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RESUMO 
 
 

Mais de 100 milhões de toneladas de polímeros são produzidas por ano, na sua 
maioria, a partir de matérias-primas procedentes do petróleo. Embora os polímeros 
estejam presentes em todos os setores, desde a medicina, passando por utilidades 
domésticas e chegando à indústria aeroespacial, tem pouco mais de um século de 
desenvolvimento sistemático. Pode-se dizer que vivemos na chamada era dos 
polímeros, uma vez que fica difícil imaginarmos a vida sem os fantásticos plásticos, 
borrachas e fibras. Nesse aspecto, este trabalho tem como objetivo apresentar uma 
breve revisão de literatura sobre a importância e o desenvolvimento dos polímeros 
ao longo dos últimos anos na evolução socioeconômica e cultural da humanidade, 
mostrando desde o primeiro polímero descoberto, suas principais propriedades, o 
uso dos polímeros até mesmo as principais reações de polimerização e 
processamentos utilizados na indústria dos polímeros. A meta não é, 
necessariamente, atentar a um tipo específico de material polimérico, mas sim 
mostrar sua evolução em linhas gerais. 
 
Palavras-Chave: polímeros; cotidiano; desenvolvimento dos polímeros. 

  



 9 

ABSTRACT 
 

 
Over 100 million tons of polymers are produced each year, mostly from raw material 
obtained from petroleum. Although the polymers are present in all sectors, from 
medicine, undergoing housewares and coming to the aerospace industry, has little 
more than a century of systematic development. You could say that we live in was 
called polymers, since it is difficult to imagine life without plastics, rubbers and fibers 
fantastic. In this respect, it aims to present a brief review of literature on the 
importance and development of polymers over the past years in the socioeconomic 
and cultural evolution of humanity, and from the first discovered polymer, its main 
properties, the use of polymers to even the main polymerization reactions and 
processes used in the polymer industry. The goal is not necessarily pay attention to a 
specific type of polymer material, but to show its evolution in general. 
 
Keywords: polymers; everyday; development of polymers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A utilização de polímeros, quer em novas aplicações, quer como substituto de 

materiais tradicionais (metais, madeira, vidro), tem experimentado um significativo 

aumento nos últimos anos.  

Pode-se enxergar os polímeros como uma alternativa para solucionar 

problemas decorrentes do avanço da tecnologia. Se não fosse os polímeros, os 

produtos eletrônicos ainda seriam grandes e pesados, diferente dos smartphones e 

tablets que conhecemos hoje. Os automóveis não seriam tão eficientes e 

econômicos em termos de consumo energético, os alimentos não poderiam ser 

comercializados de um continente para outro em embalagens que prorrogam seu 

período de validade, os pacientes que necessitam usar próteses médicas 

precisariam realizar periodicamente novas cirurgias para trocá-las devido ao 

desgaste sofrido com o tempo. Essas situações exemplificam algumas das 

aplicações que vieram para dar mais segurança, qualidade de vida e praticidade. 

Os polímeros interagem de modo intenso e diário na vida das pessoas, 

notamos sua presença nos mais variados setores e com as mais diversas 

aplicações. Encontramos materiais poliméricos em produtos simples, como também 

em produtos complexos, que exigem tecnologia de última geração para serem 

fabricados.  

Dados indicam que mais de 100 milhões de toneladas de polímeros são 

produzidas anualmente, na sua maioria, a partir de matérias-primas provindas do 

petróleo. Embora esta classe de materiais esteja presente em todos os setores, 

desde a medicina, passando por utilidades domésticas e chegando à indústria 

aeroespacial, tem pouco mais de um século de desenvolvimento sistemático (PITT, 

et al., 2011). 

Com base nisso, o presente trabalho tem como finalidade realizar uma 

revisão literária sobre o desenvolvimento histórico, científico e tecnológico dos 

polímeros; definir os principais termos relacionados; mostrar a evolução histórica do 

desenvolvimento dos polímeros; apresentar as principais reações de polimerização: 

propriedades e aplicações; apresentar a relevância industrial quanto ao 

desenvolvimento tecnológico e científico; relatar os principais processamentos, falar 

sobre a educação ambiental e discutir sobre a reciclagem dos polímeros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 POLÍMEROS  

  

A palavra polímero origina-se do grego poli (muitos) e mero (unidade de 

repetição). Assim, um polímero é uma macromolécula composta por muitas 

(dezenas de milhares) unidades de repetição denominadas meros, ligados por 

ligação covalente. A matéria-prima para a produção de um polímero é o monômero, 

isto é, uma molécula com uma (mono) unidade de repetição (CANEVAROLO, 2006). 

As massas molares dos polímeros podem ser da ordem de centenas de 

milhares de unidades de massa atômica. Do ponto de vista da nomenclatura, para 

se denominar um polímero usa-se o nome do monômero que foi usado na sua 

síntese e não o nome químico da unidade repetitiva do mesmo. Por exemplo, no 

caso do poli (etileno), o etileno (H2C=CH2) é o monômero usado na síntese, mas a 

unidade repetitiva da cadeia polimérica é [CH2-CH2]n, sem ligações duplas (MANO e 

MENDES, 2004; MANRICH, 2005). 

Em relação à sua ocorrência, os polímeros podem ser naturais ou sintéticos. 

Os naturais são aqueles que já existem normalmente na natureza. São exemplos 

destes polímeros, a celulose, a borracha natural, o amido, as proteínas e os ácidos 

nucléicos. A maioria dos polímeros sintéticos são compostos orgânicos, produzidos 

pelo homem através de reação de polimerização de moléculas simples, dos quais 

são exemplos: o Nylon, o Dacron, o PVC, o vidro acrílico e o polietileno 

(SALVADOR, 2000). 

