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Resumo 

O HYTREL® 7246 é um elastómero termoplástico de poliéster utilizado na 

empresa HUF – portuguesa na produção de parte das chaves de automóvel e 

respectivos comandos. Neste trabalho analisou-se este polímero virgem, com 45% de 

reincorporação e reciclado com vista estudar a possibilidade de reincorporar o gito 

resultante da injecção do material. Realizaram-se ensaios de tracção, ensaios de 

impacto Charpy, ensaios de índice de fluidez (MFI), análises da superfície de fractura 

de impacto por microscopia electrónica de varrimento (SEM), análises por 

espectroscopia de infravermelho no modo de reflexão total atenuada (ATR) e 

difracção de raios – X. 

Nos ensaios de tracção verifica-se que à medida que a percentagem de 

reincorporação aumenta, os materiais perdem resistência mecânica. 

Nos ensaios de impacto Charpy verifica-se que à medida que a percentagem de 

reincorporação aumenta, os materiais tornam-se mais frágeis. 

Nos ensaios de MFI verifica-se que à medida que a percentagem de 

reincorporação aumenta o MFI também aumenta, indicando que poderá existir 

degradação térmica do polímero com consequente diminuição do peso molecular. 

Nas análises de SEM observa-se que os materiais sofrem fractura do tipo frágil, 

com início num ponto e evolução radial. 

Nas análises de ATR não se verificam diferenças estruturais significativas nos 

vários materiais devido à presença de ruído nos espectros. 

As análises de difracção de raios – X apontam para um ligeiro aumento da 

cristalinidade com a reincorporação. 

Com este trabalho pode-se concluir que as alterações observadas nas 

propriedades dos materiais poderão ser devidas a uma eventual degradação térmica 

acompanhada de degradação mecânica ou do aumento do número de ligações 

cruzadas. 

A reincorporação de gito poderá ser uma hipótese talvez com a introdução de um 

estabilizante térmico, ou em percentagens relativamente baixas, adaptadas às 

propriedades requeridas para o material final.  
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Abstract 

The HYTREL® 7246 is a thermoplastic polyester elastomer used by Portuguese 

HUF in the production of part of car keys and respective remote controls. In this 

work it was analysed this pure polymer, with 45% of reincorporation and 100% 

recycled. It was made several tests like tensile tests, impact Charpy tests, melt flow 

index (MFI) tests, analyses of the impact fracture surface by scanning electron 

microscopy (SEM), chemical analyses of the structure of the materials by attenuated 

total reflection spectroscopy (ATR) and analyses of the degree of crystallinity by X – 

ray diffraction. 

Tensile tests show that while the percentage of reincorporation increases, the 

materials lose tensile strength. 

Impact Charpy tests show that while the percentage of reincorporation increases, 

the materials become more fragile. 

The MFI tests show that while the percentage of reincorporation increases, the 

MFR also increases, indicating that there will be able to be thermal degradation of 

the polymer with consequent reduction of the molecular weight. 

In SEM analyses it is noticed that the materials suffer fragile type fracture, 

beginning in a point and radial evolution. 

In ATR analysis there is no significant structural differences in various materials 

due to the presence of noise in the spectra. 

The X – ray diffraction analyses point to an increase of the crystallinity with the 

reincorporation. 

With this work, we can conclude that the observed changes in the properties of 

the materials may be due to a possible thermal degradation accompanied by 

mechanical breakdown or an increase in the number of cross-links. 

The reincorporation of waste may perhaps a hypothesis with the introduction of a 

heat stabilizer, or in relatively low percentages, adapted to the properties required 

for the final material. 
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1. Objectivo do Trabalho 

A empresa HUF – Portuguesa utiliza um elastómero termoplástico de poliéster, o 

HYTREL® 7246, na produção da parte plástica de chaves de automóvel e respectivos 

comandos. Esse material virgem tem um custo elevado, pelo que é desejável 

proceder à reciclagem dos gitos que sobram quando se procede à injecção das peças, 

diminuindo assim os custos com a produção das mesmas.  

No entanto, quando se faz a incorporação desses gitos no material virgem 

verifica-se que as peças produzidas não possuem o mesmo aspecto visual, ou seja, 

apresentam-se com um acabamento de inferior qualidade, em particular com um 

menor brilho. Por outro lado, ao aumentar-se a temperatura de injecção, as peças 

produzidas apresentam um brilho intenso mas tornam-se mais frágeis [1].  

Na HUF – Portuguesa verifica-se uma perda acentuada deste material sempre que 

se procede à injecção de peças. Em cada injecção essa perda é de 45%, o que 

demonstra claramente a necessidade de reaproveitamento de gitos [1].  

Com este trabalho pretendeu-se caracterizar os materiais virgem, com 45% e 

100% de reincorporação de gito, a fim de tentar perceber quais as transformações 

que ocorrem no HYTREL após processamento, relativamente ao material virgem. Este 

estudo será um primeiro passo no sentido de estabelecer condições de 

reprocessamento apropriadas (parâmetros de injecção) bem como definir a 

percentagem máxima de reincorporação [1]. 

 

2. Introdução 

Os plásticos têm uma grande aplicação na produção de embalagens, 

principalmente de produtos alimentares, utensílios domésticos e electrodomésticos, 

além das suas aplicações científico-tecnológicas e em diversas áreas industriais [2]. 

A palavra polímero vem do grego poli (muitas) + mero (partes) e significa a 

repetição de muitas unidades (poli) de um tipo de composto químico (mero). Os 

polímeros são moléculas gigantes, geralmente de origem orgânica, constituídas por 

longas cadeias. Estas cadeias são compostas por um elevado número de unidades de 

repetição (monómeros) de estrutura idêntica. O processo químico através do qual os 

monómeros se combinam quimicamente formando polímeros com longas cadeias 

moleculares designa-se por polimerização [2]. 

Alguns polímeros são de origem natural, enquanto outros são produzidos apenas 

de forma sintética. Em muitos casos, os polímeros de origem natural também podem 

ser produzidos de forma sintética. Um importante exemplo disso mesmo é a borracha 

natural [2]. 
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Os polímeros que são susceptíveis de elevadas extensões em determinadas 

condições encontram aplicações importantes como elastómeros. Outros polímeros 

podem ter características que lhes permitam formar longas fibras muito utilizadas no 

sector têxtil [2]. 

Em contraste com a utilização da palavra polímero, alguns materiais comerciais 

tais como elastómeros e fibras, que são derivados de polímeros sintéticos, são 

conhecidos como plásticos, como por exemplo as resinas plásticas comerciais, que 

são constituídas por dois ou mais polímeros [2]. 

 

2.1. Classificação dos Polímeros 

Os polímeros podem ser classificados de acordo com a estrutura química, 

características de fusibilidade, comportamento mecânico, tipos de aplicações e 

escala de produção [2]. 

Com base nas características de fusibilidade, os polímeros podem ser divididos 

em dois grupos fundamentais: termoplásticos e termoendurecíveis [3]. 

 

2.1.1. Termoplásticos e Termoendurecíveis 

Os termoplásticos são polímeros capazes de ser repetidamente amolecidos pelo 

aumento da temperatura e endurecidos pela diminuição da temperatura. Esta 

alteração reversível é física e não química, mas pode provocar alguma degradação no 

termoplástico, para um número elevado de ciclos de aquecimento e de 

arrefecimento. Estruturalmente, os termoplásticos são polímeros com cadeias 

lineares ou ramificadas, sem ligações cruzadas, isto é, entre cadeias poliméricas 

diferentes só existem ligações secundárias, reversíveis com a temperatura [3]. 

Os termoendurecíveis são polímeros que quando curados (ou endurecidos), com 

ou sem aquecimento, não podem ser refundidos e reenformados porque se degradam. 

Logo estes não podem ser reciclados. Estruturalmente, os termoendurecíveis são 

polímeros com cadeias moleculares diferentes ligadas entre si através de ligações 

cruzadas (ligações primárias). Muitas vezes estes polímeros são também conhecidos 

por polímeros de estrutura reticulada, uma vez que essa estrutura é muito 

semelhante à de uma rede [3]. 

 

2.2. Os Elastómeros Termoplásticos 

Os elastómeros (ou borrachas) são materiais poliméricos que à temperatura 

ambiente podem ser estirados repetidamente a pelo menos duas vezes o seu 

comprimento original. Após ser retirado esse esforço mecânico causador do 
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estiramento, estes voltam rapidamente ao seu comprimento inicial. Estes materiais 

podem ser de origem natural ou sintética, não são fusíveis, mas apresentam elevada 

elasticidade, não sendo rígidos como os termoendurecíveis. A sua estrutura 

molecular é similar à de um termoendurecível mas, neste caso, há menor número de 

ligações entre as cadeias [2]. 

