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RESUMO 

 

Nesse trabalho, poli (tereftalato de etileno) proveniente de garrafas de refrigerante 

(PETR), lignina Kraft (LF) e lignina modificada quimicamente (LM) foram utilizados para 

formar blendas com o intuito de melhorar propriedades mecânicas em relação ao PET. 

Foram produzidas misturas de PET/LF e PET/LM em 0,5, 1, 3, e 5% em peso de 

lignina. Esses polímeros foram processados por extrusão e moldados por injeção. Os 

espectros de FTIR evidenciam a modificação ocorrida na LM. Uma das alterações 

significativas nos espectros de FTIR, foi o desaparecimento da banda em 1710 cm-1 

da LF, que é atribuída à vibração do grupo carbonila conjugado com o anel aromático. 

Os resultados TGA mostram que a LF é termicamente mais estável que que a LM. Os 

resultados de DSC mostram que a temperatura de transição vítrea do PETR é 

modificada com a adição das ligninas. Em geral, as blendas de PETR/LF aumentaram 

a Tg e a Tm para ≈ 69-70 oC e 257 oC, respectivamente. O aumento em relação ao 

PETR foi maior para as blendas de PET/LF (Tg ≈ 75 oC e Tm = 258 oC, exceto para a 

amostra PET/LM 5,0 m%). As blendas PET/LF 0,5% e PET/LF 1,0% tiveram um 

aumento tanto do módulo de elasticidade como da tensão máxima. Foi observado que 

as blendas PET/LF 0,5 m% e 1,0 m% propuseram um aumento no módulo de 

elasticidade e na tensão máxima de 11-17% e 5-8%, respectivamente. Isso mostra 

que a interação da matriz com a lignina em pequenas quantidades (0,5% e 1,0%) é 

mais satisfatória. 

 

Palavras chave: PET. Lignina Kraft. Blendas. Propriedades Mecânicas. 

  



 

ABSTRACT 

 

In this work, polyethylene terephthalate from PET bottles (PETR), Kraft lignin (LF) and 

chemically modified lignin (LM) were used to form blends with the purpose of improving 

mechanical properties. PET/LF and PET/LM blends were produced with 0.5, 1, 3, and 

5 wt% of lignin. These polymers were extrusion-processed and injection-molded. The 

FTIR spectra show the modification occurred in LM. One of the significant changes in 

the FTIR spectra was the disappearance of the band at 1710 cm-1 of LF, which is 

attributed to the vibration of the carbonyl group conjugated to the aromatic ring. The 

TGA results show that LF is thermally more stable than LM. The DSC results show that 

the glass transition temperature of PETR is modified with the addition of the lignins. In 

general, PETR/LF blends increased Tg and Tm to ≈ 69-70 oC and 257 oC, respectively. 

This increase was higher in PET/LF blends than PET/LF blends (Tg ≈ 75 oC and Tm = 

258 oC , except for the PET/LM sample 5.0 m%). PET/LF blends 0.5% and PET/LF 

1.0% had an increase in both the modulus of elasticity and the tensile strength. It was 

observed that PET/LF 0.5 m% and 1.0 m% blends proposed an increase in modulus 

of elasticity and at tensile strength of 11-17% and 5-8%, respectively. This shows that 

the interaction of matrix with lignin in small amounts (0.5% and 1.0%) is more 

satisfactory. 

 

Keywords: PET. Lignin Kraft. Blends. Mechanical properties. 
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1 INTRODUÇÃO  

Polímeros sintéticos ou à base de petróleo, têm muitos usos práticos, mas podem 

causar problemas ambientais graves devido à sua baixa biodegradabilidade. 

Consequentemente, várias estratégias para substituir ou reduzir o uso de polímeros 

sintéticos foram desenvolvidas (AZIZ et al., 2018; GADIOLI et al., 2014; SHAH et al., 

2008; VANINI et al., 2013). O desenvolvimento sustentável abre novos caminhos para 

produtos obtidos a partir de processos de reciclagem de polímeros, pois são uma 

grande parcela dos resíduos gerados pela população (KARMAKAR; DE; GOSWAMI, 

2018).  

 

Anualmente milhões de toneladas de resíduos são produzidos pela sociedade 

brasileira. No ano de 2016 chegamos a gerar 214.405 toneladas de resíduos sólidos 

urbanos diariamente (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA 

PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS, 2016), sendo que 13,5% desses resíduos são 

plásticos (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2012). 

 

Os resíduos plásticos pós-consumo são constituídos em grande parte por 

termoplásticos como o polietileno de alta densidade (PEAD), o polietileno de baixa 

densidade (PEBD), o polipropileno (PP) e o poli (tereftalato de etileno) (PET). Estes 

polímeros representam os termoplásticos mais consumidos e estão disponíveis em 

grandes quantidades a partir do descarte doméstico (MARCONCINI; RUVOLO FILHO, 

2006). 

 

Os polímeros são considerados, atualmente, um dos grandes vilões da natureza – 

seja por sua grande quantidade e variedade de aplicações; seja por seu tempo de 

degradação relativamente longo. Ao somar esses dois fatores, podemos observar que 

os produtos feitos à base de polímeros ocupam grande parte do volume dos aterros – 

sobretudo nas grandes cidades. No entanto, os problemas ambientais não são 

causados, essencialmente, pelos polímeros, mas sim pelo seu descarte que é feito, 

na maioria das vezes, de forma inadequada. Assim sendo, a reciclagem adequada 

dos polímeros é a solução para minimizar esse impacto ambiental (ROMÃO; 

SPINACÉ; DE PAOLI, 2009) 
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O polímero poli (tereftalato de etileno) (PET), um poliéster aromático semicristalino 

termoplástico é conhecido por suas propriedades mecânicas e leveza, resistência e 

transparência para aplicação em embalagens (KARAGIANNIDIS; STERGIOU; 

KARAYANNIDIS, 2008; ROMÃO et al., 2009, 2010a, 2010b, 2010c; VANINI et al., 

2013). Um dos métodos usados atualmente para a reciclagem de PET é misturá-lo 

com outro polímero, criando uma mistura polimérica, que pode resultar em um material 

com propriedades diferentes e tornar esses materiais mais valiosos. Portanto, a 

compatibilidade das substâncias envolvidas na produção de novos materiais é de 

grande importância para alcançar propriedades térmicas e mecânicas satisfatórias 

para uma aplicação específica (KIZILTAS; GARDNER, 2011; RAZAK et al., 2013; 

TORRES-HUERTA et al., 2014).  

 

A lignina é um dos três principais constituintes de uma planta. É o segundo polímero 

mais abundante no mundo, após a celulose. Geralmente, a estrutura depende das 

espécies de madeira e da condição de processamento. Kraft, sulfito e soda são alguns 

dos processos de polpação química, em indústrias de papel e celulose, a partir dos 

quais a lignina pode ser obtida (CHAKAR; RAGAUSKAS, 2004; LAURICHESSE; 

AVÉROUS, 2014).  

 

A lignina proveniente do processo Kraft, é produzida por indústrias de papel e celulose, 

através do processo de polpação de madeira, onde ocorre a separação das fibras de 

celulose e da lignina. O licor negro é um subproduto do processo de polpação, no qual 

possui sólidos particulados em suspensão e compostos orgânicos, que podem ter 

entre 10 e 50 m% de lignina Kraft (HADDAD et al., 2016; LAURICHESSE; AVÉROUS, 

2014; LUIZ et al., 2018). 

 

Atualmente, a maior parte da lignina produzida na Indústria de papel e celulose é 

queimada para a produção de energia. Porém, sendo uma macromolécula 

polifuncional complexa que é composta por um grande número de grupos funcionais 

polares, a lignina possui potencial para diversas aplicações podendo gerar produtos 

com maior valor agregado (GLASSER et al., 1983; SAHOO; MISRA; MOHANTY, 

2011; SAMENI et al., 2018).  
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A mistura de polímeros é um método conveniente para desenvolver produtos com 

propriedades desejáveis. A incorporação de lignina ao PET tem sido utilizada para o 

desenvolvimento de misturas poliméricas, podendo também sofrer modificação 

química antes da mistura com o polímero (JEONG et al., 2012; KADLA; KUBO, 2004; 

LAURICHESSE; AVÉROUS, 2014; LUIZ et al., 2018). 

 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um novo material usando misturas de PET 

com lignina obtida pelo processo Kraft sem e com modificação química através de 

mistura por extrusão e moldagem por injeção, observando as mudanças nas 

propriedades térmicas e mecânicas. 
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2 OBJETIVOS  

 OBJETIVOS GERAIS  

Avaliar a influência de adição de lignina Kraft e lignina modificada no PET reciclado.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Realizar a caracterização química das amostras de lignina através de Espectroscopia 

por Transformada de Fourier no Infravermelho (FTIR), análise termogravimétrica 

(TGA) e calorimetria exploratória diferencial (DSC);  

 

Obter blendas de PET/LF e PET/LM por extrusão;  

 

Produzir corpos de prova, por injeção, para a realização de ensaio de tração;  

 

Realizar a caracterização química das blendas através de FTIR, TGA e DSC; 

 

Avaliar as propriedades mecânicas das blendas obtidos através dos ensaios de 

resistência à tração.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS) 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi instituída pela lei 12.305 de 2 de 

agosto de 2010. Ela estabeleceu a responsabilidade compartilhada, com isso a 

sociedade como um todo - cidadãos, governos, setor privado e sociedade civil 

organizada – passou a ser responsável pela gestão ambientalmente correta dos 

resíduos sólidos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012). 