Os polímeros também podem ser classificados em homopolímeros e 

copolímeros. Homopolímeros quando são provenientes de uma única unidade de 

repetição monomérica, conforme verificado na Figura 1, e copolímeros quando 

possuem duas ou mais unidades repetitivas monoméricas diferentes, ou seja, são 

obtidos usando dois ou mais co-monômeros, conforme verificado na Figura 2. Os 

homopolímeros podem ser lineares ou ramificados. Por exemplo, no caso do 

polietileno, o de baixa densidade apresenta um alto teor de ramificações, o linear de 

baixa densidade tem um número menor de ramificações e o de alta densidade é 

praticamente linear. O teor de ramificações pode ser determinado com precisão por 

métodos espectroscópicos (QUENTAL et al., 2005). A presença da ramificação 
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implica na existência de átomos de carbono terciário na cadeia polimérica principal, 

ou seja, átomos de carbono que estão ligados a três outros átomos de carbono. A 

energia da ligação química C-H é menor em átomos de carbono terciário do que nos 

secundários. 

 

Figura 1 - Estrutura química dos cinco homopolímeros mais produzidos no Brasil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE = polietileno, PP = polipropileno, PVC = poli(cloreto de vinila), PS = poliestireno e PET = 
poli(tereftalato de etileno). Fonte: De Paoli (2008). 

 
 
 

Figura 2 - Estrutura química das unidades repetitivas (meros) do poli(cis-isopreno) e do 
poli(transisopreno). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: De Paoli (2008). 

 

Do ponto de vista da degradação e estabilização é importante ressaltar que 

muitos dos homopolímeros disponíveis no mercado contem pequenas 

concentrações de co-monômeros que lhes conferem propriedades diferenciadas. 

Este é o caso do poli(tereftalato de etileno), o PET; para produção de fibras (deve 

apresentar propriedades mecânicas adequadas) ou para produção de embalagens 

para bebidas carbonatadas (deve ter boas propriedades de barreira ao CO2). Cada 

um destes tipos de PET possui em sua cadeia um co-monômero em pequena 

concentração que lhe confere as propriedades desejadas (QUENTAL et al., 2005). 
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Os copolímeros são formados por dois ou mais co-monômeros e poderão 

ocorrer em bloco, alternados, de forma aleatória. Na Figura 3 são mostrados alguns 

exemplos de copolímeros usados com frequência pela indústria de transformação: 

poli(estireno-co-butadieno), SBR, poli(acrilonitrila-co-butadieno), NBR, poli(estireno-

co-acrilonitrila), SAN, e poli(acrilonitirila-co-butadieno-co-estireno), ABS. Dos 

copolímeros mostrados na Figura 3, o SBR e o NBR são elastômeros vulcanizáveis 

e os outros são termoplásticos. 

 

Figura 3 - Estrutura química das unidades repetitivas de diversos copolímeros que são produzidos no 
Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: De Paoli (2008). 

 

 

De um modo geral, o polímero linear só possui átomos de carbono 

secundários (ou seja, átomos de carbono ligados a dois outros átomos de carbono), 

enquanto que o homopolímero ramificado e o copolímero ramificado possuem em 

sua cadeia principal átomos de carbono terciários (átomos de carbono ligados a três 

outros átomos de carbono). A diferença no caso do copolímero é que o “galho” da 

ramificação tem uma composição química diferente da cadeia principal. 

Um tipo comum de defeitos detectados em cadeias poliméricas é a presença 

de grupos funcionais resultantes de reações de oxidação, como carbonilas e 

carboxilas. Embora as reações de polimerização sejam feitas em atmosfera inerte 

(nitrogênio) e, algumas vezes, sob pressão, haverá sempre uma pequena 

concentração de oxigênio. Essa contaminação vem do fato que é praticamente 

impossível produzir nitrogênio que seja absolutamente puro e o nitrogênio super 

puro tem um custo muito alto. A presença de pequena contaminação com oxigênio 
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irá gerar esses grupos funcionais na cadeia polimérica. A concentração destes 

defeitos é muito baixa e nem sempre pode ser detectada pelos métodos analíticos 

diretos existentes atualmente, podendo ser detectadas por métodos indiretos, como 

por exemplo, por espectroscopia de emissão ou espectrofluorometria (QUENTAL et 

al., 2005). 

Em relação ao comportamento térmico, os polímeros podem ser classificados 

em termoplásticos, termofixos e elastômeros (CANEVAROLO, 2006). Quanto aos 

termoplásticos, sob efeito de temperatura e pressão, amolecem assumindo a forma 

do molde. Nova alteração de temperatura e pressão reinicia o processo de 

transformação, portanto, recicláveis. Em nível molecular, à medida que a 

temperatura é elevada, as forças de ligação secundárias são diminuídas, de modo 

tal que o movimento relativo de cadeias adjacentes é facilitado quando uma tensão é 

aplicada. Os termoplásticos são relativamente moles e dúcteis e compõem-se da 

maioria dos polímeros lineares e aqueles que possuem algumas estruturas 

ramificadas com cadeias flexíveis. Exemplos de termoplásticos são o polipropileno, o 

polietileno e o policloreto de vinila.  