Os elastómeros termoplásticos (TPEs) conjugam a facilidade de transformação dos 

termoplásticos com as propriedades das borrachas. O desenvolvimento desta nova 

classe de materiais possibilitou a substituição de boa parte das borrachas 

convencionais em aplicações tradicionais, bem como, devido à sua versatilidade, 

encontrar novas aplicações antes inacessíveis a termoplásticos. Os TPEs são 

processados como os termoplásticos, ou seja, injectados, extrudidos, termoformados 

e soprados, e, caso se deseje, reprocessados indefinidamente, sendo, portanto, 

recicláveis [2]. 

Os elastómeros termoplásticos são divididos em três grandes grupos: o estireno-

etileno/butileno-estireno (SEBS), termoplásticos vulcanizados (TPVs) e poliuretanos 

termoplásticos (TPUs) [2]. 

Os poliuretanos termoplásticos (TPUs) são copolímeros formados por blocos 

rígidos e flexíveis. Os blocos rígidos, formados por isocianatos, conferem dureza ao 

material, enquanto que a sua característica elastomérica deriva dos segmentos 

flexíveis formados por polióis, normalmente poliésteres. A interacção entre os blocos, 

que se desfazem com o calor, reduzindo sua viscosidade e tornando o material 

moldável, determina a sua natureza termoplástica [2]. 

Como os TPUs, os SEBS também são copolímeros de blocos, alternando blocos 

rígidos e flexíveis, porém a natureza química destes é diferente [2]. 

Os TPVs são elastómeros dinamicamente vulcanizados dispersos num 

termoplástico. Os TPVs distinguem-se dos SEBS e TPUs por serem materiais 

compostos por duas fases distintas, característica que explica ainda importantes 

diferenças de processamento e de propriedades dos materiais. Os SEBS e TPUs, 

devido à natureza mais contínua, são mais fáceis de pigmentar que os TPVs, em geral, 

seleccionados para peças de cor preta [2]. 

Os SEBS, mais fáceis de processar, são utilizados para produzir peças difíceis de 

injectar e com cores variadas. Já os TPUs têm as melhores propriedades mecânicas, 

destacando-se pela excepcional resistência à abrasão [2]. 
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2.3. Reciclagem dos Polímeros 

Os plásticos e as borrachas têm um papel fundamental na vida do ser humano. O 

consumo mundial anual de materiais plásticos aumentou de cerca de 5 milhões de 

toneladas em 1950 para cerca de 100 milhões de toneladas hoje. Este aumento 

significativo nos últimos anos gerou um desenvolvimento na indústria de produção e 

transformação destes materiais [4]. 

Embora os plásticos tenham um impacto notável na nossa cultura, tornou-se óbvio 

que existe um preço a pagar pelo seu uso [4]. 

Inicialmente, a reciclagem tinha o objectivo de reaproveitar as perdas de 

produção das indústrias, mas hoje em dia também tem um papel importante na 

protecção ambiental devido ao aumento da produção e do consumo destes materiais 

[4]. 

Em 2003 o Brasil já reciclava proporcionalmente mais plásticos pós-consumo que 

a maioria dos países da União Europeia, no ano anterior. Em 2002, apenas a Áustria, 

com 19,1%, e a Alemanha, com 31,1%, reciclavam percentualmente mais que o Brasil. 

O índice de reciclagem de plásticos pós-consumo no Brasil estava muito acima de 

nações como Grécia (1,9%), Portugal (2,9%), Irlanda (7,8%), Inglaterra (8%), Suécia 

(8,3%), França (9,2%) e Dinamarca (10,3%). Em 2002, a taxa média da União Europeia 

situava-se em 12,8%, enquanto que em 2003 no Brasil essa taxa era de 16,5% [5]. 

Os resíduos plásticos mais reciclados em Portugal e no resto do mundo são: PET, 

PEAD, PE, PVC, PP e PS. A prática de reciclagem de embalagens de plástico em 

Portugal tem vindo a crescer mas os valores reciclados por ano, 45 mil toneladas, 

estão ainda longe dos valores que a indústria consegue absorver [6]. 

A reciclagem consiste no reprocessamento de um material de modo a que este 

volte como matéria-prima para a fabricação de novos produtos. A reciclagem dos 

plásticos é muito importante para a transformação dos resíduos sólidos. Para que 

este processo tenha viabilidade é necessário identificar e separar os diferentes tipos 

de polímeros. A reciclagem dos polímeros pode ser classificada em quatro categorias: 

primária, secundária, terciária e quaternária. Estas categorias são agrupadas em três 

técnicas: mecânica, química e energética [7]. 

 

2.3.1. Reciclagem Mecânica 

A reciclagem mecânica consiste na conversão dos resíduos plásticos pós-

industriais ou pós-consumo em grânulos que podem ser reutilizados na produção de 

outros produtos. Esta técnica engloba a reciclagem primária e secundária. A 
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diferença entre elas é que a reciclagem primária utiliza resíduos pós-industriais e a 

secundária utiliza resíduos pós-consumo [7]. 

O processo da reciclagem mecânica passa pelas seguintes etapas: separação, 

moagem, lavagem, secagem e aglutinação, processamento [7]. 

Na etapa da separação, os diferentes tipos de polímeros são separados de acordo 

com a identificação ou aspecto visual. A presença de contaminantes, como o vidro, o 

papel, o metal ou outros polímeros, mesmo em concentrações pequenas, pode 

alterar as propriedades do polímero. Após a separação, os diferentes tipos de 

polímeros são moídos e fragmentados em pequenas partes e com dimensões 

uniformes. Este processo permite acomodar o material no equipamento e promove 

uma fusão uniforme. Em seguida, o polímero passa por uma etapa de lavagem com 

água para retirar os contaminantes. Depois de completar a secagem, o material é 

compactado, reduzindo-se assim o volume que será enviado ao processamento. O 

aglutinador também é utilizado para incorporação de aditivos, como cargas, 

pigmentos e lubrificantes. Para finalizar, o processo de extrusão pode ser utilizado 

para se obter um produto acabado, como por exemplo um perfil, ou em conjunto 

com outros processos como a injecção, a termoenformação, etc. [7]. 

 

2.3.2. Reciclagem Química 

A reciclagem química ou terciária tem como objectivo a recuperação dos 

componentes químicos individuais para reutilizá-los como produtos químicos ou para 

a produção de novos polímeros [7]. 

A reciclagem química divide-se em quatro processos básicos: pirólise, 

hidrogenação, gaseificação e quimólise. A pirólise consiste na quebra das moléculas, 

pela acção calorífera na ausência de oxigénio. Durante a sua reacção são geradas 

fracções de hidrocarbonetos, que serão processadas em refinarias. A hidrogenação é 

um tratamento no qual as cadeias são quebradas através de calor e hidrogénio, 

acabando por gerar compostos que são posteriormente reproduzidos nas refinarias. 

Na gaseificação as cadeias poliméricas são aquecidas com ar ou oxigénio, gerando um 

gás de síntese que contém hidrogénio e monóxido de carbono. A quimólise é um 

processo em que as cadeias são quebradas parcialmente em monómeros, na presença 

de água e glicol/metanol [7]. 

 

2.3.3. Reciclagem Energética 

A reciclagem energética ou reciclagem quaternária consiste na recuperação de 

energia contida nos polímeros através de processos térmicos. Essa energia pode ser 
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convertida em energia eléctrica ou até mesmo em energia térmica. Esta conversão é 

o que difere a reciclagem energética da simples incineração em padrões adequados 

de filtragem e lavagem dos gases [7]. 

 

3. O HYTREL® 7246 

O HYTREL® 7246 é um elastómero termoplástico de poliéster de engenharia, 

produzido pela DuPont, que combina muitas das mais desejáveis características tais 

como a flexibilidade das borrachas, a resistência mecânica dos plásticos de 

engenharia e a processabilidade dos termoplásticos. Pode ser processado por técnicas 

convencionais como por exemplo a moldagem por injecção, extrusão, sopro, 

calandragem, entre outras [8, 9, 10]. 

Este material é muito utilizado em peças que requerem excelente resistência à 

fadiga por flexão e que tenham que trabalhar numa larga faixa de temperaturas. É 

extremamente resistente a rasgos, propagação de fissuras por flexão, fluência e 

abrasão. Possui excelente rigidez e resistência mecânica, aliadas a uma excepcional 

tenacidade. As suas propriedades químicas tornam este material altamente 

resistente a hidrocarbonetos e muitos outros fluidos. O HYTREL® 7246 retém estas 

propriedades a temperaturas na gama entre -40°C a +110°C [9, 10]. 

Na Figura 1 estão representadas algumas aplicações do HYTREL® 7246. 

  

 
 

Figura 1 – Aplicações do HYTREL® 7246 [10]. 

 

Estruturalmente, o HYTREL® 7246 é um copolímero formado por uma parte 

cristalina e uma parte amorfa. A parte cristalina é constituída por segmentos duros 
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de polibutileno tereftalato, enquanto que a sua parte amorfa é constituída por 

segmentos macios baseados em longas cadeias de poliéter glicol [10]. 

Na Tabela 1 são apresentadas algumas das propriedades mais importantes do 

HYTREL® 7246. 