 

Essa política prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como 

proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos 

para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos e a 

destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2011). 

 

De acordo com a lei, somente os materiais que não podem ser recuperados (reuso ou 

reciclagem) terá como destino aterros sanitários. Além disso, lixões a céu aberto 

devem ser eliminados. Essa lei evidencia a importância do gerenciamento de resíduos 

sólidos e a traz diretrizes a serem seguidas por toda a sociedade (BRASIL, 2010). 

 

O artigo 13 da lei classifica os resíduos quanto a sua origem e periculosidade. Quanto 

a origem tem-se 11 classificações e quanto a periculosidade tem-se 2 classificações. 

Grande parte dos polímeros se encaixa na classificação de resíduos sólidos urbanos 

(RSU). 

 

Espera-se que essa política reflita de maneira positiva no aumento da reciclagem, 

afetando diretamente a redução da necessidade de produzir matérias-primas virgens 

para produção de novos produtos. Além disso, com a responsabilidade compartilhada 

e previsão de logística reversa obrigatória, surgirão diversos modelos de negócios 

com foco nos resíduos. 
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3.1.1 Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletados por meio da 

Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB, apontam que, em 2008, 99,96% 

dos municípios brasileiros têm serviços de manejo de Resíduos Sólidos, mas 50,75% 

deles dispõem seus resíduos em vazadouros (lixão); 22,54% em aterros controlados; 

27,68% em aterros sanitários (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2011). De acordo 

com informações do Ministério do Meio Ambiente, falta estrutura aos municípios no 

que diz respeito à gestão de resíduos sólidos:  

 

A maioria das Prefeituras Municipais ainda não dispõe de recursos técnicos 
e financeiros para solucionar os problemas ligados à gestão de resíduos 
sólidos. Ignoram-se, muitas vezes, possibilidades de estabelecer parcerias 
com segmentos que deveriam ser envolvidos na gestão e na busca de 
alternativas para a implementação de soluções. Raramente utiliza-se das 
possibilidades e vantagens da cooperação com outros entes federados por 
meio do estabelecimento de consórcios públicos nos moldes previstos pela 
Lei de Saneamento Básico e Lei de Consórcios Públicos e de seus decretos 
de regulamentação. 

 

Quando se trata de reciclagem de polímeros pós –consumo, uma parte vital da cadeia 

de reciclagem é a coleta seletiva dos resíduos. A Figura 1 mostra que ainda o país 

não coleta todos os resíduos gerados, isto é, em 2016, 8,84% dos resíduos gerados 

no Brasil ainda não foram coletados. Isso acontece por diversos motivos, tais como 

disposição irregular, coleta informal ou insuficiência do sistema de coleta pública 

(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2012). 

  

Porém, a situação se agrava quando vemos que ainda, em 2016, 30,4% dos 

municípios não possuem qualquer iniciativa de coleta seletiva (Figura 2). Cabe 

ressaltar que em muitos municípios as atividades de coleta seletiva não abrangem a 

totalidade de sua área urbana. 

 

Apesar disso, as figuras abaixo (Figura 1 e Figura 2) também mostram uma evolução 

desde 2012 em relação a coleta de resíduos e iniciativas de reciclagem dos 

municípios. Em 2012, 9,83% dos resíduos gerados não eram coletados, já em 2016 

esse índice diminuiu para 8,84%. Já os municípios com alguma iniciativa na área de 

coleta seletiva saltam de 59,8% em 2012 para 69,6% em 2016. Vemos que a PNRS 

está mudando o comportamento das gestões dos municípios (ASSOCIAÇÃO 
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BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016). 

 

Figura 1 - Geração e Coleta de RSU no Brasil 

 
Fonte: Elaborado pela autora c ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA 

E RESÍDUOS ESPECIAIS (2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 

 

Figura 2 - Distribuição dos municípios com iniciativas de coleta seletiva no Brasil 

 
Fonte: Elaborado pela autora adaptado da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE 

LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS (2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 
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A estimativa é que, 31,9% dos RSU coletados sejam recicláveis e que 13,5% são 

plásticos (Tabela 1). Considerando que a proporção de material nos RSU coletados 

não mudou desde 2008, teremos um volume de 26.831 ton/dia em 2016 de plásticos 

coletados com possibilidade de serem reciclados.  

 

Tabela 1 - Estimativa da composição gravimétrica dos resíduos sólidos coletados no 

Brasil 

Materiais 
Participação  

(%) 
Quantidade 2008  

(ton/dia) 

Material Reciclável 31,9 58.527,4 

        Metais      2,9       5.293,5 

        Papel, papelão e tetrapak    13,1     23.997,4 

        Plástico    13,5     24.847,9 

        Vidro      2,4       4.388,6 

Matéria Orgânica 51,4 94.309,5 

Outros 16,7 30.618,9 

Total 100 183.481,5 

Fonte: Elaborado pela autora adaptado do INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA 

(2012) 

 

Além de analisar os resíduos plásticos gerados, cabe uma avaliação na geração de 

produtos à base de polímeros. A cadeia petroquímica da transformação de polímeros 

é extremamente longa e diferenciada, em seus produtos. A produção começa pelas 

indústrias petroquímicas de primeira geração, que são responsáveis pelo 

craqueamento da nafta e pela produção de moléculas insaturadas de baixa massa 

molar, conhecidas por monômeros. A segunda etapa cabe as indústrias petroquímicas 

de segunda geração que recebem os monômeros, polimerizando-os e fazendo os 

polímeros (CANEVAROLO, 2006). 

 

As indústrias de transformação (terceira geração) compram o polímero, na forma de 

grão, liquido ou pó, e o processam, produzindo artigos na sua forma final para uso. 

Empregam técnicas como extrusão, injeção, calandragem, termoformagem, etc. 

Essas empresas vendem seus produtos diretamente ao consumidor final ou para 

outras indústrias que irão utilizar esses artigos em seu produto final (como exemplo 

temos as montadoras automobilísticas) (CANEVAROLO, 2006).  
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Os polímeros tornaram-se materiais indispensáveis e a demanda vem aumentando 

continuamente devido às suas diversas e atraentes aplicações em lares e indústrias. 

Sendo assim, contribuindo intensivamente para o aumento na geração de resíduos 

(FIGUEIREDO et al., 2015; SIDDIQUI; REDHWI, 2009).  

 

Em 2016, a produção mundial de transformados plásticos (produtos à base de 

polímeros) foi de aproximadamente 292 milhões de toneladas, tendo como principal 

produtor mundial a China (33,9% da produção). A indústria de transformados plásticos 

no Brasil compreende 11.312 empresas que faturaram em 2017, aproximadamente 

R$ 66 bilhões, com um total 310.421 empregados e uma produção que compreende 

aproximadamente 2% da produção mundial. Esta transformação se dá, em geral 

através dos processos de extrusão (55%), injeção (36%), rotomoldagem (%), 

termoformação à vácuo (1%) e outros (6%) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA 

INDÚSTRIA DO PLÁSTICO, 2017). 

 

O uso de transformados plásticos depende muito do seu ciclo de vida. No Brasil, no 

ano de 2015, a produção se dividiu em (em valor de produção): 52% com ciclo de vida 

longo (mais de 5 anos), 17% com ciclo de vida médio (1 a 5 anos) e 31% com ciclo de 

vida curto (até um ano) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO PLÁSTICO, 

2017).  

 

Para os produtos com mais de 5 anos de duração, os setores que mais consumiram 

os transformados plásticos foram a construção civil (48,56%) e as indústrias de 

automóveis e autopeças (14,88%). Já para os produtos com ciclo de vida médio, o 

setor que mais consumiu foi o de artigos de comércio em atacado e varejo (59,24%). 

E para os produtos com durabilidade de até um ano, os setores que mais consumiram 

foram o setor de alimentos (60,29%), o setor de bebidas (19,03%) e o setor de 

perfumaria (10,13%) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO PLÁSTICO, 

2017). 

 

Atualmente, o PET é um dos polímeros mais usadas no Brasil ocupando a quinta 

colocação com consumo de 8,1% no mercado nacional (Figura 3) (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO PLÁSTICO, 2017). No Brasil, a principal aplicação 

do poli (tereftalato de etileno) (PET) é na indústria de embalagens (71%) (ROMÃO; 
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SPINACÉ; DE PAOLI, 2009). A Figura 4 mostra a cadeia produtiva de forma 

simplificada para melhor entendimento. 

 

Figura 3 - Principais resinas consumidas no Brasil (%) e exemplos de aplicações 

 
Fonte: Adaptado da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO PLÁSTICO (2017) 

 

Figura 4 - Cadeia Produtiva dos Polímeros 

 
Fonte: Adaptado da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO PLÁSTICO (2017) 
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A produção das indústrias de transformação de plásticos é um indicativo do volume 

de resíduos plásticos que irão ser gerados no Brasil. Apesar da retração a partir de 

2013, a produção voltou a crescer em 2017, com um total de 6,13 milhões de 

toneladas de transformados plásticos (crescimento de 2,5% em relação a 2016) 

(Figura 5).  

 

Figura 5 - Produção de Transformados Plásticos 

 
Fonte: Elaborado pela autora adaptado da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO 

PLÁSTICO (2017) 

 

A indústria de reciclagem de materiais plásticos no Brasil é formada por 1072 

empresas que geram 9.826 empregos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA 

DO PLÁSTICO, 2017). Fica claro a diferença de porte das industrias entre produção 

(material virgem) e reciclagem. O número de empresas que trabalham com reciclagem 

de material plástico não chega a 10% do número de empresas transformadoras que 

trabalham com material virgem. 

