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Resumo: Blendas de politereftalato de etileno (PET) pós-consumo e poliésteres à base de glicerol e ácido fumárico 
foram preparadas variando as quantidades dos constituintes. O PET pós-consumo pulverizado foi adicionado ao reator 
durante a polimerização do poliéster. Os materiais foram caracterizados utilizando-se difração de raios-X (DRX), a 
estabilidade térmica foi analisada por análise termogravimétrica (TGA) e calorimetria exploratória diferencial (DSC), e 
a morfologia investigada por microscopia eletrônica de varredura (MEV). As blendas são imiscíveis, na faixa de 
composições analisada, existindo a possibilidade de compatibilização do PET, devido a reações de transesterificação 
envolvendo; possivelmente, o PET e o glicerol.  
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PREPARATION OF POLYMER BLENDS FROM GLYCEROL, FUMARIC ACID AND 

POLY(ETHYLENE TEREPHTHALATE)  (PET) RECYCLED 

 
 
Abstract: Polymer blends based on recycled poly(ethylene terephthalate) (PET) and poly(glycerol fumarate) polyesters 
were prepared in different PET concentrations. The PET powder was dispersed during the poly(glycerol fumarate) 
synthesis at 260°C. The resulting blends were characterized by X-ray diffraction. The thermal stability of the materials 
was evaluated by thermogravimetric analysis (TGA) and differential scanning calorimetry (DSC). The morphology was 
studies by scanning electron microscopy (SEM). The blends were clearly immiscible. The possibility of (interfacial) 
compatibilization of the PET domains, caused by transesterification reactions between PET and glycerol were discussed 
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Introdução  

A utilização do glicerol gerado como co-produto na produção do biodiesel constitui uma 

preocupação, pois corresponde a 30% em massa do biodiesel produzido. Esta crescente produção de 

biodiesel em diversos países do mundo vem gerando um volume de glicerol preocupante e novas 

aplicações para esse co-produto devem ser estimuladas [1]. 

O PET tornou-se um dos principais rejeitos de plásticos pós-consumo [2], sendo um dos 

polímeros mais utilizados atualmente. Em 2010 a produção mundial alcançou um total de cinqüenta 
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e cinco milhões de toneladas [3]. Características como leveza, boa transparência, brilho, boas 

propriedades mecânicas e de barreira ao CO2 fazem desse polímero um excelente material para a 

fabricação de garrafas para bebidas carbonatadas entre outros tipos de recipientes [4]. A geração de 

resíduos domésticos produzidos aumentou três vezes mais que a população mundial nos últimos 30 

anos. Do resíduo sólido urbano gerado, os materiais plásticos representam de 6 a 7% em peso (16% 

em volume) e dificultam a compactação de aterros, prejudicando a decomposição dos materiais 

biodegradáveis. Assim, a recuperação e a reciclagem de materiais plásticos passaram a ser 

consideradas metas prioritárias na política de gestão de resíduos, podendo ocasionar economia de 

energia, geração de empregos e aumento da vida útil dos aterros [5]. 

Blendas (ou misturas) poliméricas podem ser definidas como a mistura física de dois ou 

mais polímeros sem a presença de reações químicas, a menos que sejam limitadas à interface dos 

dois sistemas. A mistura de polímeros na forma de blendas é um método simples, rápido e 

econômico. Além disso, esse método possibilita a adequação das propriedades para uma 

determinada aplicação, apenas com a mudança da composição da mistura [6]. 

O objetivo desse trabalho é preparar e caracterizar materiais poliméricos que possam ter 

novas aplicações para o glicerol e o PET, tornando mais interessante a produção do biodiesel e a 

reciclagem do PET respectivamente. Nesse trabalho foram preparadas misturas poliméricas de 

poliéster sintetizados a partir do glicerol e ácido fumárico com PET pós-consumo. Os materiais 

foram caracterizados usando-se as seguintes técnicas: TGA, DSC, DRX e MEV.  

 

Experimental  

Os materiais utilizados para a síntese foi o Glicerol P.A e o Acido Fumárico da Labsynth, 

para acelerar a reação foi utilizado o catalisador Dibutildilaurato de Estanho da Sigma 

AldrichChemie GmbH, o PET pós consumo foi doada pela empresa Bahia PET. 

As blendas foram preparadas em um reator adicionando-se o glicerol e o ácido fumárico na 

proporção molar 1:1,5, usando a  metodologia descrita em trabalhos anteriores do grupo  [7].  O 

PET pós-consumo moído, foi adicionado à reação após a homogeneização dos materiais nas 

seguintes percentagens em peso POLFUM/PET: 30/70%; 50/50% e 70/30 %, usando 

dibutildilaurato de estanho como catalisador. A mistura foi aquecida próxima a 260ºC sob agitação 

e após polimerizar foi transferida para moldes de teflon.  
Caracterização dos materiais: 

As análises térmicas dos polímeros sintetizados (POLFUMS) foram realizadas por 

termogravimetria, TGA dinâmica, utilizando-se amostras na forma de pó. As amostras foram 
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aquecidas a 10 ºC/min, entre 25°C até 900ºC, sob fluxo de nitrogênio de 50 mL/min. O 

equipamento utilizado foi um analisador termogravimétrico da Shimadzu. 