 

Propriedade Unidades Valor 

Mecânicas   

Resistência ao Impacto Charpy com entalhe kJ/m2 33 

Resistência à Tracção MPa 45,8 

Alongamento à rotura (23ºC) % 360 

Térmicas   

Temperatura de Fusão   

Pico endotérmico em DSC ºC 218 

Fusão completa ºC 232 

Temperatura de Cristalização ºC 162 

Temperatura de Transição Vítrea ºC 25 

Reológicas   

Índice de Fluidez em Massa (240ºC; 2,16 kg) g/10 min 12,5 

 

Tabela 1 – Propriedades do HYTREL® 7246 [9, 10]. 

 

 

4. Materiais e Métodos 

 

4.1. Materiais 

Para a realização deste trabalho utilizaram-se amostras de HYTREL® 7246 100% 

virgem, com 45% de reincorporação e 100% reciclado. Todos estes materiais foram 

fornecidos pela HUF – Portuguesa sob a forma de provetes e granulado. 

Os provetes foram injectados na empresa e nas condições definidas na Tabela 2 a 

seguir apresentada. 
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Máquina: ENGEL 110 – Nº. 2412 
Matéria-Prima 89.002.835 100% Virgem  45% 

Reciclado 
100% 

Reciclado 
INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

PARÂMETROSPARÂMETROSPARÂMETROSPARÂMETROS    
VARIAÇÃO VARIAÇÃO VARIAÇÃO 

Bico 1 295 295 295 
Zona 2 290 290 290 

Zona 3 285 285 285 
Zona 4 275 275 275 

Zona 5   - - 
Zona 6   - - 

TEMPERATURA ('C)    

Massa - - - 

DOSIFICAÇÃO (mm) 26,5 26 26 

PONTO COMUT. (mm) 11 12 12 

1ª PRESSÃO (bar) 90 90 90 

1 55 55 55 
2ª PRESSÃO (bar) 

2 40 40 40 

1 40 45 45 
VELOC. INJ. (mm/s) 

2 40 45 45 
TEMPO 1 4 4 4 

2ª PRESSÃO (s) 2 - - - 
TEMPO 

ARREFECIMENTO (s) 18 18 18 

TEMPO 

CICLO (s) 
30,51 31,41 31,41 

ÁGUA FIXA (ºC) Fria Fria Fria 
MOLDE MÓVEL (ºC) Fria Fria Fria 
 Reciclado (gr) / nº cav. 100% Virgem 45% Reciclado 100% Reciclado 

 

Tabela 2 – Condições de injecção dos provetes de tracção e impacto [1]. 

 

4.2. Métodos 

Os ensaios mais utilizados para caracterizar materiais poliméricos do ponto de 

vista mecânico são os ensaios de tracção e os ensaios de impacto [11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17]. 

Existem também várias técnicas de análise capazes de caracterizar os materiais 

poliméricos tanto a nível estrutural como ao nível da fractura, embora neste trabalho 

só se faça referência a três técnicas. Essas técnicas são: a Microscopia Electrónica de 

Varrimento (SEM), a Espectroscopia de Infravermelho por Reflexão Total Atenuada 

(ATR) e a Difracção de Raios – X. [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]. 
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Do ponto de vista reológico, a medição do Índice de Fluidez (MFI) é um excelente 

indicador da viscosidade de materiais poliméricos [12, 13, 15, 16, 19]. 

Com este conjunto de técnicas é então possível analisar diferenças existentes 

entre os vários materiais a nível do grau de cristalinidade, ligações moleculares 

existentes, grupos funcionais, viscosidade, identificação e caracterização das 

superfícies de fractura. Os resultados obtidos com estas técnicas juntamente com os 

resultados dos ensaios mecânicos constituem um bom começo para perceber as 

diferenças que existem entre os materiais em estudo [11, 12, 13, 18, 19].  

 

4.2.1. Ensaios de Tracção 

Os ensaios de tracção são frequentemente utilizados para caracterizar a 

resistência mecânica dos materiais poliméricos. Neste tipo de ensaio submete-se um 

provete do material a uma força continuamente crescente até se observar a rotura. A 

força aplicada é uniaxial e realiza-se a observação e registo simultâneo do 

alongamento sofrido pelo provete [20]. 

A curva de tensão – extensão é construída a partir da curva carga – extensão do 

provete, obtida continuamente durante o ensaio ou a partir de medições simultâneas 

de carga e deslocamento do comprimento de deformação do provete [20]. 

Através deste ensaio é possível determinar a tensão de rotura (resistência à 

tracção), σR, o módulo de elasticidade ou módulo de Young, E, a tensão de cedência, 

σC, a deformação percentual, A (%), e a percentagem de redução de área, q (%)[20]. 

Os ensaios de tracção foram realizados no Departamento de Engenharia 

Metalúrgica e de Materiais (DEMM) da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto (FEUP), na máquina LLOYD INSTRUMENTS, modelo LR 30K, à temperatura 

ambiente e de acordo com a norma NP – 1198, que registava valores de deslocamento 

e de força. Os provetes utilizados são do tipo 1 e os ensaios foram executados com 

duas velocidades de ensaio diferentes: 1 mm/min e 500 mm/min. A utilização de 

duas velocidades de ensaio justifica-se pela necessidade de determinar o módulo de 

Young que, de acordo com a norma anteriormente citada, deve ser determinado a 

uma velocidade de ensaio de 1 mm/min. Para cada velocidade de ensaio utilizaram-

se 5 provetes de cada material [21]. 

 

4.2.2. Ensaios de Impacto 

Os ensaios de impacto medem a energia consumida para fracturar um provete por 

impacto com uma massa calibrada, possuindo uma energia cinética conhecida. Os 

resultados obtidos nos ensaios de impacto tradicionais apenas são válidos para o 
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material, geometria de provete e condições de ensaio utilizados. Desde que não haja 

variações de geometria de provete e das condições de ensaio (mesmo sistema de 

calibração, mesma temperatura, mesmo tipo de equipamento) é possível comparar 

os resultados de energia de fractura entre vários materiais ou entre diferentes 

estados do mesmo material [2]. 

Nos ensaios de impacto submete-se uma pequena barra de material, que contém 

um entalhe em V ou em U a uma carga aplicada de forma súbita com um martelo ou 

pêndulo, com uma energia potencial conhecida. A barra flecte até à fractura, e a 

resistência oferecida ao impacto é a medida da energia absorvida pelo provete. Este 

tipo de ensaio é simples, rápido e pode indicar diferenças de tenacidade entre 

materiais que não é possível detectar com o ensaio de tracção. Encontram-se 

normalizados dois tipos de provetes e constituem os ensaios Charpy e Izod [22]. 

No ensaio Charpy o provete é uma barra de secção quadrada que contém um 

entalhe em V com 45º de abertura e aberto na secção central entre apoios. O 

pêndulo ao ser libertado vai bater no provete na zona de entalhe, flectindo o provete 

e provocando a fractura. Quanto maior for a energia absorvida na fractura, menor 

será a altura atingida pelo pêndulo [22]. 

O ensaio Izod utiliza um provete com secção circular ou secção quadrada, tendo 

um entalhe em V localizado junto à extremidade encastrada. O provete é suportado 

verticalmente. A única diferença entre o ensaio de Charpy e o Izod é que no Charpy o 

golpe é desferido na face oposta ao entalhe e no Izod o golpe é desferido no mesmo 

lado do entalhe [22]. 

As principais variáveis a considerar nos resultados da energia de rotura são: 

velocidade de impacto, geometria dos provetes e dos entalhes, temperatura, aspecto 

da superfície de fractura, composição química e microestrutura do material, 

tratamento térmico e mecânico, propriedades mecânicas básicas [17]. 

Os polímeros frágeis possuem baixa resistência ao impacto enquanto que muitos 

termoplásticos de engenharia são muito resistentes ao impacto. Geralmente, os 

polímeros amorfos com elevado volume de grupos substituintes e estruturas não 

lineares são frágeis. Estruturas cristalinas não orientadas também contribuem para a 

fragilidade em polímeros cuja temperatura de transição vítrea é superior à 

temperatura de ensaio [2]. 

Neste trabalho realizaram-se ensaios de Charpy para os diferentes materiais em 

estudo no Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial (DEMEGI) da 

FEUP, na máquina HOUNSFIELD PLASTICS IMPACT TESTING MACHINE Nº341, de acordo 
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com a norma ASTM D 256 e à temperatura ambiente. Na execução destes ensaios 

utilizaram-se 15 provetes de cada material em estudo [23]. 

 

4.2.3. Índice de Fluidez (MFI) 

O índice de fluidez (MFI) é um excelente ensaio que fornece indicações sobre o 

comportamento de fusão e vazabilidade de um polímero. A propriedade medida por 

este ensaio é basicamente a viscosidade do polímero fundido. Em geral, os materiais 

que são mais resistentes ao fluxo são aqueles com maior peso molecular ou aqueles 

que são mais fortemente reticulados. Portanto, através do índice de fluidez, é 

possível avaliar qualitativamente o peso molecular de um polímero [19]. 