 

Em comparação com as indústrias transformadoras, a produção das industrias 

recicladoras de plásticos no país foi de 550 mil toneladas em 2016 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO PLÁSTICO, 2017), isto é, desconsiderando a perda 

de peso no processo de reciclagem, menos de 10% do volume produzido de 

transformados plásticos em 2016 chegaram nas indústrias recicladoras. 
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Fica claro que os produtos plásticos fazem parte da vida moderna e que o volume 

gerado desses resíduos impacta diretamente em nossa sociedade. A evolução das 

técnicas de reciclagem e de geração de novos produtos com valor agregado a partir 

desses resíduos se tornam vitais na construção de uma sociedade sustentável. 

 

 POLI (TEREFTALATO DE ETILENO) – PET 

O PET tornou-se a embalagem mais favorável a nível mundial para garrafas de água 

e refrigerantes. A razão para este desenvolvimento são as excelentes propriedades 

do material, especialmente a sua inviolabilidade, tenacidade e o baixo peso das 

garrafas em comparação com as garrafas de vidro do mesmo volume de enchimento 

(WELLE, 2011). Esse polímero é considerado o melhor e mais resistente plástico para 

fabricação de garrafas, frascos e embalagens para refrigerantes, águas, sucos, óleos 

comestíveis, medicamentos, cosméticos, produtos de higiene e limpeza, destilados, 

isotônicos, cervejas, entre vários outros (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA 

DO PET, 2013). 

 

O PET pertence à família dos poliésteres termoplásticos. As macromoléculas do poli 

(tereftalato de etileno) apresentam grupamentos para-fenilenos volumosos, ligados a 

grupamentos ésteres, de acordo com a representação esquematizada na Figura 6. 

Sendo um polímero termoplástico, possui a capacidade de amolecer e fluir quando 

sujeitos a um aumento de temperatura e pressão. Quando a temperatura e a pressão 

sofrem decréscimo, o polímero solidifica-se em um produto com formas definidas. 

Novas aplicações de temperatura e pressão produzem o mesmo efeito de 

amolecimento e fluxo (CALLISTER, 2008; CANEVAROLO, 2006). 

 

Embora seja uma cadeia linear, com heteroátomos de oxigênio, a presença do 

grupamento para-fenileno considerado rígido, dentro da cadeia principal vai promover 

rigidez à estrutura, tendendo a aumentar a temperatura de transição vítrea (Tg) e 

temperatura de fusão (Tm). O PET apresenta uma Tg ≈ 69 oC e uma Tm ≈ 265 oC. Em 

contraste, um outro polímero com estrutura química semelhante, mas não contendo o 

grupamento p-fenileno, o polietileno adipato (PEA), apresenta valores bem mais 

baixos (Tg = - 46 oC e Tm = 45 oC) (CANEVAROLO, 2006; PRETTE, 2004) 
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Figura 6 - Estrutura química do poli (tereftalato de etileno) (PET) 

 
Fonte: Adaptado de CANEVAROLO (2006) 

 

O PET é um polímero semicristalino, isto é, possui capacidade de organização das 

cadeias, possuindo regiões cristalinas e amorfas em seu estado sólido. O PET possui 

uma extensa faixa de porcentagem de cristalinidade (Tabela 2) que pode ser 

alcançada variando-se as condições do processo de cristalização. Essa característica 

torna possível variações significativas nas suas propriedades mecânicas, visto que a 

estrutura e as propriedades estão sempre interligadas e como tal têm suas 

propriedades dependentes do grau de cristalinidade que atinge após o 

processamento. Quanto maior o grau de cristalinidade do PET maior também a rigidez 

(menor resistência ao impacto), maior resistência térmica e menor a transparência 

(FRANÇA, 2012). 

 

Para o processamento de polímeros, avaliar o comportamento de cristalização é uma 

questão vital. A processo de cristalização do polímero pode influenciar o resultado de 

uma linha de produção e na qualidade do produto final. Dependendo do tipo de 

processamento (extrusão, injeção ou sopro), bem como as propriedades necessárias 

dos produtos acabados, velocidade de cristalização de polímero pode ser adaptada 

pela variação da composição do material ou formulação, bem como através da 

manipulação das condições do processo (LORENZO et al., 2018). A cristalização 

também pode ser induzida pelo alongamento de um polímero. Durante o alongamento, 

as cadeias são orientadas na direção do alongamento (MOHAMMED ARIF; 

KALARIKKAL; THOMAS, 2018).  

 

Tabela 2 - Grau de cristanilidade PET processado 

PET Posição Grau de cristanilidade (%) 

Garrafa descartável (2 litros) 
Gargalo 5 

Corpo 30 

Grãos para fiação Grãos 60 

Fonte: Adaptado de CANEVAROLO (2006) 
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3.2.1 PET Reciclado 

Com a instituição da Lei nº. 12.305, (BRASIL, 2010), a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), que traz diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento 

de resíduos sólidos, fica evidente a importância do reaproveitamento de resíduos, 

principalmente os polímeros, que vem aumento sua participação nos resíduos sólidos, 

como já colocado. 

 

Existem quatro categorias de reciclagem de polímeros: primária, secundária, terciária 

e quaternária. A primária é uma reciclagem mecânica que utiliza polímeros pré-

consumo, já a secundária também é mecânica, porém utiliza polímeros pós-consumo. 

A terciária é uma reciclagem química e a quaternária é energética. No Brasil a principal 

reciclagem praticada é a mecânica (ROMÃO; SPINACÉ; DE PAOLI, 2009). 

 

A reciclagem primária, consiste na conversão dos resíduos poliméricos industriais por 

métodos de processamento padrão em produtos com características equivalentes 

àquelas dos produtos originais produzidos com polímeros virgens; por exemplo, 

aparas que são novamente introduzidas no processamento. A reciclagem secundária 

consiste na conversão dos resíduos poliméricos provenientes dos resíduos sólidos 

urbanos por um processo ou uma combinação de processos em produtos que tenham 

menor exigência do que o produto obtido com polímero virgem, por exemplo, 

reciclagem de embalagens de PP para obtenção de sacos de lixo (SPINACÉ; DE 

PAOLI, 2005). 

 

A reciclagem química ocorre através de processos de despolimerização, isto é, é são 

processos tecnológicos avançados que convertem materiais plásticos em moléculas 

menores, geralmente líquidos ou gases, que são adequados para uso como matéria-

prima para a produção de novos petroquímicos e plásticos. Essa despolimerização é 

feita por solvólise (hidrólise, alcoólise, amilose), ou por métodos térmicos (pirólise à 

baixa e alta temperaturas, gaseificação, hidrogenação) ou ainda métodos 

térmicos/catalíticos (pirólise e a utilização de catalisadores seletivos) (AL-SALEM; 

LETTIERI; BAEYENS, 2009; SPINACÉ; DE PAOLI, 2005). 
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Para o PET, pode-se citar o processo de hidrólise, que é uma reação que conduz à 

recuperação dos monômeros de partida através de uma reação com excesso de água 

à alta temperatura na presença de um catalisador. Através dessa reação o PET é 

despolimerizado e se obtém os produtos de partida que são o etileno glicol e o ácido 

tereftálico. Estes podem ser utilizados para obtenção do polímero novamente (AL-

SALEM; LETTIERI; BAEYENS, 2009; SPINACÉ; DE PAOLI, 2005) 

 

A reciclagem quaternária (energética), por definição, é a recuperação de energia 

através da queima de resíduos para produzir energia na forma de calor, vapor e 

eletricidade. Ela geralmente é usada quando o reuso do resíduo polimérico não é 

prático ou economicamente viável (AL-SALEM; LETTIERI; BAEYENS, 2009; 

SPINACÉ; DE PAOLI, 2005). 

 

Porém nesse trabalho, daremos ênfase no processo de reciclagem secundária (Figura 

7). De acordo com a (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO PET, 2012), 

esse processo pode ser dividido em três fases: recuperação, revalorização e 

transformação.  

 

A fase de recuperação se inicia no momento do descarte e através de coleta seletiva 

ou coleta dirigida. As embalagens são recuperadas e se tornam matéria-prima para o 

começo do processo de reciclagem. Nas empresas de reciclagem e nas cooperativas 

elas passam por uma triagem e são separadas de acordo com a cor, conteúdo e 

origem. Feito isso, as embalagens são prensadas com o intuito de diminuir o volume 

e facilitar o transporte (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO PET, 2012). 

 

Na fase de revalorização os fardos prensados entram em uma planta onde serão 

moídos e lavados. O produto que resulta desta fase é o floco da garrafa. Após esse 

processo o resíduo está pronto para ser enviado para a indústria de transformação 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO PET, 2012). 

 

A fase de transformação é a fase final do processo completo de reciclagem, em que 

a matéria-prima oriunda das garrafas de PET pós-consumo para a fabricação de 

inúmeros artigos tais como: aplicações têxteis, cordas e vassouras, resinas, entre 

outros (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO PET, 2012). 
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Figura 7 - Fluxo da reciclagem mecânica de materiais plásticos 

 
Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO PLÁSTICO (2017) 

 

O PET reciclado é usado em diferentes indústrias para produzir vários tipos de 

materiais. No Brasil, o PET reciclado tem uma grande variedade de aplicações. O 

Figura 8 mostra como é distribuído o uso final do PET reciclado no Brasil. Como pode 

ser visto, o uso de PET reciclado é maior para resinas insaturadas alquídicas (28,6%), 

embalagens (25,7%) e fins têxteis (25,7%) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA 

INDÚSTRIA DO PET, 2016). 