O comportamento térmico das amostras foram avaliadas num calorímetro Marca Shimadzu, 

modelo DSC-60, entre 25ºC e 600ºC, com taxa de aquecimento de 20ºC/min  

Os difratogramas foram obtidos num difratômetro de raios-X, Marca Shimadzu, modelo 

XRD-6000, operando com radiação CuKα (λ=1,548 Å), com tensão de 40 kV, e corrente de 30 mA, 

utilizando-se as quatro amostras sob a forma pó ou filme. 

A análise morfológica dos materiais foi efetuada por MEV num microscópio da Marca 

Shimadzu, Modelo SS-550, com aceleração de voltagem de 7kV, nas superfícies das amostras, 

recobertas por uma fina camada de ouro, num metalizador. 

 

Resultados e Discussão  

       Preparação das blendas 

      Fotografias das blendas produzidas POLFUM/PET encontram-se na figura 1. As amostras de  

POLFUM30%/PET70% são bem mais quebradiças do que os constituintes originais e de coloração 

esbranquiçada que as demais. 

 
a)                               b)                              c)     

Figura 1 – Fotografia das blendas da série POLFUM/PET, a) 30% PET, b) 50% PET e c) 70% PET. 

 

O comportamento térmico dos polímeros analisados através das curvas termogravimétricas 

mostradas na Figura 2a , apresentam perfis intermediários aos dos componentes POLFUM e PET. 

Com o aumento da concentração do PET nas blendas a estabilidade térmica destas aumenta, como 

esperado, visto que o PET apresenta uma estabilidade térmica superior ao do POLFUM, como pode 

ser visto na Figura 2b. Em termos quantitativos, as blendas apresentaram estabilidade térmica 

bastante similar entre si. Isto pode ser um indício para a ocorrência de transesterificacao entre o 

PET e o glicerol, levando à formação de domínios de poli(tereftalato de glicerila). Contudo, 

conforme será demonstrado pelas micrografias de MEV, os domínios de PET são nítidos em todas 

as blendas analisadas. Entretando, a hipótese de uma reação a nível interfacial é possível.  
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Figura 2 – Curvas de TGA das blendas POLFUM/PET (a) e dos polímeros PET e POLFUM puros (b). 

 

As curvas da calorimetria exploratória diferencial dos polímeros da série POLFUM/PET  

(Figura 3a) apresentam quatro principais eventos térmicos: um endotérmico de 25 a 130ºC, 

atribuído a evaporação da água, outro endotérmico em aproximadamente 250ºC atribuído à fusão do 

PET, outro exotérmico de 300 a 450ºC, devido a degradação do POLFUM seguido da formação de 

substâncias decorrentes dessa decomposição e por último em aproximadamente 450ºC, atribuído à 

decomposição do PET. 
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Figura 3: Curvas de DSC das blendas preparadas no presente trabalho. 

 

As Figuras 4a e 4b mostram os difratogramas de raios-X das blendas da série POLFUM/PET,  

do ácido fumárico, do PET e do POLFUM. As blendas apresentam caráter tipicamente amorfo com 

halo em 2θ igual a 20º. A amostra com 70% de PET apresenta picos cristalinos associados ao 

comportamento semicristalino do PET [8] e também ao ácido fumárico não reagido.  
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Figura 4: Difratogramas de raios-X das blendas POLFUM/PET (a) e dos polímeros PET e POLFUM puros 

(b).  

 

As micrografias eletrônicas de varredura das blendas são mostradas na Figura 6. A amostra 

com 70% de PET apresenta uma superfície predominantemente lisa característica do PET, enquanto 

a amostra com iguais quantidades dos dois constituintes apresenta regiões lisas e rugosas. A 

amostra com 70% do POLFUM apresenta predominância de regiões rugosas características deste 

material. As micrografias evidenciam uma incompatibilidade entre os componetes da blenda, uma 

vez que os domínios de PET e POLFUM podem ser claramente identificados em uma ampla faixa 

de composição das mesmas. 
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Figura 4: Micrografias eletrônicas de varredura das blendas e do PET e POLFUM. 
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Conclusões  

Blendas constituídas por POLFUM e PET pós-consumo puderam ser preparadas a partir da 

reação entre PET, ácido fumárico e glicerol. As blendas apresentaram, em geral, um comportamente 

intermediário ao dos componentes puro. A incorporação de PET nas blendas acarretou um aumento 

na cristanilidade e na estabilidade térmica das mesmas. Medidas de TGA das blendas sugeriram a 

ocorrência de transesterificação entre PET e glicerol durante o preparo das mesmas. Essa reação 

não contribuiu para uma miscibilidade entre os polímeros PET e POLFUM, mas casou uma boa 

compatibilidade entre os mesmos.  
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