Segundo a norma NP EN ISO 1133 de 2007, o índice de fluidez em massa (MFR) é 

definido como “velocidade de extrusão duma resina fundida numa fieira de 

comprimento e diâmetro especificados sob determinadas condições de temperatura, 

de carga e de posição do êmbolo no cilindro de um plastómetro de extrusão, 

expressa em termos de massa extrudida por intervalo de tempo especificado”. 

Normalmente o MFI é expresso em g/10 min [24]. 

O princípio de medição do MFI é muito simples como se pode ver na Figura 2. 

  

           

 

Figura 2 – Esquema de um equipamento típico para determinação do índice de fluidez [25]. 

 

O MFI é determinado pela extrusão de um material fundido num cilindro dum 

plastómetro em condições predefinidas de temperatura e carga. Os segmentos de 

material extrudido são pesados a intervalos de tempo definidos para calcular e 

registar a velocidade de extrusão em g/10 min [19]. 
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Para diferentes amostras de um mesmo tipo de polímero, pode-se analisar que, 

quanto maior for o índice de fluidez menor será a viscosidade e menor será o peso 

molecular médio [19]. 

Os ensaios de MFI realizaram-se no Departamento de Engenharia de Polímeros 

(DEP) da Universidade do Minho, no equipamento DAVENTEST, modelo 3, com 

amostras de granulado dos diferentes materiais em estudo, de acordo com a norma 

NP EN ISO 1133. O granulado é colocado na cavidade do cilindro e comprimido para 

garantir um extrudido isento de bolhas. Os ensaios realizaram-se a 240ºC e com uma 

carga de 2,16 kg. Os tempos de corte entre dois extrudidos foram: 15 segundos no 

material virgem, 5 segundos no material VR e 5 segundos no material reciclado, 

obtendo-se 9 extrudidos de cada material. 

 

4.2.4. Microscopia Electrónica de Varrimento (SEM)  

O microscópio electrónico de varrimento (SEM) começou a ser desenvolvido em 

1950 e originou uma grande evolução áreas de estudo como a medicina e a física. 

Desta forma, o SEM (Figura 3) tem permitido fazer investigações numa gama muito 

mais vasta de materiais [26]. 

 

 
 

Figura 3 – Exemplo de um microscópio electrónico de varrimento [26]. 

 

O microscópio electrónico de varrimento tem muitas vantagens sobre os 

microscópios tradicionais. Possui uma elevada profundidade de campo, o que 

permite focar zonas da mesma amostra a diferentes profundidades ao mesmo tempo, 

e também possui uma resolução muito maior que os microscópios ópticos, logo as 

amostras podem ser ampliadas a níveis muito superiores [19, 20]. 
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O SEM é um instrumento que produz imagens com ampliações elevadas através 

de electrões. Um feixe de electrões é produzido no topo do microscópio por um 

canhão de electrões, através do aquecimento de um filamento metálico. O feixe de 

electrões segue uma trajectória vertical ao longo da coluna do microscópio, 

atravessando as lentes electromagnéticas que focam e direccionam o feixe até à 

superfície da amostra, como se pode ver na Figura 4. Quando o feixe atinge a 

superfície da amostra são ejectados outros electrões e raios-X. Os detectores 

recolhem os electrões secundários, os electrões retrodifundidos e os raios-X, e fazem 

a sua conversão num sinal que é enviado para um écran, produzindo assim uma 

imagem [19, 20, 26]. 

 

 
 

Figura 4 – Princípio de funcionamento do SEM [26]. 

 

As amostras que são observadas no SEM têm de ser previamente preparadas, uma 

vez que este utiliza vácuo e um bombardeamento electrónico para produzir a 

imagem. Toda a água deve ser removida das amostras porque a água poderá 

vaporizar no vácuo. As amostras metálicas como são condutoras não necessitam de 

preparação prévia. Todas as amostras não metálicas terão de se tornar condutoras. 

Para tal, estas são revestidas com uma película muito fina de ouro [26]. 

Com esta técnica analisou-se a superfície de fractura dos ensaios de Charpy de 

uma amostra de material 100% virgem, uma amostra de material com 45% de 
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reincorporação e uma amostra de material 100% reciclado. Procedeu-se à preparação 

das amostras, montagem e revestimento das mesmas com uma película de ouro. As 

análises realizaram-se no CEMUP, no equipamento SEM/EDS: FEI QUANTA 400 FEG. 

 

4.2.5. Espectroscopia de Infravermelho por Reflexão Total Atenuada (ATR)  

A espectroscopia estuda a interacção da radiação electromagnética com a 

matéria, tendo como um dos seus principais objectivos o estudo dos níveis de energia 

de átomos ou moléculas. Normalmente, as transições vibracionais estão situadas na 

região do infravermelho. A vibração dos átomos no interior de uma molécula 

apresenta uma energia coerente com a região do espectro electromagnético 

correspondente ao infravermelho (100 a 10000 cm-1). A região do espectro 

electromagnético correspondente ao infravermelho estende-se de aproximadamente 

0,75µm até quase 1mm, mas o segmento mais frequentemente utilizado está situado 

entre 2,5 e 25µm (4000 a 400 cm-1), conhecido como região fundamental ou 

infravermelho médio [27]. 

O espectro infravermelho de um composto químico é considerado uma identidade 

e, por isso, a espectroscopia na região do infravermelho tem uma larga aplicação na 

identificação dos compostos. 

A espectroscopia de Reflexão Total Atenuada (ATR) é uma técnica utilizada para 

analisar a superfície dos materiais, embora também seja utilizada para caracterizar 

materiais de espessura reduzida que não possam ser analisados por espectroscopia de 

transmissão [27]. 

O princípio desta técnica de espectroscopia (Figura 5) baseia-se no facto de que 

quando um feixe de radiação passa de um meio mais denso (cristal de ATR de ZnSe 

ou Ge) para um meio menos denso (amostra), ocorre reflexão. A fracção do feixe de 

luz incidente que é reflectida aumenta à medida que o ângulo de incidência também 

aumenta, e quando excede um determinado ângulo crítico a reflexão é completa. No 

ponto de reflexão o feixe actua como se penetrasse a uma pequena distância dentro 

da amostra. A radiação de penetração designa-se onda evanescente. Se a amostra 

absorve em certo comprimento de onda evanescente, há uma atenuação do feixe a 

comprimentos de onda correspondentes às bandas de absorção no infravermelho, 

originando o espectro [27]. 
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Figura 5 – Princípio da técnica ATR [27]. 

 

Para a realização das análises de ATR neste trabalho utilizaram-se três amostras: 

uma de cada material em estudo. As amostras eram sólidas, com forma quadrangular, 

e com cerca de 1 cm de lado. As análises realizaram-se no Instituto Nacional de 

Engenharia Biomédica (INEB), no equipamento PERKIN ELMER System 2000 FT-IR, à 

temperatura ambiente, na região de 4000 a 400 cm-1, com resolução de 4,0 cm-1 e 

100 varrimentos por minuto. 

 

4.2.6. Difracção de Raios – X 

A difracção de raios – X é uma das técnicas mais antigas e mais utilizadas no 

estudo da estrutura dos polímeros [28]. 

Quando uma onda monocromática de raios – X (feixe primário) com um dado 

comprimento de onda, λ, penetra os domínios cristalinos de uma amostra 

semicristalina, espaçados de uma distancia d, produz ondas difractadas coerentes a 

um ângulo 2θ relativamente à direcção do feixe incidente. Segundo a lei de Bragg: 

 

λ = 2d sin θ  (Equação 1) 

 

Como os polímeros não são muito absorventes dos raios – X, os ensaios são 

normalmente realizados em modo de transmissão onde estes penetram através da 

amostra (Figura 6) [28]. 
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Figura 6 – Montagem típica para a determinação simultânea de padrões WAXS e SAXS em 

polímeros semicristalinos [28]. 

 

A distância entre a amostra e o detector é um parâmetro importante. Distâncias 

na ordem de 5 a 50 cm permitem ao detector adquirir a radiação difractada a altos 

ângulos, 2θ = 5-45º (WAXS). Distâncias superiores a alguns metros, permitem ao 

detector registar radiação difractada a ângulos 2θ muito pequenos, inferiores a 2º 

(SAXS). Os padrões de WAXS e de SAXS fornecem informação estatística sobre a 

densidade, massa, área superficial, composição e o volume da zona irradiada, não 

contendo detalhes físicos. A extracção de informação morfológica só é possível 

assumindo um modelo para a morfologia da amostra [28]. 

WAXS é uma ferramenta importante para a determinação do grau de 

cristalinidade e do nível de orientação da fase cristalina. O padrão WAXS de um 

polímero semicristalino orientado apresenta reflexões muito localizadas (pontos), 

enquanto que uma amostra isotrópica evidencia reflexões circulares [28]. 

Os padrões WAXS-2D de polímeros orientados podem ser usados para a 

quantificação da orientação das cristalites através da função de orientação de 

Hermans ou para estudar as reacções químicas de transferência em materiais 

compósitos, baseados em misturas de polímeros orientados [28]. 