 

Figura 8 - PET Reciclado - Usos Finais 

 
Fonte: Elaborado pela autora adaptado de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO PET 

(2016) 
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 LIGNINA 

A lignina está presente em todas as plantas vasculares (que possuem vasos 

condutores de seiva), tornando-se a segunda em abundância entre os polímeros na 

natureza, sendo a celulose a mais abundante (GELLERSTEDT; HENRIKSSON, 

2008). 

 

A alta resistência do material desenvolve-se pela integração da lignina nas paredes 

celulares das plantas e pela associação com fibrilas de celulose. É a lignina que 

confere característica de resistência e estrutura das plantas. Portanto, uma pré-

condição para a resistência da madeira é a presença de lignina na parede celular da 

planta. O teor de lignina varia dependendo das espécies de plantas (coníferas – fibras 

longas ou folhosas – fibras curtas), do tecido vegetal, da idade e das condições de 

crescimento (SMOLARSKI, 2012). 

 

O trabalho de Peter Klason (1848-1937) foi o primeiro a mostrar um entendimento 

mais aprofundado sobre a estrutura química da lignina. Peter Klason dedicou seus 

esforços em estudar a estrutura molecular da lignina e em caracterizá-la. Com base 

em evidências experimentais, mas também com sua intuição, ele postulou que a 

lignina era formada a partir do álcool coniferílico (ADLER, 1977) 

 

A biomassa lignocelulósica (matéria orgânica proveniente de vegetais) é um composta 

de celulose (35–83% base seca), hemicelulose (0–30% base seca), lignina (1-43% 

base seca) (DENCE; LIN, 1992). A estrutura química da lignina é originária de três 

álcoois aromáticos precursores: álcool p-cumarílico, álcool coniferílico, álcool 

sinapílico (Figura 9). As subestruturas fenólicas que se originam destes álcoois são 

denominadas p-hidroxifenil (H, a partir de álcool p-cumarílico), guaiacil (G, de álcool 

coniferílico) e siringil (S, de álcool sinapílico) (LAURICHESSE; AVÉROUS, 2014).  
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Figura 9 - Álcoois precursores da lignina álcool p-cumarílico(a), álcool coniferílico(b) e 

álcool sinapílico (c). 

 
Fonte: Adaptado LAURICHESSE; AVÉROUS (2014) 

 

As principais ligações características da lignina de coníferas são mostradas na Figura 

10. Na lignina de coníferas, os elementos estruturais são derivados principalmente do 

álcool coniferílico (mais de 95% do número total de unidades estruturais), com o 

restante consistindo principalmente de unidades do tipo álcool p-cumarílico e 

quantidades residuais de unidades derivadas do álcool sinapílico. As ligninas de 

folhosas, são compostas de unidades derivadas do álcool coniferílico  e do álcool 

sinapílico em proporções variáveis (DENCE; LIN, 1992).  

 

Figura 10 - Estrutura química da lignina proposta por Adler 

 
Fonte: ADLER (1977) 
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3.3.1 Lignina Kraft 

No Brasil, uma das fontes de lignina são as indústrias de papel e celulose. As duas 

principais fontes de madeira utilizadas para a produção de celulose no país são as 

árvores plantadas de pinus (coníferas) e de eucalipto (folhosas), responsáveis por 

mais de 98% do volume produzido (INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES, 2015). 

A produção brasileira de celulose chegou em 2017 com volume recorde anual de 19,5 

milhões de toneladas, com aumento de 3,8 % em relação a 2016, a evolução pode 

ser vista na Figura 11 (INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES, 2018).  

 

Figura 11 - Evolução da Produção brasileira de celulose (ton) 

 
Fonte: Elaborado pela autora adaptado de INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES (2017) 

 

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de celulose, ficando atrás apenas dos 

Estados Unidos da América (EUA). Em 2016 o Brasil teve uma produção de 18,8 

milhões de toneladas, enquanto que os EUA produziram 48,5 milhões de toneladas 

de celulose. A maior parte da celulose brasileira é exportada (69%) e maior comprador 

da celulose brasileira é a China (INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES, 2017). 

 

O eucalipto foi a espécie com o maior crescimento de demanda de celulose, 

aumentando 87% entre 2006 e 2017, até totalizar quase 24 milhões de toneladas 
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métricas anuais, com a maioria desse crescimento ocorrendo na América Latina. O 

Brasil é o maior produtor mundial de celulose de fibra curta, pois o clima brasileiro 

favorece o plantio de eucalipto, espécie originária da Austrália, é no Brasil onde as 

árvores de eucalipto tem a maior produtividade, não somente pelo fator climático 

favorável como também pelos investimentos em tecnologia florestal. A celulose de 

eucalipto é responsável por 73% de todo o mercado de celulose de fibras curtas, com 

uma demanda de 24 milhões de toneladas em 2017 (FIBRIA, 2017).  

 

As indústrias de papel e celulose usam processos de polpação química para separar 

a lignina das fibras de celulose para produzir uma polpa adequada para a fabricação 

de papel e outros produtos relacionados (CHAKAR; RAGAUSKAS, 2004). A Figura 12 

mostra diferentes processos de extração comercialmente disponíveis que são usados 

para extrair a lignina da polpa de celulose. 

 

Figura 12 - Diferentes processos de extração para separar a lignina da biomassa 

 
Fonte: Elaborado pela autora adaptado de LAURICHESSE; AVÉROUS (2014). 

 

O processo Kraft de produção de polpa celulósica é o processo mais utilizado no 

mundo. No Brasil mais de 80% das empresas utilizam esse processo, devido 

principalmente à sua versatilidade para processar praticamente qualquer matéria-

prima lignocelulósica e as excelentes propriedades de resistência da polpa celulósica 

obtida. No processo Kraft, a deslignificação ocorre através da ação do hidróxido de 

sódio e o sulfeto de sódio principalmente sobre as ligações éter da molécula de lignina. 
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A quebra dessas ligações libera grupos hidroxila fenólicos, que favorecem a 

dissolução da mesma no meio alcalino. (GOUVÊA, 2012). 

 

O processo Kraft, como colocado, utiliza hidróxido de sódio (NaOH) e sulfeto de sódio 

(Na2S), para separar a polpa de celulose da lignina. Esse licor, formado por essas 

substâncias, após o processo de cozimento, passa a ter lignina dissolvida e recebe o 

nome de licor negro. No processo industrial esse licor é enviado para a recuperação 

química onde é queimado e gera energia e vapor para alimentar a planta industrial. 

Um fluxograma simplificado do processo de Kraft pode ser visto na Figura 13 (FIBRIA, 

2016). 

 

Para se obter a lignina Kraft, o licor negro é acidificado e a lignina é precipitada. 

Considerando o ambiente de alto teor de enxofre usado para a Kraft extração de 

lignina, é bastante surpreendente que o teor residual de enxofre seja baixo, 

tipicamente inferior a 1-2% (LAURICHESSE; AVÉROUS, 2014).  

 

Figura 13 - Fluxograma simplificado do processo Kraft 

 

Fonte: Elaborado pela autora adaptado de SUZANO (2018) 

 

O aumento na produção de celulose do país (Figura 11) também significa um aumento 

da produção de lignina produzida através do processo de polpação. Apenas uma 

porcentagem muito limitada de lignina é recuperada para outras aplicações a não ser 

geração de energia. Pode-se notar o grande potencial do país para a produção de 
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lignina, pois o eucalipto (folhosas de zona tropical) possui de 20 a 32% de lignina em 

sua composição (Tabela 3) (DENCE; LIN, 1992). 

 

Considerando a disponibilidade em grandes quantidades, a presença de vários grupos 

funcionais em sua estrutura molecular e a sua utilização potencial como componentes 

de misturas poliméricas, enxerga-se grande potencial no uso da lignina para a 

produção de novos materiais (GANDINI; BELGACEM, 2008). 

 

Tabela 3 – Conteúdo de Lignina em espécies de plantas. 

Espécie Especificação Lignina (%) 

Coníferas 
Madeira Normal 25-33 

Madeira de Compressão 34-41 

Folhosas 
Zona Temperada 18-25 

Zona Tropical 20-32 

Fonte: Elaborado pela autora adaptado de WINDEISEN; WEGENER; MÜNCHEN (2012) 

 

As indústrias de papel e celulose começam a enxergar o potencial da lignina no 

mercado. A Suzano Papel e Celulose, na unidade de Limeira-SP, fez a instalação da 

primeira fábrica de lignina de eucalipto certificado do mundo com produção de 20 mil 

ton/ano de lignina. A empresa enxerga a lignina como componente a ser usado para 

substituir derivados de petróleo em aplicações de alto valor agregado (SUZANO, 

2018).  

 

As principais utilizações da lignina em polímeros têm sido classificadas em dois grupos 

diferentes: sem modificação química em que a lignina é incorporada diretamente na 

matriz e com a modificação química. Para um melhor entendimento, a modificação 

química da lignina pode ser classificada em três categorias principais: (1) 

fragmentação ou a despolimerização da lignina (2) modificação para criação de novos 

sítios ativos e (3) modificação química de grupos hidroxilas (BROSSE et al., 2010; 

LAURICHESSE; AVÉROUS, 2014; PAPON et al., 2011). 