Já os polímeros termofixos, ou termorrígidos, sob efeito de temperatura e 

pressão, amolecem assumindo a forma do molde. Nova alteração de temperatura e 

pressão não faz efeito algum, tornando-os materiais insolúveis, infusíveis e não 

recicláveis. Durante o tratamento térmico inicial, ligações cruzadas covalentes são 

formadas entre cadeias moleculares adjacentes; essas ligações prendem as cadeias 

entre si para resistir aos movimentos vibracionais e rotacionais da cadeia a 

temperaturas elevadas, sendo que o rompimento destas ligações só ocorrerá sob 

temperatura muito elevadas. Os polímeros termofixos são geralmente mais duros, 

mais fortes e mais frágeis do que os termoplásticos, e possuem melhor estabilidade 

dimensional. Exemplos: baquelite (resina de fenol-formaldeído), epóxi (araldite) e 

algumas resinas de poliéster.  

Os elastômeros ou borrachas é uma classe intermediária entre os 

termoplásticos e os termorrígidos, apresentam alta elasticidade. Analogamente ao 

verificado para os termorrígidos o processo de reciclagem é complicado devido à 

incapacidade de fusão (CANEVAROLO, 2006). 
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2.2 ENQUADRAMENTO HISTÓRICO DOS POLÍMEROS 

 

 

A utilização dos polímeros está associada ao desenvolvimento científico, 

tecnológico e cultural da humanidade. A literatura oferece o registro inicial do uso 

formal de polímeros a partir da descoberta de um verniz extraído da seiva da árvore 

“Rhus vernicflua” pelos chineses, há aproximadamente 3.000 anos. Na sequência 

destas descobertas, registra-se no século I a.C. o uso de âmbar, uma resina 

termoplástica moldável por compressão e proveniente de árvores fossilizadas. A 

literatura aponta o início do século I d.C. como a época do desenvolvimento de 

técnicas de conformação e moldagem de chifre de animais para a produção de 

pentes e botões, entre outros utensílios (WIEBECK e HARADA, 2005). 

O desenvolvimento e o uso de materiais poliméricos de fontes naturais 

ocorreram de forma lenta e sem grandes expressões até o ano de 1550, quando se 

desenvolveu pela primeira vez na América Central a borracha natural a partir do 

látex extraído da seringueira, com base nos princípios metodológicos associados ao 

desenvolvimento da borracha em 1839 por Charles Goodyear por meio de estudos 

investigativos (WIEBECK e HARADA, 2005). 

É importante ressaltar que antes do surgimento do plástico, as únicas 

substâncias que podiam ser moldadas ou alteradas eram a argila e o vidro. A argila 

e o vidro endurecidos eram utilizados para armazenar, mas eram pesados e frágeis. 

Algumas substâncias naturais, como exemplo, o látex de seringueira e borracha, 

eram viscosas e moldáveis. A borracha não era muito útil para armazenar, pois 

acabava perdendo a capacidade de voltar ao formato original e ficava viscosa 

quando colocada em aquecimento. 

Em 1839, Charles Goodyear descobriu um processo no qual o enxofre reagia 

com a borracha bruta durante o aquecimento e resfriamento (em seguida). A 

borracha se tornava elástica com o resfriamento, pois podia esticar, mas voltava à 

forma original. Também manteve a elasticidade com o aquecimento. Assim, ficou 

comprovado que o enxofre formava ligações químicas entre as fibras adjacentes de 

polímero de borracha, ocorrendo assim ligações cruzadas nas fibras de polímero, 

permitindo que elas voltem para o formato original quando esticadas. Charles 

Goodyear havia descoberto o processo conhecido atualmente como vulcanização, 

que torna a borracha mais durável (WIEBECK e HARADA, 2005). 
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Em 1846, Charles Schonbein (químico suíço) descobriu acidentalmente outro 

polímero ao derramar uma mistura de ácido sulfúrico e nítrico em um pedaço de 

algodão. Ocorreu uma reação química em que os grupos de hidroxila das fibras de 

celulose do algodão se converteram em grupos de nitrato catalisados pelo enxofre. 

O polímero resultante foi a nitrocelulose, que era capaz de explodir em uma chama 

sem fumaça e foi utilizado pelos militares como substituto da pólvora. Em 1870, o 

químico John Hyatt fez a nitrocelulose reagir com cânfora, a qual geral a celulóide, 

polímero plástico que foi utilizado em filmes fotográficos, placas dentárias, e em 

bolas de sinuca e de pingue-pongue (WIEBECK e HARADA, 2005). 

Em 1909, o químico chamado Leo Baekeland sintetizou a baquelite (primeiro 

polímero realmente sintético), misturando fenol e formaldeído. A reação de 

condensação entre esses monômeros permite ao formaldeído unir os anéis de fenol 

em três polímeros rígidos tridimensionais. Então, a baquelite quente pode ser 

moldada e solidificada em um plástico rígido, que pode ser utilizado para fabricar 

peças de automóveis, maçanetas, telefones, movei, entre outros. A baquelite é dura, 

resistente ao calor e à eletricidade e, quando esfria, não derrete nem queima 

facilmente. A invenção da baquelite desencadeou uma classe completa de plásticos 

com propriedades semelhantes, conhecidos como resinas de fenol. 

Sequencialmente, na década de 30, o químico da Dupont chamado Wallace 

Carruthers descobriu um polímero de plástico feito a partir da condensação de ácido 

adípico e de certo tipo de monômero diaminohexano que podia se tornar em uma 

fibra forte (como a seda). Esse plástico ficou conhecido como náilon, que é um 

material leve, forte e durável. Se tornou a base de muitos tipos de roupas, bagagens, 

bolsas e cordas. 