Para amostras não orientadas é possível fazer um corte diametral (secção) no 

padrão 2D ou utilizar um detector 1D. Em ambos os casos, será obtida a curva 

intensidade difractada em função do ângulo 2θ, que pode ser usada para o cálculo do 

grau de cristalinidade. A Figura 9 mostra a desconvolução de um padrão WAXS de um 

polímero semicristalino, obtida após o ajuste dos dados experimentais do perfil de 

WAXS por curvas Gaussianas. O grau de cristalinidade é calculado como a relação 

entre o somatório das áreas dos 6 picos cristalinos e a área total abaixo da curva. 
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Este cálculo é baseado na suposição de que a amostra é composta apenas por 

domínios amorfos e cristalinos e que não contém regiões intermédias [28]. 

A espessura dos cristais poliméricos é da ordem dos 100 Å. O alargamento dos 

picos de difracção pode ser usado para estimar as espessuras dos cristais lamelares, t, 

através da equação de Scherrer: 

t = 
BB θ

λ
cos

9.0
  (Equação 2) 

onde B é metade da largura a meia altura do pico de difracção em radianos e θB é 

metade do ângulo de difracção. No entanto, o alargamento do pico de difracção 

WAXS não se deve apenas às dimensões das cristalites, mas também a defeitos na sua 

estrutura [28]. 

 

 
 

Figura 7 – Padrão WAXS 1D de um polímero após desconvolução. A difracção da fase cristalina 

é modelada por 6 curvas Gaussianas apertadas e a do halo amorfo por uma curva mais larga 

composta de duas curvas Gaussianas. O grau de cristalinidade da amostra é de 27% [28]. 

 

Um modo alternativo de medir a espessura média das fases cristalinas e amorfas, 

assim como a sua orientação, é através de SAXS. Assim como no WAXS, os padrões 

isotrópicos de SAXS tendem a ter uma simetria circular, enquanto que a orientação é 

visualizada por um padrão de difracção do tipo folha de trevo [28]. 

Os padrões SAXS 2D podem ser processados por cortes equatoriais que fornecem a 

dependência da intensidade difractada I (em unidades arbitrárias) do vector de 

difracção, s, medido em Å-1. em polímeros semicristalinos, as curvas I vs. s possuem 

um máximo, cuja posição (definida pelo vector de difracção, smax) é inversamente 

proporcional às dimensões dos elementos difractados, LB: 
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LB = 
max

1

s
  (Equação 3) 

O valor de LB pode variar entre 50 a 250 Å, dependendo da amostra [28]. 

A difracção de raios – X é então uma técnica muito útil para determinar o grau de 

cristalinidade dos polímeros, embora esta característica também possa ser 

determinada com ensaios de DSC (Calorimetria Diferencial de Varrimento) [11, 12, 13, 

18]. 

Na realização dos ensaios de difracção de raios – X utilizou-se uma amostra de 

cada material, com forma quadrangular e com cerca de 1 cm de lado. 

Estes ensaios realizaram-se na Escola de Ciências, Departamento de Física da 

Universidade do Minho, no equipamento Philips Analytical X – Ray B. V., com ânodo 

de Cu (cobre). 

 

4.2.7. Análise Estatística 

Os dados obtidos experimentalmente são habitualmente reportados através da 

média aritmética e do desvio padrão. Contudo este tipo de análise não consegue 

verificar se ocorrem diferenças significativas entre diferentes populações de 

amostras. Para se conferir maior fiabilidade aos valores obtidos é muito importante e 

interessante que se realize uma análise estatística comparativa de médias. O método 

de análise estatística utilizado para avaliar as médias dos resultados obtidos é o teste 

de t – student, em que o formulário parte do princípio que as variâncias de ambos os 

intervalos de dados são desiguais. Esta análise estatística efectua o teste a duas 

amostras e devolve resultados com 95% de probabilidade de fiabilidade. Se |Stat t|> 

t crítico bi-caudal e P (T <=t) bi-caudal < 0,05 prova-se que as médias dos valores 

analisados são realmente diferentes e com 95% de fiabilidade. Se P (T <=t) bi-caudal 

> 0,05 os resultados deixam de ter 95% de fiabilidade. Se |Stat t|< t crítico bi-caudal 

significa que as médias dos valores analisados são iguais. 
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5. Resultados e Discussão 
 

5.1. Ensaios de Tracção 

Para simplificar a nomenclatura dos provetes dos vários materiais, o material 

virgem é identificado como V, o material com 45% de reincorporação é identificado 

como VR e o material 100% reciclado é identificado como R. 

A Tabela 3 apresenta detalhadamente o que foi feito nos ensaios de tracção para 

cada provete. 

 

Material 
Velocidade de 
ensaio (mm/min) 

Parâmetros a 
determinar 

V 1, VR 1, R 1 1 E 

V 2, VR 2, R 2 1 E 

V 3, VR 3, R 3 1 E 

V 4, VR 4, R 4 1 E 

V 5, VR 5, R 5 1 E 

V 6, VR 6, R 6 500 σR, σC, A (%), q (%) 

V 7, VR 7, R 7 500 σR, σC, A (%), q (%) 

V 8, VR 8, R 8 500 σR, σC, A (%), q (%) 

V 9, VR 9, R 9 500 σR, σC, A (%), q (%) 

V 10, VR 10, R 10 500 σR, σC, A (%), q (%) 

 

Tabela 3 – Identificação dos provetes V, VR e R, respectivas velocidades de ensaio e 

parâmetros a determinar (σR representa a tensão de rotura, σC representa a tensão de 

cedência, A (%) representa a deformação percentual e q (%) representa a percentagem de 

redução de área). 

 

 

No Anexo 1 encontram-se várias Tabelas que apresentam os valores das médias 

dos parâmetros determinados, os respectivos desvios padrão, métodos de cálculo e 

análise estatística sempre que efectuada. 

A Figura 8 apresenta as curvas tensão vs extensão representativas de cada 

material dos ensaios de tracção realizados com velocidade de 1 mm/min, para 

determinar o módulo de Young (E)nos diferentes materiais. 
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Figura 8 – Curvas de tracção σ vs ε representativas dos vários materiais para determinar o 

módulo de Young. 

 

 

 

Na Figura 8 é visível que os materiais têm comportamento semelhante. Também 

pode verificar-se que à medida que a percentagem de reincorporação aumenta o 

módulo de Young também aumenta. 

 A Figura 9 apresenta as médias e desvios padrão de E para os diferentes 

materiais. 
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Figura 9 – Gráfico da variação de E nos diferentes materiais e respectivos desvios padrão. 

 

 

 

À medida que a reincorporação aumenta o módulo de Young também aumenta. 

Este facto significa que há um aumento de rigidez, ou seja, quanto maior a taxa de 

reincorporação menor é a ductilidade. O aumento de rigidez poderá ser devido a uma 

modificação estrutural do material, nomeadamente um aumento do grau de 

cristalinidade ou do número de ligações cruzadas, ou devido a degradação térmica ou 

mecânica.  
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Figura 10 – Curvas de tracção σ vs ε representativas dos vários materiais para determinar a 

tensão de rotura, a tensão de cedência, a deformação percentual e a percentagem de 

redução de área. 

 

 

 

Na Figura 10 observa-se que todos os materiais apresentam um patamar de 

cedência e também que o material R fractura muito mais cedo que os restantes 

materiais, o que sugere logo à partida uma perda de ductilidade. 

A Figura 11 apresenta o gráfico das médias de σR e respectivos desvios padrão dos 

diferentes materiais.  
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Figura 11 – Gráfico da tensão de rotura média vs material e respectivos desvios padrão. 

 

 

 

A análise estatística comprova que os valores médios da σR observados entre o VR 

e R, na Figura 11, são realmente diferentes, para uma probabilidade de 95%. A 

tensão de rotura apenas diminuiu no material 100% reciclado. Este facto significa que 

deverá haver degradação mecânica apenas para elevadas percentagens de 

reincorporação de material reciclado. 

A Figura 12 apresenta o gráfico das médias de σC e respectivos desvios padrão dos 

vários materiais.  
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Figura 12 – Gráfico da tensão de cedência média vs material e respectivos desvios padrão. 

 

 

 

Na Figura 12 observa-se a variação da tensão de cedência com a reincorporação. 

A análise estatística das médias da tensão de cedência entre os materiais VR e R 

mostra que os valores médios observados não são de facto estatisticamente 

diferentes. Tal significa que a tensão de cedência nos vários materiais não sofre 

alterações. 

A Figura 13 apresenta o gráfico das médias de A (%) e respectivos desvios padrão 

dos diferentes materiais. 
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Figura 13 – Gráfico da deformação percentual média vs material e respectivos desvios padrão. 

 

 

Na Figura 13 observa-se que à medida que a percentagem de reincorporação 

aumenta a deformação percentual diminui, sendo essa diminuição mais significativa 

no material reciclado. No entanto, a análise estatística demonstra que os valores 

médios do A (%) observados entre o V e VR não são de facto diferentes. Estes factos 

indicam que a deformação percentual apenas diminui significativamente no material 

R. Esta diminuição drástica poderá ser causada pelo aumento do grau de 

cristalinidade ou do número de ligações cruzadas, ou também a degradação térmica 

ou mecânica com a reciclagem. 