 

O trabalho utilizou lignina sem modificação e lignina modificada para incorporação em 

blendas com PET. A funcionalização da lignina foi realizada através de modificação 

química de grupos hidroxilas pela reação de eterificação. A funcionalização das 

hidroxilas fenólicas e alifáticas na cadeia lateral tem sido uma boa estratégia para a 
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reação de polimerização da lignina com compostos bifuncionais. As hidroxilas 

fenólicas são menos reativas e podem afetar significativamente a reatividade química 

do material (BROSSE et al., 2010; LAURICHESSE; AVÉROUS, 2014; 

MOUSAVIOUN; GEORGE; DOHERTY, 2012). 

 

 BLENDAS POLIMÉRICAS 

Uma mistura física de dois ou mais polímeros, sem reação química intencional entre 

os componentes é chamado de blenda polimérica. Como a interação molecular entre 

as cadeias poliméricas é predominantemente do tipo secundária (intermolecular), a 

separação dos polímeros pode ser feita através de processos físicos, como, por 

exemplo, através da solubilização e precipitação fracionadas (CANEVAROLO, 2006).  

 

A mistura de polímeros é um método relativamente simples para o desenvolvimento 

de novos materiais com novas propriedades (ELLIS, 1995). As blendas por mistura 

mecânica no estado fundido ou melt blending são obtidas pela mistura dos 

componentes poliméricos em seu estado fundido ou amolecido. A mistura mecânica 

envolve aquecimento e alto cisalhamento (extrusão); é o método mais utilizado 

industrialmente por razões econômicas e porque permite a mistura de polímeros em 

grande escala (RODOLFO JR, 2006). 

 

Blendas poliméricas constituem quase um terço do consumo total de polímero no 

mundo, e sua participação continua a aumentar (UTRACKI; MUKHOPADHYAY; 

GUPTA, 2014). As blendas são uma ferramenta importante para a indústria como 

forma de reciclar alguns tipos de polímeros. Elas permitem a obtenção de novos 

produtos, com novas propriedades sem que haja a necessidade de síntese de novos 

polímeros (FERREIRA; FONSECA; SARON, 2011). 

 

Vários são os benefícios relacionados as blendas, como exemplo podemos citar: pode 

melhorar propriedades específicas, oferece os meios para reciclagem de resíduos 

plásticos, gera redução de desperdício, propicia mudanças rápidas de formulação, 

propicia flexibilidade da planta e alta produtividade, entre outros (UTRACKI; 

MUKHOPADHYAY; GUPTA, 2014). 
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3.4.1 Blendas de Lignina e PET 

A lignina vem sendo incorporada ao PET com a intenção de desenvolvimento de 

novos materiais. A disponibilidade de grandes volumes de PET pós-consumo e de 

lignina já foram demonstradas anteriormente, evidenciando o potencial econômico 

desse tipo de blenda.  

 

Alguns estudos mostram que blendas com lignina e PET apresentam uma boa 

dispersão das partículas de lignina na matriz polimérica. Também evidenciam 

mudanças na cristalização, indicando interferência na estrutura molecular. Além disso, 

características térmicas e mecânicas também são afetadas (CANETTI; BERTINI, 

2007; LUIZ et al., 2018). 

 

Alguns artigos na literatura mostram blendas de lignina com diferentes termoplásticos. 

JEONG et al., 2012 usou lignina Kraft acetilada (ASKL) em combinação com diversos 

termoplásticos. Ele utilizou polietileno de baixa densidade (PEBD), polipropileno (PP), 

PET e poliestireno (PS). A blenda de ASKL/PET mostrou aumento do módulo de 

elasticidade para formulações com até 25% em peso de ASKL, porém com o aumento 

da quantidade de lignina (acima de 25%) o valor do módulo diminuiu.  

 

A resistência a tração, a tenacidade e a deformação na ruptura mostraram-se 

inalteradas em formulações com até 12,5% de ASKL, porém, com maior teor de ASKL 

essas propriedades sofreram decréscimo. O módulo de elasticidade do ASKL/PET 

teve um aumento em blendas com até 25% em peso, porém, acima dessa 

porcentagem, essa propriedade também diminuiu (JEONG et al., 2012). 

 

Outro trabalho utilizou a lignina Kraft sem modificação e obteve aumento no módulo 

de elasticidade das blendas com até 5% de lignina, porém essa propriedade sofreu 

decréscimo nas blendas com 10% de lignina. A blenda com 5% de lignina teve um 

aumento de 15,09% e a blenda com 10% de lignina sofreu um decréscimo de 2,88% 

no módulo de elasticidade (LUIZ et al., 2018). 

 

A lignina também vem sendo usada como compatibilizante entre polímeros imiscíveis. 

A lignina esterificada, usada como compatibilizante em blendas de PET e PEBD, 
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obtém-se melhoras nas propriedades mecânicas do material. A blenda, contento 5% 

de lignina em massa, apresentou aumento de 10,78% na tensão máxima e 30,75% 

no módulo de elasticidade, comparado com a blenda sem nenhum compatibilizante 

(ARADOAEI et al., 2010). 

 

Blendas com PET e lignina Kraft apresentaram apenas uma Tg exibindo um 

comportamento de mistura miscível, pois uma única temperatura de transição vítrea é 

uma indicação de miscibilidade entre os polímeros. A Tg da blenda aumenta com o 

acréscimo de lignina (KADLA; KUBO, 2004).  

 

A lignina de Kraft também foi utilizada com o intuito de se obter fibras de carbono. A 

tensão máxima e o módulo de elasticidade das fibras de carbono lignina / PET são 

1,16 e 1,54 vezes maiores, respectivamente,  se comparadas as fibras de carbono 

feitas apenas com lignina (KUBO; KADLA, 2005).   
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para facilitar o entendimento deste capítulo, a Figura 14 apresenta um fluxograma 

seguido neste trabalho, englobando as matérias primas, processamento e 

caracterização.  

 

Figura 14 - Fluxograma da metodologia 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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 MATERIAIS  

4.1.1 Lignina 

A lignina proveniente do processo Kraft da produção de celulose foi cedida pela 

FIBRIA CELULOSE S/A (LF), mediante a assinatura de um acordo de cooperação 

técnica sem repasse de recursos financeiros entre a empresa e o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES). 

 

O processo de obtenção da lignina (realizado pela FIBRIA) foi feito pela precipitação 

do licor negro seguindo as seguintes etapas: redução do pH do licor (possui pH >13) 

com injeção de CO2; filtração da lignina precipitada; suspenção da lignina filtrada em 

uma solução de ácido sulfúrico de pH 2,5; e filtração e lavagem da lignina com solução 

de ácido sulfúrico (pH 2,5 e 60oC). 

 

4.1.2 Reagentes 

Para a modificação química da lignina foram utilizados o álcool etílico absoluto PA 

95% (v/v) Dinâmica (CAS 64-17-5), o hidróxido de sódio PA (micropérolas) 97% (m/m) 

Dinâmica (CAS 1310-73-2) e o ácido monocloroacético PA 99,0% (m/m) Sigma Aldrich 

(CAS 79-11-8). 

  

4.1.3 Poli (Tereftalato de Etileno) 

O Poli (Tereftalato de Etileno) foi obtido através da moagem de garrafas PET incolores 

no moinho de facas marca Retsch, modelo SM300 (Figura 15), com peneira de 2mm 

e rotação de 1500 rpm (PETR). As garrafas foram lavadas com detergente e secadas 

em estufas a 60 oC antes da moagem durante 24 horas. Os rótulos das garrafas foram 

removidos e a área com impregnação de cola foi descartada. Após isso foram lavadas 

e secadas em estufa a 60oC. 
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Figura 15 - Moinho de facas usado para moer garrafas PET 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

 MÉTODOS 

4.2.1 Modificação da lignina 

Ligninas provenientes do processo Kraft foram quimicamente modificadas nesse 

trabalho, através de uma reação de eterificação, com o objetivo de aumentar a 

reatividade desse subproduto da indústria de papel e celulose. A lignina modificada 

(LM) é um derivado preparado em duas etapas, a partir da reação entre a lignina e o 

NaOH, formando o álcali de lignina, que em seguida, reage com o ácido 

monocloroacético, sob condições controladas descritas a seguir. As ligninas podem 

ser vistas na Figura 16-b.   

 

O método de modificação foi feito conforme descrito por Da Silva (2014 apud DE 

SOUZA, 2006) com algumas alterações. Para o processo, 10,0 g de lignina foi 

suspensa em 270 ml de etanol (95 %) com agitação contínua com um agitador 

mecânico (Ethik Technology Modelo 105), 27 mL de uma solução aquosa de 30 % (m/ 

v) de NaOH foi adicionado a uma taxa de 1ml/min utilizando uma pipeta eletrônica 

(TRANSFERPETTE S 0,5-5ml) à temperatura ambiente ao longo de um período de 
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27 minutos. Após a adição da solução de hidróxido de sódio a solução foi agitada por 

mais 60 min. Nessa etapa obteve-se o álcali de lignina. 

 

A próxima etapa, que consiste na carboximetilação da lignina, foi a adição 12,0 g de 

ácido monocloroacético gradualmente ao longo de um período de 30 min, sem cessar 

a agitação. A mistura foi agitada durante mais 210 minutos a 55⁰C. O resíduo foi 

suspenso em 670 ml de etanol aquoso (95 %v /v) e a suspensão foi neutralizada com 

ácido acético glacial e subsequentemente filtrada. Após filtração, o produto foi lavado 

três vezes com aproximadamente 50 ml etanol 95 % (v/v) para remover as impurezas 

e alguns intermediários, e secou-se a 60ºC numa estufa, até um peso constante. Após 

esse processo obteve-se a lignina modificada (LM). Substância cujas propriedades 

diferem significativamente da lignina de partida. Os equipamentos usados na 

modificação podem ser vistos na Figura 16-a.  