O uso desses polímeros antigos foi difundido após a Segunda Guerra Mundial 

e continua até os dias de hoje. Eles levaram à criação de muitos outros plásticos, 

tais como dácron, isopor, poliestireno, polietileno e vinil. 

Em suma, pode-se dizer que as décadas de 20 e 30 foram extremamente 

importantes para o estabelecimento dos conceitos básicos sobre Ciência de 

Polímeros através da participação de Staudinger, Carothers, Flory e outros. As 

décadas seguintes de 40, 50 e 60 foram igualmente importantes para o 

desenvolvimento tecnológico da síntese de novos polímeros. O avanço científico e 

tecnológico na área de polímeros teve seu reconhecimento através da concessão de 

vários prêmios Nobel na área de química entre eles Staudinger (1953), Ziegler e 
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Natta (1963), Flory (1974) e Merrifield (1984) na área de biopolímeros. Outros 

pesquisadores de vanguarda que contribuíram destacadamente para a área de 

polímeros são Hermann Mark, H. W. Melville, J. D. Ferry, C. S. Marvel, W. Kuhn, 

G.V. Schulz e o pioneiro W. H. Carothers (WIEBECK e HARADA, 2005). 

Pode-se considerar a história da Ciência e Tecnologia de Polímeros bastante 

recente, principalmente se comparada com a dos materiais tradicionais como metais 

e cerâmicas. Muitos desafios encontra-se em andamento nas áreas de C&T de 

polímeros, principalmente o desenvolvimento de propriedades que venham a ampliar 

sua aplicação em diversos campos tecnológicos. Assim, existem esperanças que o 

polímero intrinsecamente condutor elétrico venha a revolucionar a tecnologia de 

veículos movidos por baterias elétricas. Da mesma maneira as indústrias 

automotivas, eletroeletrônicas e de embalagens continuam a substituição de 

materiais tradicionais por materiais poliméricos desenvolvidos com novas 

propriedades desejadas. Os profissionais que hoje atuam nos vários setores de 

polímeros certamente têm observado que o surgimento de polímeros sintéticos nas 

primeiras décadas deste século contribuiu em muito para a revolução tecnológica 

pela qual passamos atualmente. 

 
 
 

2.3 IMPORTÂNCIA DOS PLÁSTICOS PARA A SOCIEDADE ATUAL 

 

 

Com o desenvolvimento da indústria dos polímeros, muitos produtos que 

antigamente eram produzidos com materiais como o vidro, cerâmica e aço, hoje são 

substituídos por diversos tipos de plásticos que, devido à sua versatilidade, menor 

peso, maior facilidade de manuseamento, menor custo de produção, entre outros 

aspectos, cumprem de forma mais eficaz os requisitos pretendidos para os produtos. 

A utilização dos plásticos, quer em novas aplicações, quer como substituto 

dos materiais tradicionais (metais, madeira, vidro), tem experimentado um 

significativo aumento nos últimos anos. As atuais sociedades desenvolvidas já não 

são capazes de subsistir sem a utilização dos plásticos, sendo inúmeras as 

situações em que se evidência a utilização deste material. Atualmente, existem mais 

de mil tipos de plásticos diferentes que se utilizam para os mais variados fins, como 
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para a produção de fibras e novos materiais para a indústria têxtil, para a construção 

de materiais de construção civil com melhores desempenhos e menores custos que 

os materiais tradicionais, para a indústria dos transportes, da qual se destaca a 

indústria automóvel, na indústria farmacêutica, para a produção de embalagens, 

electrodomésticos, etc. 

No Perfil 2012 a ABIPLAST (Associação Brasileira da Indústria do Plástico) 

traz uma radiografia desse importante setor da indústria de transformação brasileira, 

que agrega cerca de 12 mil empresas e contribui de modo significativo para a 

geração e distribuição de renda no país, sendo o terceiro maior empregador da 

indústria de transformação, com 348 mil postos de trabalho. Em 2012, a indústria de 

transformação do plástico produziu cerca de R$ 53,83 bilhões, transformando 6,66 

mil toneladas de material plástico, o que resultou num faturamento de R$ 56,49 

bilhões, aproximadamente 7% superior ao de 2011. Para 2013, as expectativas são 

boas (ABIPLAST, 2013). 

A indústria de transformação de produtos plásticos é muito diversificada e 

pode ser considerada uma solução em termos técnicos para outros setores, atuando 

tanto como insumo necessário para a produção de outros bens, como também na 

forma de produto final, destinado diretamente ao consumidor.   

As matérias-primas utilizadas pelas empresas do setor são as resinas 

termoplásticas, principalmente polipropileno (PP), polietileno (PE) e policloreto de 

vinila (PVC), que juntos representam 83% da matéria-prima utilizada. Esses insumos 

são transformados em bens finais como embalagens (de alimentos, produtos agrí-

colas, de limpeza, higiene pessoal, cosméticos), componentes automotivos, 

estrutura de produtos eletrônicos, utensílios domésticos, sacos para transporte, etc, 

e também podem originar filmes, chapas, laminados e outros produtos utilizados por 

outras indústrias.  