 A Figura 14 apresenta o gráfico das percentagens de redução de área médias e 

respectivos desvios padrão dos diferentes materiais. 
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Figura 14 – Gráfico da % de redução de área média vs material e respectivos desvios padrão. 

 

 

Na Figura 14 observa-se que a percentagem de redução de área apenas aumentou 

ligeiramente no material VR. Contudo, a análise estatística mostra que os valores 

médios de q (%) observados entre o V e VR não são de facto diferentes. Assim esta 

propriedade não sofre alterações em todos os materiais.  

 
 
5.2. Ensaios de Impacto 

Para a execução dos ensaios de impacto utilizaram-se 15 provetes de cada 

material.  A carga do pêndulo é de 0,5 lb (± 0,23 kg). A Figuras 15 apresenta a 

energia absorvida no impacto dos vários materiais e respectivos desvios padrão. No 

Anexo 2 encontra-se a forma de cálculo da energia absorvida no impacto, as Tabelas 

que apresentam os valores das médias das energias absorvidas no impacto e 

respectivos desvios padrão e a análise estatística. 

 



Tese de Mestrado Integrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais 

Linda Vidal  38 

Energia absorvida no impacto vs Material

0

2

4

6

8

10

12

14

     

kJ/m2

RVRV

 

Figura 15 – Gráfico da energia média absorvida no impacto vs material e respectivos desvios 

padrão. 

 
 
 

Na Figura 15 observa-se que a energia absorvida no impacto diminui à medida que 

a percentagem de reincorporação aumenta. No entanto, a análise estatística mostra 

que os valores médios da energia absorvida no impacto observados entre os materiais 

VR e R não são de facto diferentes. Assim, o valor médio da energia absorvida no 

impacto apenas é maior no material virgem. Estes resultados poderão significar que 

os materiais com reincorporação adquirem um comportamento mais frágil, o que 

poderá indicar aumento do grau de cristalinidade ou do número de ligações cruzadas, 

ou também podem sugerir degradação térmica ou mecânica com a reciclagem. 

 

5.3. Índice de Fluidez (MFI) 

Na realização destes ensaios, a medição do MFI no material reciclado foi mais 

difícil de efectuar, uma vez que este apresentava um comportamento muito 

diferente dos outros materiais. O material reciclado quando extrudido apresentava-

se muito líquido, daí a maior dificuldade de efectuar os cortes dos extrudidos. 

A Figura 16 apresenta o índice de fluidez em massa dos vários materiais e 

respectivos desvios padrão. No Anexo 3 encontra-se a forma de cálculo do MFI e as 
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Tabelas que apresentam os valores do MFR e respectivos desvios padrão e a análise 

estatística. 
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Figura 16 – Gráfico da variação do MFI vs material e respectivos desvios padrão. 

 

 

Na Figura 16 observa-se que à medida que a percentagem de reincorporação 

aumenta o MFR também aumenta. Por outro lado, a análise estatística mostra que os 

valores médios do MFR observados entre o VR e R não são de facto estatisticamente 

diferentes. Contudo, a dificuldade sentida no corte dos extrudidos do material 

reciclado poderá ter influenciado os resultados obtidos, uma vez que o material 

reciclado deveria apresentar maior MFI devido a este se ter apresentado francamente 

mais fluido. No entanto, os resultados obtidos demonstram um aumento significativo 

do MFR nos materiais com reincorporação. Esse aumento poderá sugerir que com a 

incorporação de reciclado, o material sofre degradação térmica, nomeadamente 

diminuição da temperatura de fusão, que aponta para uma diminuição do peso 

molecular do polímero e viscosidade, aumentando assim o índice de fluidez. 
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5.4. Microscopia Electrónica de Varrimento (SEM) 

Nas análises de SEM observou-se a superfície de fractura de ensaios Charpy de um 

provete de material V, um provete de material VR e um provete de material R. Essas 

imagens estão a seguir apresentadas. 

 

 

 

 

Figura 17 – Imagem de SEM da superfície de fractura de impacto do material V. 

 

Na Figura 17 é possível observar que o material virgem apresenta uma fractura do 

tipo frágil, dada a ausência de zonas com elevada rugosidade. É uma fractura que 

tem início num ponto central e evolui de forma radial. Também são visíveis alguns 

poros que provavelmente serão defeitos de injecção do provete.  
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Figura 18 – Imagem de SEM da superfície de fractura de impacto do material VR. 

 

 

Na Figura 18 observa-se que o material VR sofre fractura do tipo frágil. A fractura 

evolui de forma radial, embora não seja tão evidente como no material V, e não tem 

início na zona central do entalhe. Por esse motivo não se consegue observar tão 

nitidamente a evolução radial da fractura. 
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Figura 19 – Imagem de SEM da superfície de fractura de impacto do material R. 

 

 

Na Figura 19 também é visível a evolução radial da fractura a partir de um ponto 

central. O material R também sofre fractura do tipo frágil. 

Através destas imagens de SEM pode afirmar-se que todos os materiais sofrem 

fractura do tipo frágil, embora o aumento de fragilidade com a incorporação do 

reciclado constatado através dos ensaios mecânicos não seja possível de detectar 

aqui. 
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5.5. Espectroscopia de Infravermelho por Reflexão Total Atenuada (ATR) 

A Figura 20 apresenta os espectros de absorvância dos vários materiais em estudo. 
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Figura 20 – Espectro de ATR de todos os materiais em absorvância. 

 

 

Através da Figura 20 observa-se que os espectros de ATR observados apresentam 

muito ruído e por isso não mostram diferenças relevantes entre os vários materiais. A 

inexistência de espectros de boa qualidade faz com que, a nível estrutural não se 

possa observar alterações significativas que pudessem clarificar a diferença 

encontrada ao nível das propriedades mecânicas nos vários materiais. 
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5.6. Difracção de Raios – X 

Na Figura 21 pode observar-se o difractograma de raios – X dos vários materiais 

em estudo. 
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Figura 21 – Difractograma de raios – X de todos os materiais. 

 

 

A análise foi restrita à faixa de 2θ de 10 a 30º, onde se encontram os picos de 

maior intensidade. A Figura 22 apresenta então o difractograma mais detalhado 

dessa faixa. 
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Figura 22 – Difractograma de raios – X de todos os materiais. 

 

Através do difractograma é possível observar a existência de dois picos (A e B) de 

maior intensidade, correspondentes à fase cristalina. 

Para efectuar a desconvolução dos difractogramas utilizou-se o software de 

simulação WinFit. Na Figura 23 é possível observar um exemplo de desconvolução 

efectuado por este software. No Anexo 4 encontram-se as Figuras que apresentam as 

desconvoluções dos materiais VR e R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tese de Mestrado Integrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais 

Linda Vidal  46 

 

 
 

Figura 23 – Desconvolução do difractograma do material virgem com o WinFit. 

 

 

Durante a desconvolução dos difractogramas sentiu-se muita dificuldade em 

definir uma linha de base, por isso analisou-se sempre a mesma gama (10 a 30º) para 

assim tentar minimizar os erros cometidos. Contudo, a Figura 23 parece mostrar a 

existência de duas fases, ou seja, uma fase cristalina representada pelos picos mais 

estreitos e uma fase amorfa representada pelos picos mais largos. No caso de estas 

observações serem correctas, a fase cristalina corresponde ao polibutileno 

tereftalato (constituinte da parte cristalina do polímero) e a fase amorfa, poliéter 

glicol que é característica da parte elastomérica do polímero, uma vez que os 

elastómeros são essencialmente amorfos. 

 As Figuras 24 e 25 apresentam a variação da intensidade e da área em função do 

material para os picos A e B. A Figura 26 apresenta a variação da largura a meia 

altura (FWHM) em função do material. 
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Figura 24 – Variação da intensidade e da área em função do material no pico A. 
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Figura 25 – Variação da intensidade e da área em função do material no pico B. 
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Figura 26 – Variação da largura a meia altura em função do material nos picos A e B. 

 

 

Nas Figuras 24 e 25 verifica-se que a intensidade e a área diminuem com a 

reincorporação. Contudo, a intensidade pode ser enganadora, pois se um pico for 

muito intenso também é de maior área, no entanto esse aumento de área pode ser 

devido ao alargamento do pico e não a um aumento de intensidade. Quando os picos 

possuem mais ou menos a mesma intensidade mas a área é maior, significa que se 

tem uma diminuição do tamanho de grão a dominar, ou seja, a cristalinidade diminui. 

A observação das Figuras 24 e 25 por si só não é suficientemente esclarecedora para 

avaliar a evolução da cristalinidade com a reincorporação, uma vez que a diminuição 

da intensidade também é acompanhada de uma diminuição da área, facto que não 

significa verdadeiramente que a cristalinidade diminui devido à diminuição de 

intensidade.  