 

O álcali de lignina, formado na primeira etapa da reação é bastante solúvel em água, 

diferentemente da LF. Essa etapa visa a incorporação do íon do metal alcalino (Na+) 

e a geração do nucleófilo (―O-) que é mais reativo do que as hidroxilas. A 

alcalinização da lignina permite que um reagente químico penetre e propague-se com 

mais facilidade (DA SILVA, 2014; DE SOUZA, 2006). 

 

Da Silva (2014 apud DE SOUZA, 2006, p.46) descreveu a formação do álcali de lignina 

e a reação de carboximetilação: 

 

Os íons hidroxilas provenientes da base são capazes de enfraquecer as 
possíveis ligações de hidrogênio intra e intermoleculares, provocando maior 
separação dos agregados macromoleculares. Com isso, as estruturas da 
lignina ficam intumescidas. Mas, como o agente empregado, NaOH, é pouco 
volumoso, as macromoléculas de lignina são pouco afastadas umas das 
outras. Desta forma, não ocorre a dissolução da lignina o que implica numa 
síntese em fase heterogênea. Neste tipo de síntese, o solvente incha a 
lignina, mas não a dissolve. Assim somente os grupos hidroxilas da lignina 
que podem ser alcançados pelo reagente poderão reagir, enquanto que os 
grupos hidroxilas inacessíveis permanecerão inalterados[...]. 

 

A reação representada na Figura 17 mostra a reação de formação do álcali de lignina 

e a carboximetilação desse álcali. 
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Figura 16 - Modificação da lignina (a) e LF e LM (b) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Figura 17 - Modificação química da lignina 

 
Fonte: Elaborado pela autora adaptado de DA SILVA (2014) 
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4.2.2 Obtenção dos corpos de prova  

O PET moído e as ligninas (LF e LM) foram deixados em estufa a vácuo a 60 ºC, por 

24 horas, antes dos processos de extrusão e os materiais formados após extrusão 

ficaram em estufa a vácuo a 60 ºC durante 24 horas antes da fase de injeção. 

 

Para os corpos de prova de referência (PET 100%), o material moído foi injetado em 

uma injetora Thermo Scientific Haake MiniJet II (Figura 19-b). Já para as blendas, os 

materiais passaram por um processo de extrusão, com o uso de uma extrusora 

Thermo Scientific Haake MiniLab II (Figura 19-a). Após esse processo, as blendas 

obtidas foram injetadas com o mesmo método dos corpos de prova de referência. As 

formulações dos corpos de prova podem ser verificadas na Tabela 5. Os parâmetros 

de extrusão e injeção podem ser vistos nas Tabela 4 e Tabela 6 respectivamente. A 

aparência dos corpos de prova pode ser vista na Figura 19-c. 

 

Para determinar a temperatura do molde, foi feito variações com a intenção de se 

obter um corpo de prova adequado para a realização dos ensaios de tração. Foram 

feitos testes com PETR nas temperaturas de 0, 25, 40, 60 e 80 oC. O material, a partir 

de 40 oC, mostrou uma maior fragilidade (visualmente apresentou maior cristalização 

- Figura 18) e dificuldade de retirada do molde, podendo acarretar em defeitos. 

 

Como o molde não é refrigerado, o teste com 0 oC foi feito com banhos de gelo, porém, 

como o ambiente estava em torno de 23 oC, começou a ocorrer formação de gotículas 

no molde metálico e presença de água no local de moldagem do material. Dito isso, a 

temperatura de 25 oC foi escolhida para a condução dos trabalhos. 

 

Tabela 4 - Parâmetros de extrusão para os corpos de prova de tração 

Parâmetro Valor 

Temperatura de processamento 275 ºC 

Velocidade de rotação da rosca 100 rpm 

Tipo de rosca Contra rotativa 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Tabela 5 - Listagem das formulações dos corpos de prova 

Amostra 
PETR 

(%m) 

LF 

(%m) 

LM 

(%m) 
ID 

1 100 0 0 PETR 

2 99,5 0,5 0 PET/LF 0,5% 

3 99 1,0 0 PET/LF 1,0% 

4 97 3,0 0 PET/LF 3,0% 

5 95 5,0 0 PET/LF 5,0% 

6 99,5 0 0,5 PET/LM 0,5% 

7 99 0 1,0 PET/LM 1,0% 

8 97 0 3,0 PET/LM 3,0% 

9 95 0 5,0 PET/LM 5,0% 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Tabela 6 - Parâmetros de injeção para os corpos de prova de tração 

Parâmetro Valor 

Temperatura de injeção 275 ºC 

Pressão de injeção 450 bar 

Tempo de injeção 4 s 

Pressão pós injeção 400 bar 

Tempo de pós injeção 4s 

Temperatura do molde 25 ºC 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Figura 18 - Corpos de prova com PETR para diferentes temperaturas no molde 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 



45 

Figura 19 - Extrusora (a), injetora (b), corpos de prova (c) e molde (d) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

4.2.3 Infravermelho - FTIR-ATR  

Os espectros de infravermelho médio foram obtidos em um espectrômetro Frontier, 

do fabricante Perkin Elmer. O espectro foi registrado para a média de 16 varreduras 

consecutivas, com resolução de 4 cm-1 na faixa de trabalho de 4000 a 650 cm-1.  

 

4.2.4 Análise termogravimétrica (TGA) 

A análise termogravimétrica (TGA) foi realizada em um aparelho da TA Instruments 

SDT Q600. Aproximadamente 10 mg de amostra foi aquecida em cadinho de alumina 

(25°C a 900°C) a uma taxa de aquecimento de 10ºC min-1 sob um fluxo de nitrogênio 

de 20 mL.min-1. 

 

4.2.5 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

A calorimetria exploratória diferencial (DSC) foi feita utilizando TA Instruments Q200. 

Aproximadamente 5 mg de amostra (material injetado) foi aquecida em cadinho de 
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alumina (25°C a 400°C) a uma taxa de aquecimento de 10ºC min-1 sob um fluxo de 

nitrogênio de 50 mL.min-1. 

 

As porcentagens de cristalinidade foram obtidas comparando-se a entalpia de cada 

formulação com a entalpia teórica do PET 100% cristalino (  !"
# = 140$%/

&)(CANEVAROLO, 2006) através da equação 1 abaixo: 

 

'( =
 )*

 )*
# #+

# ,--.                                                               Eq. (1) 

 

Em que ΔHm é a entalpia de fusão do PET na blenda analisada,  !"
#  é a entalpia de 

fusão do PET hipotético 100% cristalino e 2 é a fração mássica do PET na blenda. 

 

4.2.6 Ensaio de tração 

Os ensaios de tração foram executados utilizando a norma ISO 527-2-5A. Os testes 

foram conduzidos nas instalações da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

/ LABPETRO, utilizou-se uma máquina universal de ensaios Lloyd Instruments LR5K 

Plus (Figura 20-a). Foi utilizado uma célula de carga de 5 kN, um extensômetro de 50 

mm com deformação mensurável de 25 mm e uma velocidade de ensaio de 1mm/min.  

 

Figura 20 - Máquina universal usada nos ensaios de tração (a) e ensaio de tração com 

corpo de prova (b) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 INFRAVERMELHO - FTIR-ATR  

Os espectros de FTIR da LF e LM são mostrados na Figura 21-a e as principais 

bandas de transmitância para as Ligninas LF e LM são listadas na Tabela 7 e Tabela 

8. Uma das alterações significativas nos espectros de FTIR, Figura 21-a, foi o 

desaparecimento da banda em 1710 cm-1 da lignina não modificada, isto é a LF, que 

é atribuída à vibração do grupo carbonila conjugado com o anel aromático. A LM 

possui duas bandas de alta intensidade em 1598 e 1416 cm-1 atribuídas ao carboxilato. 

O aparecimento dessas bandas intensas comprova a eficiência do processo de 

carboxilação na reação de modificação. As bandas referentes ao estiramento do grupo 

CH2 (≈ 2938 e 1453 cm-1, Tabela 7 e Tabela 8) são encontradas em ambas as 

amostras, LF e LM, indicando que estes grupos não participam da modificação 

química.(DA SILVA, 2014; DA SILVA et al., 2011) 

 

O espectro de FTIR representado na Figura 21-b-c corresponde a amostra de PETR, 

ligninas LF e LM e suas respectivas blendas contendo concentrações de 0,5 a 5 m % 

de LF (Figura 21-b) e LM (Figura 21-c). O espectro de FTIR para o PETR apresenta 

bandas de deformações axiais típicas nas regiões de 2900 cm–1 para grupo CH2; 1714 

cm–1 para grupo C=O; 1239 e 1117 cm–1 para o grupo de tereftalato; e 1092 e 1041 

cm–1 para o grupo metileno e vibração da ligação éster C-O (EDGE et al., 1996; 

PEREIRA et al., 2017; SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 2002). 

 

Analisando os dados da Figura 21-b-c, observa-se que quando comparamos o 

espectro de FTIR do PETR com as blends de PETR/LF e PETR/LM, não foi possível 

observar diferenças significativas no perfil espectral. Isso pode ser devido à baixa 

concentração utilizada de lignina na formulação dos compósitos. Além disso, as 

bandas mais abundantes das amostras de LF e LM (1400 a 1000 cm-1) se sobrepõem 

as observadas pela amostra do polímero PETR. Um comportamento análogo foi 

reportado por outro estudo (LUIZ et al., 2018), onde a presença da lignina Kraft, em 

pequenas quantidades, na composição de blendas com PET não pode ser detectado 

pela técnica de FTIR- ATR. 
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Figura 21 - Espectro de FTIR da (a) lignina obtida pelo processo Kraft (LF) e da lignina 

modificada (LM); (b-c) PETR, e suas respectivas blendas com LF (b) e com LM (c). 
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Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Tabela 7 - Atribuições das bandas vibracionais da amostra de lignina LF. 