Dentre os setores brasileiros que mais consomem produtos plásticos em sua 

composição estão construção civil (que consome 16%), o setor de alimentos e 

bebidas (que também consome 16%) e o setor de automóveis e autopeças (com 

15% do consumo de produtos plásticos). O próprio setor de borracha e plástico 

também situa-se como um grande demandante de insumos plásticos uma vez que 

ele pode utilizar filmes e chapas de plástico para transformá-las em embalagens que 

serão revendidas a outra empresa, por exemplo (ABIPLAST, 2013). 
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O material plástico ainda possui uma grande vantagem: ele pode ser 

reciclado. Desta forma o consumo de matéria-prima é reduzido e o resíduo volta ao 

processo produtivo, fazendo com que o ciclo produtivo seja renovado. Ainda, a 

reciclagem pode utilizar o resíduo pós-consumo, que é aquele resultante do 

consumo das famílias, e também pode aproveitar o resíduo industrial, utilizando 

rebarbas e aparas que sobram da produção. Esse segundo tipo de reciclagem pode 

ser realizada na própria empresa, reinserindo o material no processo produtivo, 

como em uma terceira, que recolhe o resíduo para reciclagem.  

A estrutura da cadeia petroquímica e de plástico é segmentada em “três 

gerações”. A indústria de transformação de plástico compõe a terceira geração 

dessa cadeia, a qual transforma a resina em produtos que poderão ser destinados 

ao mercado consumidor, conforme a Figura 4. 

 

 
Figura 4 - Cadeia petroquímica e de plástico.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Relatório da ABIPLAST 2013. 

 

 

Segundo a ABIPLAST o faturamento do setor está em torno de R$ 50 bilhões, 

o que representa cerca de 3% da indústria da transformação brasileira. Estima-se 
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que no ano de 2011, as exportações brasileiras de produtos transformados 

totalizaram US$ 1,5 bilhão, aumento de 2% em relação ao mesmo período do ano 

anterior. As importações totalizaram US$ 3,4 bilhões, aumento de 20% em relação à 

igual período de 2010. O perfil traçado pela ABIPLAST para as indústrias de 

transformação de material plástico em 2010 está apresentado na Tabela 1. 

 
 

Tabela 1 - Perfil da indústria de transformação do material plástico 2010. 

Empresas Trabalhadores 

11.465 empresas em 2010 (redução de 
0,5% em relação ao ano anterior). 

349.453 empregados em 2010 (aumento 
de 7,7% em relação ao ano anterior). 

94% das empresas são de micro e 
pequeno portes. 

84% dos empregados estão ligados 
diretamente à área de produção e 13% 
dos empregados são ligados às áreas 
administrativas. 

85% das empresas brasileiras estão nas 
regiões Sudeste e Sul do Brasil. 

 

Fonte: RAIS, 2014 – MTE - Elaboração ABIPLAST. 

 

 

As indústrias, na maioria micro-empresas, estão distribuídas em todo o país, 

no Sudeste (58%), Sul (27%), Nordeste (10%), Centro-Oeste (3%) e Norte (2%). No 

âmbito nacional, as 681 indústrias de médio porte são as que empregam mais 

trabalhadores, 136.021. No Estado de São Paulo as 1.258 indústrias de pequeno 

porte empregam 55.355 trabalhadores. O Estado de São Paulo concentra 44% das 

indústrias de transformação do material plástico no Brasil, seguido pelos 11% do Rio 

Grande do Sul e pelos 8% de Santa Catarina e Paraná. Cerca de 45% dos 

trabalhadores estão no Estado de São Paulo (RAIS, 2014). 

 

 

2.4 PROPRIEDADES DOS POLÍMEROS 

 

 

Existem diferentes tipos de materiais poliméricos (plásticos, borrachas, fibras, 

adesivos, espumas e filmes) os quais têm propriedades específicas e muitas 

aplicações. Desde que se começou a usar esses materiais, inúmeras tentativas 

foram efetuadas para melhorar as suas propriedades. A engenhosidade dos 

pesquisadores não só se limitou a melhorar os materiais orgânicos naturais, pelo 
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contrario, muitas substâncias sintéticas foram criadas e aperfeiçoadas 

(KROSCHWITZ, 1986). 

Os polímeros possuem propriedades químicas e físicas muito diferentes das 

que tem os corpos formados por moléculas simples. As principais propriedades dos 

polímeros são, de modo geral, de elevada processabilidade – facilmente moldáveis 

isto é, a facilidade de converter o material numa determinada forma; resistentes à 

rotura e ao desgaste; resistente à ação dos agentes atmosféricos, não quebra, não 

formam pontes e não estilhaçam; elásticos; peso reduzido – é mais leve que os 

metais e que o vidro (3 vezes mais leve que o alumínio); lubrificação – são materiais 

de baixo atrito; isolação – tem excelentes propriedades de isolamento elétrico e 

acústico; baixo custo de produção; possibilidade de serem usados na fabricação de 

peças nas mais variadas formas, tamanhos e cores e a maioria são recicláveis. 

Estas propriedades, juntamente com a sua fácil obtenção a baixas 

temperaturas, justificam a sua fabricação em grande escala (KROSCHWITZ, 1986; 

SALVADOR, 2000), porém os polímeros não apresentam só vantagens, eles 

também apresentam algumas poucas desvantagens. Eles causam um problema 

ecológico. Os objetos plásticos não se decompõem por si só na natureza, visto não 

serem atacáveis pelos microrganismos, pelo que a sua decomposição pode levar 

dezenas de anos. De igual modo quando lançados à água (mar, rios ou lagos), 

podem causar diversos acidentes ambientais. Estes e os demais problemas só 

serão solucionados com uma correta recolha de lixos de forma que sejam reciclados 

e tratados convenientemente. O término deste tipo de poluição depende de todos 

nós. Do ponto de vista técnico a reciclagem dos materiais termoplásticos é mais fácil 

que a dos materiais alternativos. 