Na Figura 26 verifica-se que a largura a meia altura diminui com a reincorporação 

nos dois picos, o que poderá indicar que o tamanho de grão aumentou, favorecendo 

assim a cristalização, ou seja, poderá dizer-se que o grau de cristalização aumenta 

com a reincorporação, reforçando assim as observações das Figuras 24 e 25.  
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No entanto, o aumento do grau de cristalinidade com a reincorporação não é 

assim tão significativo que possa justificar as alterações observadas nas propriedades 

mecânicas. Desta forma, será mais provável uma eventual degradação térmica dos 

materiais acompanhada de alguma degradação mecânica que justifique as alterações 

observadas nas propriedades mecânicas. 

 

6. Conclusão 

Os resultados dos ensaios de tracção indicam que à medida que a percentagem de 

reincorporação aumenta, o módulo de Young também aumenta. Esta verificação 

significa que há perda de ductilidade com o aumento da percentagem de 

reincorporação. 

A tensão de rotura para o material virgem e com 45% de reincorporação é igual, 

mas esta diminui no material reciclado. Esta diferença indica que para elevadas 

percentagens de reincorporação o material perde resistência mecânica. 

Relativamente à tensão de cedência não se encontraram diferenças com o 

aumento da reincorporação.  

À medida que a percentagem de reincorporação aumenta a deformação 

percentual diminui, embora essa diminuição só seja efectivamente real no material 

reciclado. Tal é indicativo de um aumento de fragilidade à medida que a 

reincorporação aumenta. 

Relativamente à percentagem de redução de área não se verificam alterações 

com o aumento da reincorporação. 

Nos ensaios de Charpy pode concluir-se que à medida que a percentagem de 

reincorporação aumenta, a energia absorvida no impacto diminui, logo os materiais 

tornam-se mais frágeis. Apenas entre o material VR e R a diminuição de valores não 

corresponde de todo à verdade, indicando assim que entre esses materiais não se 

verificam diferenças. 

O aumento do módulo de Young, a diminuição da tensão de rotura, da 

deformação percentual e da energia absorvida no impacto, apontam claramente para 

uma fragilização do material. Essa fragilização poderá estar associada a uma 

eventual degradação térmica acompanhada de alguma degradação mecânica. 

Na avaliação dos resultados do índice de fluidez pode afirmar-se que à medida 

que a percentagem de reincorporação aumenta, o índice de fluidez também aumenta. 

Este aumento brusco significa que os materiais perdem viscosidade, o que 

corresponde a uma diminuição do peso molecular médio devido a uma eventual 
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degradação térmica do polímero, nomeadamente diminuição da temperatura de 

fusão. 

Através das imagens de SEM pode concluir-se que todos os materiais sofrem 

fractura do tipo frágil, com início num ponto e propagação radial. Estas imagens não 

comprovam no entanto o aumento de fragilidade dos materiais à medida que a 

percentagem de reincorporação aumenta. 

Na avaliação dos espectros de absorvância dos vários materiais não se verificam 

diferenças entre os materiais devido a uma presença significativa de ruído, ou seja, 

não se verificam alterações estruturais.  

Os resultados da difracção de raios – X apontam para um possível aumento do 

grau de cristalinidade, embora esse aumento não seja verdadeiramente significativo 

de forma a influenciar as propriedades mecânicas dos materiais. 

Desta forma, as alterações observadas nas propriedades dos materiais poderão 

ser indicativas de eventual degradação térmica acompanhada de alguma degradação 

mecânica, ou do aumento do número de ligações cruzadas que são típicas dos 

elastómeros.  

Com a realização deste trabalho é possível afirmar que a reincorporação de 

elevadas percentagens de gito no material virgem não é viável, uma vez que existem 

perdas significativas de propriedades mecânicas e da viscosidade do polímero à 

medida que a percentagem de reincorporação aumenta. A reincorporação de gito 

poderá ser uma hipótese talvez com a introdução de um estabilizante térmico, ou em 

percentagens relativamente baixas, para que se proceda à recuperação de material 

que é desperdiçado pela HUF – Portuguesa, a fim de diminuir assim os seus custos de 

produção. 

 

7. Sugestões para trabalhos futuros 

Num trabalho futuro seria interessante estudar as alterações mecânicas e 

estruturais do elastómero termoplástico de poliéster HYTREL® 7246 com 

percentagens de reincorporação inferiores a 45%. Dessa forma seria possível analisar 

se existe alguma percentagem de reincorporação concordante com as propriedades 

do material virgem. A introdução de novas técnicas de análise também seria uma 

mais valia. Através de DSC (calorimetria diferencial de varrimento) seria possível 

avaliar a evolução das temperaturas de transição vítrea e de fusão com o aumento da 

reincorporação a fim de avaliar se existe degradação térmica do polímero. Com GPC 

(cromatografia de permeação em gel) seria interessante avaliar a massa molar média 

do polímero com a reincorporação a fim de verificar se esta diminui com o aumento 
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do índice de fluidez, o que explicaria a eventual degradação térmica do material com 

a reincorporação. Também através de TG (termogravimetria) seria possível avaliar a 

degradação térmica dos materiais de forma simples e eficaz.  

Assim, a empresa HUF – Portuguesa poderia proceder à reciclagem dos gitos 

perdidos a cada injecção de peças, visto que o não aproveitamento desses gitos 

representa um elevado custo na produção das peças desejadas. 
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Anexo 1 

O cálculo do módulo de Young (E) é feito através do método dos mínimos 

quadrados, a partir da equação 4, em que na região elástica da curva tensão – 

extensão se verifica uma relação linear entre a tensão σ e a extensão ε que é 

descrita pela lei de Hooke. 

σ = Eε  (Equação 4) 

A tensão de rotura (resistência à tracção), σR, é a tensão máxima da curva tensão 

– extensão e é calculada através da equação 5: 

σR = 
0

máx

A

F
 (Equação 5) 

em que Fmáx é a carga máxima e A0 é a área inicial da secção transversal do provete. 

A extensão ε obtém-se dividindo o aumento de comprimento ∆l pelo comprimento 

de deformação l0, através da equação 6. 

ε = 
0l

∆l
  (Equação 6) 

A tensão de cedência, σC, representa a tensão a partir da qual a deformação 

plástica passa a ser significativa. Esta é calculada a partir da equação 7: 

σC = 
0

C

A

F
 (Equação 7) 

em que FC é a força máxima no ponto de cedência. 

A deformação percentual, A (%), é calculada a partir da equação 8: 

A (%) = 100
l

ll

f

0f ×
−

  (Equação 8) 

em que lf é o comprimento final de rotura do provete. 

A percentagem de redução de área, q (%), é obtida a partir da equação 9: 

q (%) = 100
A

AA

0

f0 ×
−

 (Equação 9) 

em que Af é a área final de rotura do provete [20]. 

 

Material Média E (MPa) Desvio Padrão 

V 558 2 

VR 574 2 

R 586 2 

 

Tabela 4 – Médias do módulo de Young e respectivos desvios padrão. 
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Material Média σσσσR (MPa) Desvio Padrão 

V 26 1 

VR 26 3 

R 21 1 

 

Tabela 5 – Médias da σR e respectivos desvios padrão. 

 

 

  VR R 

Média 26,11481 20,97239502 

Variância 12,94036 0,741720565 

Observações 5 5 

Hipótese de diferença de média 0  

gl 4  

Stat t 3,108681  

P(T<=t) uni-caudal 0,017959  

t crítico uni-caudal 2,131846  

P(T<=t) bi-caudal 0,035918  

t crítico bi-caudal 2,776451  

 

Tabela 6 – Análise estatística das médias de σR entre os materiais VR e R. 

 

 

Material Média σσσσC (MPa) Desvio Padrão 

V 29 1 

VR 29 1 

R 30 1 

 

Tabela 7 – Médias da σC e respectivos desvios padrão. 
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  VR R 

Média 29,22760437 29,57835083 

Variância 1,93098507 0,707883002 

Observações 5 5 

Hipótese de diferença de média 0  

gl 7  

Stat t -0,482802443  

P(T<=t) uni-caudal 0,3219845  

t crítico uni-caudal 1,894577508  

P(T<=t) bi-caudal 0,643969  

t crítico bi-caudal 2,36462256  

 

Tabela 8 – Análise estatística das médias da σC entre os materiais VR e R. 

 

Material Média A (%) Desvio Padrão 

V 350 13 

VR 330 24 

R 54 33 

 

Tabela 9 – Médias da A (%) e respectivos desvios padrão. 