Número de Onda 

(Cm-1) 
Possíveis atribuições 

3413 Grupo OH (hidroxila) 

2934 Estiramento assimétrico C-H alifáticos 

1710 Estiramento C=O de ácidos carboxílicos, cetonas e aldeídos. 

1603 Estiramentos C=C de aromáticos 

1505 Estiramentos C=C de aromáticos 

1454 Dobramentos CH2CH3 

1211 Estiramento C-O fenólico 

1110 Estiramento C-O da cadeia alifática de álcool secundário 

1019 Estiramento C-O da cadeia alifática de álcool primário 

Fonte: Elaborado pela autora adaptado de DA SILVA et al., 2011; SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE 

(2002).  
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Tabela 8 - Atribuições das bandas vibracionais da amostra de Lignina Modificada (LM)  

Número de Onda 

(Cm-1) 
Possíveis atribuições 

3254 Grupo OH (hidroxila) 

2938 Estiramento assimétrico C-H alifáticos 

1598 Estiramento Carboxilato assimétrico forte 

1416 Estiramento Carboxilato simétrico forte 

1507 Estiramentos C=C de aromáticos 

1453 Dobramentos CH2CH3 

1249 Estiramento C-O fenólico 

1123 Estiramento C-O da cadeia alifática de álcool secundário 

1031 Estiramento C-O da cadeia alifática de álcool primário 

Fonte: Elaborado pela autora adaptado de DA SILVA et al. (2011); SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE 

(2002). 

 

Tabela 9 - Atribuições das bandas de FTIR para o PETR e de suas respectivas blendas 

de PETR/LF e PETR/LM 

Número de Onda 

(cm-1) 
Possíveis atribuições 

3433 Grupo OH (hidroxila) 

2934 e 2922 Estiramento assimétrico C-H alifáticos 

2854 Estiramento simétrico C-H alifáticos 

1714 Estiramento de C = O do grupo ácido carboxílico 

1578 e 1504 Vibração do anel aromático e estiramentos C=C 

1453, 1049, e 1340 Estiramento da deformação do grupo C-O do grupo O-H 

1239 e 1117 Grupo de tereftalato (OOCC6H4-COO) 

1092 e 1041 Grupo metileno e vibração da ligação éster C-O 

976, 873 e 841 Anéis aromáticos 

724 Interação de grupos éster polares e anéis de benzeno 

Fonte: Elaborado pela autora adaptado de EDGE et al. (1996); PEREIRA et al. (2017); SILVERSTEIN; 

WEBSTER; KIEMLE (2002). 
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 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA) 

Na análise de TG da Lignina in natura, LF, e modificada, LM, é mostrado na Figura 

22-a.  É possível observar, em torno de 100 oC, a perda de ≈ 6 m% para a lignina LF 

e de 22 m% para a lignina LM. Esse comportamento é atribuído a perda de umidade. 

Já a decomposição da estrutura química da ligninas LF e LM ocorre em uma ampla 

faixa de temperatura, com uma maior perda de massa sendo observada entre 200-

700 ºC, sendo que a LF perde cerca de 81,02% da massa e a LM 34,01% (DA SILVA 

et al., 2011; GRANDMAISON; THIBAULT; KALIAGUINE, 1987; JAKAB; FAIX; TILL, 

1997). 

 

Devido à complexidade na estrutura da lignina, a decomposição desse material 

envolve várias reações que competem entre si. A lignina apresenta diversas estruturas 

químicas dentro de sua macromolécula, sendo assim, durante o processo de 

degradação térmico, várias ligações contendo diferentes energias de ligação são 

quebradas (DA SILVA et al., 2011; GRANDMAISON; THIBAULT; KALIAGUINE, 1987; 

JAKAB; FAIX; TILL, 1997).  

 

Um dos mecanismos de degradação da lignina ocorre através da sua desidratação, 

produzindo derivados com cadeias laterais insaturadas. Monóxido de carbono, dióxido 

de carbono e metano são também formados (HOAREAU et al., 2004; MEIER; FAIX, 

1999). Já a decomposição de anéis aromáticos ocorre acima de 400 oC (ROHELLA et 

al., 1996). Um aquecimento prolongado leva a saturação de anéis aromáticos, ruptura 

de ligações C-C, e liberação de moléculas menores (como água, CO2, CO) até o 

acontecimento de rearranjos (HOAREAU et al., 2004). 

 

Observa-se que a lignina LF é mais estável termicamente em comparação com lignina 

LM, Figura 22-a. Em geral, modificações químicas na estrutura da lignina resultaram 

na incorporação de moléculas de água em sua estrutura, tornando-a mais instável. As 

perdas totais de massa da LF e LM quando aquecidas até 900°C foram de 96,02 e 

88,93 m%, respectivamente. Observa-se ainda na Figura 22-a que as ligninas 

continuam sendo decompostas a temperaturas superiores do que 900°C.  
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Figura 22 - (a) TGA da lignina in natura, LF, e modificada, LM; e do PETR e suas 

respectivas blendas de (b) PETR/LF e (c) PETR/LM 
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Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

A Figura 22-b-c mostra as análises de TG do PETR e suas respectivas blendas de 

(Figura 22-b) PETR/LF e (Figura 22-c) PETR/LM. Os resultados de TGA demonstraram 

que a inclusão da Lignina LF e LM na estrutura do PET provoca uma melhora em sua 

estabilidade térmica. As blendas de (Figura 22-b) PETR/LF e (Figura 22-c) PETR/LM, 

apresentam um começo de degradação térmica mais tardio a partir de 450 ºC, 

enquanto que o PET apresentou dois eventos de perdas de massa (o primeiro a T = 

50-100 oC, de 12,5 m% e o segundo a T = 400-450 oC, de 75 m%). Por outro lado, as 

amostras de blendas apresentam uma massa residual maior do que o PETR (20-25 m 

% versus 12,5 m %) a T = 450 oC. Isso ocorre pelo fato dos compostos aromáticos, 

presentes majoritariamente nas estruturas da LF e LM se degradarem acima dessa 

temperatura como mostrado na Figura 22-a. 

 

 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) 

As curvas de DSC de LF e LM são mostradas na Figura 23-a. A técnica de DSC é a 

método mais aceito para definir a temperatura de transição vítrea (Tg) das amostras 

de lignina. Normalmente, os valores de Tg de várias ligninas variam de 90 a 180 oC. A 

Tg da lignina é frequentemente difícil de ser detectada devido à estrutura complexa 

deste polímero. No entanto, às vezes é possível detectar o intervalo da mudança na 
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curva (AWAL; SAIN, 2013; CACHET; CAMY; BENJELLOUN-MLAYAH, 2014; 

GORDOBIL et al., 2015). A Tg da LF e LM são de 100 oC e 127 oC respectivamente, 

Figura 23-a.   

 

Os parâmetros obtidos nos ensaios de DSC podem ser encontrados na Tabela 10, 

compreendendo as temperaturas de transição vítrea (Tg), temperatura de cristalização 

(Tc), temperatura de fusão (Tm), variação de entalpia de fusão (ΔHm) e fração 

cristalizada do material (Xc). 

 

Figura 23 - Termogramas de DSC para a (a) lignina LF e LM; (b-c) PETR e suas 

respectivas blendas de (b) PETR/LF e (c) PETR/LM. 
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Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

 

Tabela 10 - Resultados de DSC para o PETR e as blendas PET/LF e PET/LM 

Amostra 
Tg 

(oC) 

Tc 

(oC) 

Tm 

(oC) 

ΔHm 

(J/g) 

Xc 

(%) 

PETR 63,30 119,50 253,79 -4,450 3,18% 

PET/LF 0,5% 70,29 117,37 257,18 -4,901 3,52% 

PET/LF 1,0% 69,70 116,42 256,59 -5,491 3,96% 

PET/LF 3,0% 68,34 116,89 256,49 -5,889 4,34% 

PET/LF 5,0% 68,80 117,99 253,09 -5,937 4,46% 

PET/LM 0,5% 74,96 113,61 255,02 -5,715 4,10% 

PET/LM 1,0% 74,76 113,05 258,26 -5,262 3,80% 

PET/LM 3,0% 74,77 110,46 258,15 -5,659 4,17% 

PET/LM 5,0% 74,98 109,45 256,34 -5,704 4,29% 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

A variação nos valores de Tg, Tc e Tm em relação ao PETR, é em função do 

processamento e da quantidade de lignina adicionada. O PETR apresentou valores de 

Tg, Tc e Tm de 63,3 oC, 119,5 oC e 253,8 oC respectivamente, Tabela 10. As curvas de 

DSC (Figura 23-b-c) para as blendas apresentam eventos térmicos bem definidos, 

como o desnível da Tg, o pico exotérmico de cristalização e o pico endotérmico de 

fusão dos materiais. 
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Em geral, as blendas de PETR/LF aumentaram a Tg e a Tm para ≈ 69-70 oC e 257 oC 

sendo este aumento em relação ao PETR ainda maior para as blendas de PETR/LF 

(Tg ≈ 75 oC e Tm = 258 oC, exceto para a amostra PET/LM 5,0 m%). Já a Tc tem uma 

diminuição máxima em três unidades (119,5→116,4 oC) de temperatura para a blenda 

de PETR/LF 1,0 m %, sendo essa variação mais significativa para as blendas de 

PETR/LM (Tc = 114 → 110 oC), Tabela 10.  