Outras propriedades: 

Leves – mais leves que metais ou cerâmica, como exemplo, o polietileno que 

é 3 vezes mais leve que o alumínio e 8 vezes mais leve que o aço. Usado na 

indústria de transportes, embalagens e equipamentos de esporte; 

Alta flexibilidade – variável ao longo de faixa bastante ampla, conforme o 

tipo de polímero e os aditivos usados na sua formulação; 

Alta resistência ao impacto – tal propriedade, associada à transparência, 

permite substituição do vidro em várias aplicações. Exemplos: lentes de óculos (em 

acrílico ou policarbonato) e faróis de automóveis (policarbonato). Contudo, a 

resistência à abrasão e a solventes não é tão boa quanto à do vidro. Lentes de 
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acrílico riscam facilmente e é facilmente danificadas se entrarem em contato com 

solventes como, por exemplo, acetona. 

Baixas Temperaturas de Processamento – conformação de peças requer 

aquecimento entre a temperatura ambiente e 250°C. Alguns plásticos especiais 

requerem até 400°C. Disso decorre baixo consumo de energia para conformação 

quando comparados a materiais metálicos e cerâmicos. 

Ajuste fino de propriedades através de aditivação – cargas inorgânicas 

minerais inertes (ex. CaCO3) permitem reduzir custo da peça sem afetar 

propriedades. Exemplo: piso de vinil/cadeiras de jardim (PP), que contém até 60% 

de cargas; 

Uso de fibras – vidro, carbono, boro ou algumas cargas minerais (talco, mica, 

caolim, wolastonita) aumentam a resistência mecânica; As cargas fibrosas podem 

assumir forma de fibras curtas ou longas, redes, tecidos; 

Negro de fumo – em pneus (borracha) e filmes para agricultura (PE) 

aumentam resistência mecânica e a resistência ao ataque por ozônio e raios UV. 

Aditivos conhecidos como plastificantes podem alterar completamente as 

características de plásticos como o PVC e borrachas, tornando-os mais flexíveis e 

tenazes. A fabricação de espumas é feita através da adição de agentes expansores, 

que se transformam em gás no momento da transformação do polímero, quando ele 

se encontra no estado fundido. 

Baixa Condutividade Elétrica – polímeros são altamente indicados para 

aplicações onde se requeira isolamento elétrico. Polímeros não contêm elétrons 

livres, responsáveis pela condução de eletricidade nos metais. A adição de cargas 

especiais condutoras (limalha de ferro, negro de fumo) pode tornar polímeros 

fracamente condutores, evitando acúmulo de eletricidade estática, que é perigoso 

em certas aplicações. Há polímeros especiais, ainda em nível de curiosidades de 

laboratório, que são bons condutores. O Prêmio Nobel de Química do ano 2000 foi 

concedido a cientistas que sintetizaram polímeros com alta condutividade elétrica; 

Baixa Condutividade Térmica – a condutividade térmica dos polímeros é 

cerca de mil vezes menor que a dos metais. Logo, são altamente recomendados em 

aplicações que requeiram isolamento térmico, particularmente na forma de 

espumas. Mesma explicação do caso anterior: ausência de elétrons livres dificulta a 

condução de calor nos polímeros 
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Maior Resistência a Corrosão – as ligações químicas presentes nos 

plásticos (covalentes/Van der Walls) lhes conferem maior resistência à corrosão por 

oxigênio ou produtos químicos do que no caso dos metais (ligação metálica). Isso, 

contudo, não quer dizer que os plásticos sejam completamente invulneráveis ao 

problema. Exemplo: um CD não pode ser limpo com terebintina, que danificaria a 

sua superfície. De maneira geral, os polímeros são atacados por solventes 

orgânicos que apresentam estrutura similar; 

Porosidade – o espaço entre as macromoléculas do polímero é relativamente 

grande. Isso confere baixa densidade ao polímero, o que é uma vantagem em certos 

aspectos. Esse largo espaçamento entre moléculas faz com que a difusão de gases 

através dos plásticos seja alta. Em outras palavras: esses materiais apresentam alta 

permeabilidade a gases, que varia conforme o tipo de plástico. A principal 

consequência deste fato é a limitação dos plásticos como material de embalagem, 

que fica patente no prazo de validade mais curto de bebidas acondicionadas em 

garrafas de PET. Por exemplo, o caso da cerveja é o mais crítico. Essa 

permeabilidade, contudo, pode ser muito interessante, como no caso de membranas 

poliméricas para remoção de sal da água do mar. 

 

 

2.5 GRAU DE CRISTALINIDADE DOS POLÍMEROS 

 

 

O grau de cristalinidade é uma importante propriedade dos materiais 

poliméricos que deve ser considerada no estudo da sua degradação. Diferentemente 

de moléculas de baixa massa molar ou de metais, os polímeros não formam sólidos 

cristalinos ou amorfos, eles formam sólidos com uma fase cristalina e outra amorfa. 

A relação estequiométrica entre elas é chamada de grau de cristalinidade que é 

expresso em porcentagem. Nestas fases cristalinas podemos ter a formação de 

cristalitos com diferentes morfologias, por exemplo: esferulitos ou lamelas (DE 

PAOLI, 2008). 

Um exemplo clássico de processo de cristalização em polímeros é o que se 

observa durante um ensaio de tração com um corpo de prova de polipropileno (PP). 

Ao estirar o corpo de prova com uma baixa velocidade de deslocamento do 

travessão do equipamento de ensaios, verifica-se o estreitamento da parte central 



 26 

do corpo de prova de maneira diferenciada com o resto, fenômeno conhecido como 

formação de pescoço. Neste estreitamento ocorre a formação de uma fase 

esbranquiçada que vai se tornando mais rígida. Esta fase esbranquiçada se forma 

devido ao alinhamento das cadeias do PP levando a um alto grau de ordenamento 

molecular localizado, ou seja, a formação de uma fase cristalina mais rígida 

(QUENTAL, 2005). 