 

  V VR 

Média 349,6 329,6667 

Variância 209,2027778 709,9306 

Observações 5 5 

Hipótese de diferença de média 0  

gl 6  

Stat t 1,470197477  

P(T<=t) uni-caudal 0,095953892  

t crítico uni-caudal 1,943180905  

P(T<=t) bi-caudal 0,191907784  

t crítico bi-caudal 2,446913641  

 

Tabela 10 – Análise estatística das médias da A (%) entre os materiais V e VR. 
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  VR R 

Média 329,6666667 54,33333 

Variância 709,9305556 1326,875 

Observações 5 5 

Hipótese de diferença de média 0  

gl 7  

Stat t 13,64171617  

P(T<=t) uni-caudal 1,33892E-06  

t crítico uni-caudal 1,894577508  

P(T<=t) bi-caudal 2,67783E-06  

t crítico bi-caudal 2,36462256  

 

Tabela 11 – Análise estatística das médias da A (%) entre os materiais VR e R. 

 

Material Média q (%) Desvio Padrão 

V 72 1 

VR 73 2 

R 72 2 

 

Tabela 12 – Médias de q (%) e respectivos desvios padrão. 

 

  V VR 

Média 71,6314 72,64815 

Variância 0,346941425 3,146676331 

Observações 5 5 

Hipótese de diferença de média 0  

gl 5  

Stat t -1,216358208  

P(T<=t) uni-caudal 0,139065831  

t crítico uni-caudal 2,015049176  

P(T<=t) bi-caudal 0,278131663  

t crítico bi-caudal 2,570577635  

 

Tabela 13 – Análise estatística das médias de q (%) entre os materiais V e VR. 



Tese de Mestrado Integrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais 

Linda Vidal  59 

Anexo 2 

Durante a realização dos ensaios de Charpy regista-se o valor medido na máquina. 

Posteriormente, consulta-se a tabela de conversão de unidades medidas no ensaio. 

Os valores obtidos são convertidos em N.m. 

A resistência ao impacto é apresentada em duas unidades: kJ/m2 e J/m. Para 

obter a resistência ao impacto em kJ/m2 utiliza-se a equação 10. Para obter a 

resistência ao impacto em J/m utiliza-se a equação 11 [29]. 

 

 

Resistência ao impacto (kJ/m2) = 
)(m provete do secção Área

10  (N.m) absorvida impacto de Energia
2

3-×
 

(Equação 10) 

 

 

 

Resistência ao impacto (J/m) = 
(m) entalhe do longo ao Espessura

(N.m) absorvida impacto de Energia
 

(Equação 11) 

 

Energia absorvida no impacto vs Material
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 Figura 27 – Gráfico da energia média absorvida no impacto vs material e respectivos desvios 

padrão. 
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V kJ/m2 Média Desvio padrão J/m Média Desvio padrão 

1 10,2 158,4 

2 7,5 116,8 

3 11,7 181,8 

4 7,5 116,8 

5 10,0 155,8 

6 * * 

7 ** ** 

8 10,8 168,8 

9 11,7 181,8 

10 * * 

11 ** ** 

12 11,0 171,4 

13 ** ** 

14 10,6 164,9 

15 ** 

10 2 

** 

157 23 

 

Tabela 14 – Resultados dos ensaios de Charpy no material virgem, respectivas médias e desvio 

padrão. (* Ensaio inválido, ** Não existe conversão em tabela). 

 

VR kJ/m2 Média Desvio padrão J/m Média Desvio padrão 

1 9,6 149,3 

2 6,8 105,1 

3 11,3 175,2 

4 ** ** 

5 ** ** 

6 8,2 127,2 

7 * * 

8 8,3 129,8 

9 9,4 146,7 

10 11,7 181,8 

11 7,2 111,6 

12 6,0 93,4 

13 6,8 106,4 

14 6,9 107,7 

15 10,1 

9 2 

157,1 

133 28 

 

Tabela 15 – Resultados dos ensaios de Charpy no material VR, respectivas médias e desvio 

padrão. (* Ensaio inválido, ** Não existe conversão em tabela). 
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R kJ/m2 Média Desvio padrão J/m Média Desvio padrão 

1 ** ** 

2 11,5 179,2 

3 9,2 142,8 

4 7,8 122,0 

5 9,5 148,0 

6 8,5 132,4 

7 ** ** 

8 7,0 109,0 

9 8,6 133,7 

10 6,4 99,9 

11 7,1 110,3 

12 ** ** 

13 6,9 107,7 

14 ** ** 

15 ** 

8 2 

** 

129 23 

 

Tabela 16 – Resultados dos ensaios de Charpy no material reciclado, respectivas médias e 

desvio padrão. (** Não existe conversão em tabela). 

 

 

Material Média kJ/m2 Desvio Padrão 

V 10 2 

VR 9 2 

R 8 2 

 

Tabela 17 – Médias da energia absorvida no impacto (kJ/m2) e respectivos desvios padrão. 

 

 

Material Média J/m Desvio Padrão 

V 157 23 

VR 133 28 

R 129 23 

 

Tabela 18 – Médias da energia absorvida no impacto (kJ/m2) e respectivos desvios padrão. 



Tese de Mestrado Integrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais 

Linda Vidal  62 

 

 

  V VR 

Média 10,1069007 8,517470472 

Variância 2,508045956 3,516408258 

Observações 9 12 

Hipótese de diferença de média 0  

gl 19  

Stat t 2,102108707  

P(T<=t) uni-caudal 0,024554417  

t crítico uni-caudal 1,729131327  

P(T<=t) bi-caudal 0,049108835  

t crítico bi-caudal 2,093024705  

 

 

Tabela 19 – Análise estatística das médias da energia absorvida no impacto (kJ/m2) entre os 

materiais V e VR. 

 

 

 

  VR R 

Média 8,517470472 8,253690945 

Variância 3,516408258 2,379075876 

Observações 12 10 

Hipótese de diferença de média 0  

gl 20  

Stat t 0,362007614  

P(T<=t) uni-caudal 0,360571563  

t crítico uni-caudal 1,724718004  

P(T<=t) bi-caudal 0,721143126  

t crítico bi-caudal 2,085962478  

 

 

Tabela 20 – Análise estatística das médias da energia absorvida no impacto (kJ/m2) entre os 

materiais VR e R. 
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  V VR 

Média 157,3733504 132,6245211 

Variância 608,0816162 852,5614181 

Observações 9 12 

Hipótese de diferença de média 0  

gl 19  

Stat t 2,102108707  

P(T<=t) uni-caudal 0,024554417  

t crítico uni-caudal 1,729131327  

P(T<=t) bi-caudal 0,049108835  

t crítico bi-caudal 2,093024705  

 

 

Tabela 21 – Análise estatística das médias da energia absorvida no impacto (J/m) entre o 

material V e VR. 

 

 

 

  VR R 

Média 132,6245211 128,5172414 

Variância 852,5614181 576,8125182 

Observações 12 10 

Hipótese de diferença de média 0  

gl 20  

Stat t 0,362007614  

P(T<=t) uni-caudal 0,360571563  

t crítico uni-caudal 1,724718004  

P(T<=t) bi-caudal 0,721143126  

t crítico bi-caudal 2,085962478  

 

 

Tabela 22 – Análise estatística das médias da energia absorvida no impacto (J/m) entre os 

materiais VR e R. 



Tese de Mestrado Integrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais 

Linda Vidal  64 

Anexo 3 

Nos ensaios de MFI regista-se a massa de cada extrudido do mesmo ensaio e o 

intervalo de tempo entre dois cortes de um extrudido. Normalmente, para que o 

ensaio seja válido faz-se a extrusão de 6 pedaços. O MFI em g/10 min é calculado 

pela equação 12 apresentada em seguida. [21] 

 

MFI (T, mnom) = 
t
m600

  (Equação 12) 

 

sendo, 

T a temperatura de ensaios (ºC) 

mnom a carga nominal (kg) 

m a massa média dos extrudidos cortados (g) 

t o intervalo de tempo, entre dois cortes de um extrudido (s) 

600 o factor de conversão [21] 

 

 

 

 

Material Média MFR (g/10 min) Desvio Padrão 

V 12,7 0,01 

VR 31,2 0,04 

R 34,2 0,02 

 

 

Tabela 23 – Médias do índice de fluidez e respectivos desvios padrão. 
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  V VR 

Média 0,3163 0,259622222 

Variância 0,000247193 0,002240492 

Observações 9 9 

Hipótese de diferença de média 0  

gl 10  

Stat t 3,409073961  

P(T<=t) uni-caudal 0,003334323  

t crítico uni-caudal 1,812461505  

P(T<=t) bi-caudal 0,006668645  

t crítico bi-caudal 2,228139238  

 

 

Tabela 24 – Análise estatística das médias do MFI entre os materiais V e VR. 

 

 

 

  VR R 

Média 0,25962222 0,2847 

Variância 0,00224049 0,00038079 

Observações 9 9 

Hipótese de diferença de média 0  

gl 11  

Stat t -1,4694453  

P(T<=t) uni-caudal 0,08486187  

t crítico uni-caudal 1,79588369  

P(T<=t) bi-caudal 0,16972374  

t crítico bi-caudal 2,20098627  

 

 

Tabela 25 – Análise estatística das médias do MFI entre os materiais VR e R. 
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Anexo 4 

 

 
 

Figura 28 – Desconvolução do difractograma do material VR. 

 

 
 

Figura 29 – Desconvolução do difractograma do material R. 

 