 

A lignina, em sua macromolécula, possui grupos polares capazes de interações 

"químicas" (dipolo-dipolo) que tendem a aproximar mais fortemente as cadeias entre 

si. Essas forças secundárias podem ter contribuído para o aumento de Tg e Tm. As 

blendas com LM apresentarem maiores acréscimos nas Tg e Tm. A incorporação de 

grupos carboxilatos na modificação química favoreceu ao aumento da polaridade da 

lignina, que pode ter auxiliado um aumento mais acentuado das temperaturas de 

transição vítrea e de fusão nas blendas com LM. (CANEVAROLO, 2006; WELLEN; 

CANEDO; RABELLO, 2012).  

 

Outro ponto a se considerar é que, ao se adicionar carga em um polímero espera-se 

que as propriedades do material final sejam intermediárias entre as propriedades dos 

dois componentes (RABELLO, 2000). Esse comportamento pode ser observado na Tg 

das blendas, em que as temperaturas de transição vítrea estão entre as Tg do polímero 

puro e das ligninas. 

 

Em geral, em todos os casos, um baixo valor de Xc foi observado. Isso se deve ao 

processo de produção dos corpos de prova, feitos por injeção. As grandes diferenças 

entre a temperaturas de injeção e do molde garantiram um material com característica 

predominantemente amorfa, onde as cadeias de PETR não tiveram tempo suficiente 

para organização.  

 

O aumento da temperatura de fusão pode sugerir também que a lignina esteja agindo 

como agente antinucleante, aumentando a energia necessária para iniciar o processo 

de fusão da matriz. Além disso, a presença das ligninas LK e LM favorecem a 

cristalização do PET, diminuindo a Tc e aumentando a Xc, que também é outro 
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indicativo de um comportamento de agente antinucleante. (LUIZ et al., 2018; 

WELLEN; CANEDO; RABELLO, 2012).  

 

 ENSAIO TRAÇÃO 

Os resultados dos ensaios mecânicos de tração, para as blendas, em termos de 

módulo de elasticidade ( ), tensão máxima (!) e deformação na ruptura ("#$%) estão 

listados na Tabela 11. As blendas de PET/LM 3,0 m% e PET/LM 5,0 m% não possuem 

resultados devido à dificuldade de confecção dos corpos de prova.  

 

Tabela 11 - Resultados gerais do ensaio de tração 

Amostra 
E 

(GPa) 

ΔE 

(GPa) 

σ 

(Mpa) 

Δσ 

(Mpa) 

εrup 

% 

Δ εrup 

% 

PETR 1,33 ±0,04 57,31 ±0,60 NR NR 

PET/LF 0,5% 1,47 ±0,06 60,20 ±0,85 NR NR 

PET/LF 1,0% 1,55 ±0,05 61,62 ±0,67 NR NR 

PET/LF 3,0% 1,71 ±0,05 39,56 ±1,28 2,0 ±0,54 

PET/LF 5,0% 1,76 ±0,12 37,77 ±2,80 2,1 ±0,29 

PET/LM 0,5% 1,66 ±0,29 20,59 ±3,60 0,9 ±0,16 

PET/LM 1,0% 1,43 ±0,22 20,41 ±1,78 1,1 ±0,40 

*NR – Não Rompeu 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

 

Pelos resultados podemos perceber que o processo de modificação da lignina, isto é 

a LM, não produziu uma interação molecular de forma a melhores as suas 

propriedades mecânicas como mostrado na Figura 24-a-c e Tabela 11. Isso pode ser 

afirmado pela queda considerável dos valores de  , Tabela 11. Este parâmetro 

correlaciona capacidade de transferência dos esforços externos da matriz para a 

carga, quanto maior a interação entre as fases, maior será a tensão máxima.  

 

Como já colocado, as formulações contendo 3 m% e 5 m% de LM não foram testadas 

devido a dificuldades na confecção dos corpos de prova. A adição da matriz LM no 
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PETR nessas proporções fragilizaram o material, dessa forma, os corpos de prova 

apresentaram rachaduras antes mesmo da retirada do molde.  

 

Os valores ! se correlaciona com a rigidez do material. Um aumento nesse parâmetro 

indica maior resistência à deformação no regime elástico. Apesar do aumento nesse 

parâmetro das blendas com LM (Figura 24-a), devemos olhar esses dados com 

cuidado. Podemos perceber um aumento do desvio padrão desse parâmetro. 

Novamente vemos que a fragilidade conferida ao material devido à adição de LM, gera 

instabilidade nos ensaios de tração.  

 

Figura 24 - Valores de (a) módulo de elasticidade (b) tensão máxima e (c) deformação 

na ruptura para as amostras de PETR e suas respectivas blendas de PETR/LF e 

PETR/LM. 
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Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

A Figura 24-a mostra um aumento dos valores de   a medida que se adiciona a lignina 

LF, esse mesmo comportamento foi reportado na literatura (JEONG et al., 2012; LUIZ 

et al., 2018). As formulações das blendas de PETR/LF contendo principalmente as 

porcentagens de 3 e 5 m% de LF mostraram um aumento da resistência a deformação 

no regime elástico de 29% e 32% respectivamente em relação ao PETR. Já em relação 

aos valores de !, Figura 24-b, pode-se observar um aumento nas formulações 

contendo 0,5 e 1 m% de LF. Já nas formulações contendo de 3 e 5 m% de LF, esse 

parâmetro tem uma queda considerável (31% e 34% de queda respectivamente). De 

uma maneira geral, as blendas de PETR/LF contendo 0,5 e 1,0 m% de LF tiveram um 

aumento em ambas as propriedades mecânicas,   e !. Isso mostra que a interação 

da matriz com a lignina LF em pequenas quantidades é mais satisfatória. Foi 

observado que as blendas PET/LF 0,5 m% e 1,0 m% propuseram um aumento de   

e ! de 11-17% e 5-8%, respectivamente. Estes resultados sugerem que a 

transferência de esforços da carga para a matriz acontece com mais eficiência na 

adição de LF em pequenas quantidades.  

 

Acredita-se que as partículas de lignina possam ter atuado como pontos de defeito na 

matriz. Este efeito fica melhor evidenciado a partir dos resultados apresentados de 

deformação na ruptura, Figura 24-c. Percebe-se um aumento da fragilidade com o 

acréscimo de lignina nas blendas (JEONG et al., 2012; LUIZ et al., 2018). Assim, vê-

se claramente que as formulações com menor quantidade de lignina LF possuem 
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tendência de deformar muito mais que aquelas com maior quantidade de carga, pois 

os esforços são predominantemente absorvidos pela matriz e não pela carga. 

 

Mais uma vez fica claro a fragilidade conferida ao material pela adição de LM, Figura 

24-c. Mesmo em pequenas quantidades de LM (0,5 e 1 m %) a peça rompeu no teste 

de tração. Fato que não aconteceu nas blendas com LF em nas mesmas 

concentrações. 

 

As blendas PET/LF 0,5 m% e PET/LF 1,0 m% tiveram um aumento tanto do módulo 

de elasticidade como da tensão máxima. Um exemplo de materiais feitos a partir de 

PET reciclado são fibras para produção de tecidos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA 

INDÚSTRIA DO PET, 2010; RWEI; NI, 2004), o aumento dessas propriedades pode 

significar maior durabilidade das roupas. 
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6 CONCLUSÃO 

Neste estudo, a LF e LM foram usadas para produção de blendas com o PET. Os 

resultados do FTIR, TGA e DSC evidenciam a modificação química ocorrida na LM. 

Os resultados da TGA indicam que a LF é termicamente mais estável do que a LM, 

com isso concluímos que a estabilidade térmica da LF é um dos motivos para 

melhores propriedades mecânicas das blendas com LF. 

 

As blendas não apresentaram diferenças significativas nos espectros. As curvas de 

DSC mostram uma temperatura de transição vítrea e temperatura de fusão maiores 

para as blendas se comparados com o PETR.  

 

A presença de LK e LM, devido a interação que possuem com o PET, favorecem a 

cristalização do PET, diminuindo a Tc e aumentando Xc. É possível que a lignina esteja 

agindo com um agente antinucleante. 

 

Blendas de PET e LF mostraram-se promissores para uso como material de 

engenharia devido à excelente interação molecular, com melhoras em propriedades 

mecânicas. As blendas PET/LF 0,5% e PET/LF 1,0% tiveram um aumento tanto do 

módulo de elasticidade como da tensão máxima. Isso mostra que a interação da matriz 

com a lignina em pequenas quantidades é mais satisfatória.  
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Analisando os resultados pode-se perceber a diferença entre as blendas com lignina 

e blendas com lignina modificada. Mesmo que as propriedades mecânicas 

apresentadas pelas blendas PET/LM não foram satisfatórias, a distinção acentuada 

das características das blendas PET/LF mostra um grande potencial desse 

subproduto da indústria de papel e celulose. 

 

Como já colocado, várias são as modificações da lignina que estão sendo estudadas 

e desenvolvidas. A procura por uma modificação adequada para uma boa interação 

com as matrizes poliméricas é uma ótima opção para trabalhos futuros. 

 

Para complementação desse trabalho sugere-se os seguintes estudos: 

 

· Realizar estudo das propriedades mecânicas por meio de ensaio de flexão 

e impacto; 

· Realizar estudo de isotermas de cristalização por meio de DSC. 

· Realizar análises de MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura) para 

determinar a morfologia das partículas e da matriz. 
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