O grau de cristalinidade pode ser controlado pela taxa de resfriamento do 

molde durante o processamento ou pelo uso de aditivos chamados de agentes 

nucleantes, como por exemplo o talco. O grau de cristalinidade afeta diversas 

propriedades finais de um polímero, como transparência a luz, propriedade de 

barreira a gases e propriedades mecânicas de tração e ao impacto. A maior 

transparência à luz pode alterar a degradabilidade fotoquímica de filmes ou peças de 

baixa espessura. O maior ou menor número de reflexões sofridas pela luz durante o 

seu trajeto pelo polímero poderá aumentar a interação da mesma com o material, 

alterando a sua estabilidade fotoquímica (DE PAOLI, 2008). 

As reações de oxidação são causadas por reação com oxigênio. Elas ocorrem 

preferencialmente na superfície do polímero e em menor escala em seu interior. 

Para que ocorra oxidação em camadas mais internas deve existir difusão do 

oxigênio para dentro da massa polimérica, até chegar aos sítios mais reativos. O 

coeficiente de difusão de gases geralmente é maior na fase amorfa dos materiais 

poliméricos do que na fase cristalina. Desta maneira, é fácil entender que polímeros 

com mais baixo grau de cristalinidade serão mais susceptíveis a oxidação do que 

polímeros com alto grau de cristalinidade. Estes últimos tenderão a se oxidar 

somente na superfície do polímero. Aditivos também têm certo grau de difusibilidade 

dentro da massa polimérica e aumenta proporcionalmente com a temperatura, mas 

também é maior na fase amorfa do que na fase cristalina da resina polimérica. 

Assim, a migração dos aditivos para as regiões do material onde ocorrem as 

reações de degradação vai ocorrer mais facilmente em materiais amorfos (DE 

PAOLI, 2008). 

A difusão de líquidos para o interior de um polímero depende da natureza 

química do líquido e do polímero e da existência de volume livre na massa 

polimérica. O volume livre também depende do grau de cristalinidade. Assim, o grau 

de cristalinidade vai afetar a adsorção de líquidos pelo polímero e as formas de 

degradação que dependem desse processo.  



 27 

Alguns processos de degradação são favorecidos nas regiões mais próximas 

da superfície do polímero. Quando o polímero é formulado, espera-se que os 

aditivos estabilizantes estejam uniformemente distribuídos e dispersos na massa 

polimérica. Assim, um processo de degradação superficial causará um consumo 

maior de aditivos nesta região. Caso a migração de aditivos para a superfície da 

massa polimérica for inibida por um maior grau de cristalinidade o efeito estabilizante 

será diminuído. Assim, podemos dizer que apesar do grau de cristalinidade não 

estar diretamente ligado aos processos degradativos, ele afetará de forma indireta 

as reações que ocorrem durante o processo de degradação de um polímero (DE 

PAOLI, 2008). 

 

 

2.6 REAÇÕES DE POLIMERIZAÇÃO 

 

 

Os polímeros são produzidos sinteticamente através de reações de 

polimerização dos seus monômeros. A polimerização é a reação na qual pequenas 

moléculas de uma substancia se combinam entre si formando um composto de peso 

molecular elevado com ou sem formação de subprodutos de baixo peso molecular. 

A formação do plástico polietileno, a partir do etileno é um exemplo de reação de 

polimerização.  

Os processos químicos para unir os meros para obter polímeros são as 

reações de polimerização, que são classificadas em radicalar, catiônica, aniônica, 

por catálise e por reação de condensação. Os quatro primeiros tipos ocorrem em 

três etapas, que são, iniciação, propagação e terminação. Cada um dos tipos de 

polimerização vai deixar no material final um tipo diferente de grupo químico ligado à 

cadeia polimérica ou impurezas (resíduos do catalisador, por exemplo) que irão 

afetar de forma acentuada o tempo de vida deste material no que se refere à sua 

estabilidade. 

Na polimerização radicalar usa-se um iniciador, normalmente um peróxido de 

fórmula geral R-O-O-R ou um per-éster de fórmula geral R-CO-O-O-CO-R. A ligação 

química covalente O-O é instável e se rompe de forma homolítica, mesmo a baixas 

temperaturas, gerando dois radicais livres R-O• ou R-CO-O•. O mecanismo 

esquemático da polimerização radicalar é mostrado na Figura 5.  
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Figura 5 - Mecanismo de polimerização iniciada por radicais livres, polimerização radicalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: De Paoli (2008). 

 

 

Na etapa de iniciação, este radical livre reage com a molécula insaturada do 

monômero, acoplando-se a ela e gerando um novo radical livre, por exemplo no 

caso do etileno R-CO-O-CH2-CH2•. Na etapa de propagação, este radical livre irá 

reagir com outras moléculas de monômero que estão em maior concentração no 

meio reacional, formando a cadeia polimérica. 

Outra característica da polimerização radicalar é produzir materiais 

ramificados e sem controle da configuração da unidade repetitiva, por exemplo, 

mistura de isômeros cis e trans ou polimerização cabeça-cabeça. Este método de 

polimerização é usado para obter elastômeros, como o polibutadieno, poli(estireno-

co-butadieno) ou para obter o poliestireno. 

