuais e da degradação das cadeias 

do polímero.  

Observa-se na curva de DSC apresentada na Fig. 4(a), que o comportamento 

de fusão do PET alterou de forma significativa com a adição do PF, havendo um 

deslocamento do pico de fusão para temperaturas mais inferiores. Um dos métodos 

utilizados para se avaliar a miscibilidade das blendas obtidas pela adição de um 

componente amorfo a um componente cristalizável é a depressão da temperatura de 

fusão do componente cristalizável. Em sistemas miscíveis a temperatura de fusão da 

blenda será mais baixa do que a do componente cristalizável puro, como resultado 

de fatores cinéticos, morfológicos e termodinâmicos, que contribuem para a 
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formação de cristais menos estáveis (7). Logo, pode-se inferir uma possível 

miscibilidade das blendas constituídas por PET/PF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                              (b) 

Figura 4. (a) Curvas de DSC e (b) difratogramas de raios-X dos polímeros 

puros e das blendas. 

 
Ao analisar os difratogramas do PET e das blendas, Fig. 4(b), observou-se 

materiais semicristalinos. As blendas apresentaram padrão de difração similar ao do 

PET reciclado. O poliéster PF apresentou um perfil totalmente amorfo com um halo 

na região 2θ = 25 °.  

As micrografias eletrônicas de varredura da superfície dos polímeros puros 

estão representadas na Fig. 5, a superfície do PET apresentou-se com regiões lisas 

e rugosas, enquanto que a superfície do polímero sintetizado (PF) apresentou uma 

superfície lisa com pequenos fragmentos depositados. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5. Micrografias eletrônicas de varredura da superfície do PET (a) e do PF (b) 

em 1500x. 
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As micrografias eletrônicas de varredura da superfície das blendas encontram-

se ilustradas na Fig. 6. A blenda BPT II apresentou uma superfície lisa com partes 

mais claras e outras mais escuras, enquanto a BPT III apresentou regiões lisas e 

rugosas indicando uma possível imiscibilidade entre os polímeros. Observa-se 

também uma superfície homogênea na blenda BPT I, comprovando a possível 

miscibilidades entre as matrizes (PET e PF) nessa composição. 

 

 

                   (a)                    (b)                     (c) 

Figura 6. Micrografias eletrônicas de varredura da superfície do BPF I (a), BPF II (b) 

e BPF III (c) em 120x. 

 

 

Figura 7. Espectros de infravermelho das matrizes puras e das blendas. 

 
A Fig. 7 apresenta os espectros de infravermelhos das matrizes puras e das 

blendas. Para os espectros do PET destacaram-se as absorções correspondente a 

vibração da ligação C=O do grupo funcional éster (1720 cm-1), da ligação C-O éster 

(1310-1250 cm -1) e ao estiramento angular fora do plano da vibração da ligação C-H 

do grupo aromático (726 cm-1). Ao analisar os espectros do poliéster a partir do 

ftálico observaram-se bandas referentes à formação do grupo éster.  Ao comparar 
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os espectros de infravermelho das matrizes puras com as das blendas, observaram-

se alargamentos nas bandas à carbonila (C=O) na região entre 1700-1725 cm-1 e 

(C-O) na região 1310-1250 referente ao grupo éster, devido a prováveis interações 

entre as matrizes, levando à formação novas ligações. 

 

CONCLUSÃO 
 

Foram obtidas blendas semicristalinas, com estabilidade térmica até 

aproximadamente 300ºC. Na análise da microscopia eletrônica de varredura 

observou-se uma superfície lisa na blenda com maior proporção de PET e uma 

possível separação de fases nas outras composições, que foi comprovada nas 

análises de DSC. Portanto, pode-se inferir a obtenção de blendas parcialmente 

miscíveis com boas propriedades térmicas e morfológicas. 

  
AGRADECIMENTOS 
  

Os autores agradecem à FAPESB pelas bolsas concedidas e pelo apoio 

financeiro. 

 
REFERÊNCIAS  
 

1. BRIOUDE, M. M.; GUIMARÃES, D. H.; FIUZA, R. P.; PRADO, L. A. S. 

A.; BOAVENTURA, J. S.; JOSÉ, N. M. Synthesis and Characterization of Aliphatic 

Polyesters from Glycerol, by-Product of Biodiesel Production, and Adipic Acid. 

Materials Research, v. 10, n. 4, p. 335-339, 2007. 

2. BRESCIANE, D. Aproveitamento da glicerina, co-produto do 

processo de produção de biodiesel, para a preparação de membranas de 

desalinização de água. 2009, 98p. Dissertação (Pós-Graduação em Engenharia 

Química), Universidade Federal da Bahia, Salvador. 

3. GUIMARÃES, D. H.; BRIOUDE, M. M.; FIÚZA R. P.; PRADO, L. A. S. 

A.; BOAVENTURA, J. S.; JOSÉ, N. M. Synthesis and Characterization of Polyesters 

derived Glycerol and Phthalic Acid.  Materials Research, v. 10, n.3, p. 257-260, 

2007.  

4. KELLER, D.; FIÚZA, R.; GUIMARÃES D.; PRADO, L.; BOAVENTURA 

J.; JOSÉ N.M. Síntese e caracterização de poliésteres aromáticos. In: CONGRESSO 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

9240

9240



BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS, CBECimat, 18, Porto 

de Galinhas – PE, 2008.  

5. http://www.abipet.org.br/ acesso em 29 de julho de 2010. 

6. BARROS A. F. Preparação, caracterização físico – química e 

avaliação do comportamento térmico e mecânico de blendas de PET/PEI. 2004, 

254p. Tese (Pós-Graduação em Química) - Centro de Ciências Exatas e de 

Tecnologia, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos. 

7. WELLEN, R. M. R. Cristalização a frio do PET e das blendas 

PET/PS e PET/SAN. 2007, 278p. Tese (Pós-Graduação em Engenharia de 

Processos) – Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina 

Grande, Paraíba. 

 
 

POLYMERIC BLENDS FROM POST-CONSUMER PET AND POLYESTER 
BECOMING OF GLYCEROL AND PHTHALIC ACID 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

Preparation of physical mixture or polymer blends is a very important method to 

obtain a final product with excellent balance of properties, where one component can 

compensate for the poor property of another, and is often a modified low cost 

compared to development and synthesis of a new polymer. PET has become a major 

waste of post-consumer plastics and aiming to remedy this problem, this work aims 

to obtain blends from recycled PET and polyesters derived from glycerol and phthalic 

acid. The material with higher proportion of PET showed better thermal properties, 

observed by TGA and DSC, with a similar profile of pure PET. In XRD analysis 

showed a semicrystalline, while the SEM is a smooth surface on all materials, 

characteristic of pure polyester. The ratio of 50% its surface showed a probable 

immiscibility of polymers. 

 
 
 
 Key-words: Glycerin, blends, PET post-consumer, phthalic acid. 
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