O mecanismo geral da polimerização catiônica é similar ao da aniônica, 

havendo neste caso um co-iniciador que gera a espécie reativa. A polimerização 

catiônica ou aniônica é utilizada para monômeros substituídos com grupos polares, 
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como o cloreto de vinila ou os ésteres do ácido acrílico, ou para a produção de 

copolímeros. Como no caso das polimerizações radicalares, também nesta reação 

emprega-se um iniciador. Os tipos de iniciadores, os solventes e os sistemas de 

terminação usados são extremamente variados e dependem do monômero. Em 

condições reacionais vigorosas a etapa de terminação ocorrerá pela eliminação de 

um hidreto, porém, deve-se levar em consideração que este é apenas um exemplo, 

havendo muitos outros sistemas usados industrialmente (QUENTAL, 2005). 

Outro modo de polimerização usado em grande escala pela indústria de 

polímeros é a polimerização por condensação. De um modo geral, ela ocorre pela 

reação de dois monômeros difuncionais com a geração (ou não) de um sub-produto 

de baixa massa molar. Usada pela primeira vez por Carothers para obter o Nylon 

(poliamida) pela reação de um ácido dicarboxílico com uma diamina. Além das 

poliamidas podemos citar como exemplo, a reação de esterificação envolvendo um 

ácido dicarboxílico e um diol formando um poliéster e água. Esta forma de 

polimerização é usada industrialmente para obter o poli(tereftalato de etileno), PET, 

reagindo o éster dimetílico do ácido p-tereftálico com etilenodiol (Figura 6).  

 

Figura 6 - Polimerização por condensação (PET). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: De Paoli (2008). 

 

 

De um modo geral empregam-se moléculas com funções carboxílicas ou 

álcool nas duas extremidades, de modo que a reação se auto propague. Usam-se 

catalisadores para controlar o processo de polimerização e a distribuição de massa 

molar. No caso do PET são usados sais de antimônio (III) ou de germânio (IV) para 

catalisar as reações de condensação. Este tipo de polimerização é geralmente feito 
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em batelada e a reação é interrompida quando se esgotam os reagentes no meio 

reacional (DE PAOLI, 2008). 

Na polimerização por condensação, os resíduos dos catalisadores também 

serão contaminações que poderão agir como iniciadoras de um processo de 

degradação. Além disso, as ligações tipo éster ou amida podem ser rompidas por 

hidrólise regenerando o ácido carboxílico e o álcool ou a amina. Esta reação de 

hidrólise é semelhante a uma despolimerização e é catalisada por ácido e acelerada 

em ambiente úmido a altas temperaturas. Isto torna os poliésteres e poliamidas 

particularmente sensíveis à umidade e contaminantes ácidos quando são aquecidos. 

Podemos dizer ainda que a origem de uma cadeia polimérica é um fator 

determinante da sua estabilidade durante o seu uso posterior. Um fator que tem que 

ser levado em consideração é que, muitos dos polímeros que estão no mercado 

como homopolímeros são, na verdade, copolímeros. Neste caso o co-monômero 

está presente em uma concentração relativamente baixa (geralmente menos do que 

2 wt%) e o produto comercial é denominado pelo nome do monômero predominante. 

É o caso, por exemplo, do PET grau garrafa que possui um baixo teor de 

dietilenoglicol na sua cadeia polimérica. Os segmentos da cadeia que contem 

dietilenoglicol se degradam a uma temperatura mais baixa e liberam produtos 

diferentes da degradação da cadeia que contem somente etilenoglicol. Outro 

exemplo é o poliéster acrílico (lã sintética) que contem certo teor de acetato de vinila 

para melhorar as propriedades de tingimento. A presença destes co-monômeros 

confere ao polímero uma propriedade que o adequa a uma determinada aplicação, 

agregando valor ao produto. Ao mesmo tempo, o co-monômero pode alterar a 

estabilidade do polímero (DE PAOLI, 2008). 

 

 

2.7 PROCESSAMENTOS DOS TERMOPLÁSTICOS 

 

Todo polímero tem que passar por uma ou mais fases de processamento para 

chegar ao seu formato final para ser usado. Durante o processamento o polímero 

está sujeito à temperatura, esforço de cisalhamento e maior ou menor exposição a 

oxigênio. O comportamento do material durante o processamento também vai 

depender das suas propriedades reológicas (NAVARRO, 1997). 
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De um modo geral, podemos classificar o processamento de termoplásticos 

nas seguintes formas: termoformagem, moldagem por compressão, calandragem, 

extrusão, extrusão e sopro, injeção, injeção seguida de sopro e rotomoldagem. 

Estas formas de processamento se aplicam a termoplásticos e elastômeros 

termoplásticos. 

Durante o processamento os termoplásticos estarão sujeitos a aquecimento, 

pressão e cisalhamento. O tempo e o grau de aplicação de cada um destes efeitos 

depende do método de processamento e está exemplificado na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Efeitos sobre a massa polimérica nos diversos modos de processamento. 

Processamento Tempo Pressão Aquecimento Cisalhamento Presença 
de O2 

Termoformagem ++ + ++ -- ++ 

Moldagem por compressão ++ ++ ++ -- ++ 

Calandragem + -- + -- ++ 

Extrusão -- + ++ ++ - 

Injeção -- + ++ ++ - 

Rotomoldagem ++ -- ++ -- ++ 

++ (forte); + (moderado); - (fraco); -- (quase inexistente). 

 

Esses efeitos do processo poderão iniciar as reações de degradação. Para o 

processamento o efeito do tempo é conhecido como “tempo de residência”, que é o 

tempo que a massa polimérica leva para ser transportada (ou bombeada) da 

alimentação até a saída da matriz em uma extrusora. A presença de oxigênio 

influenciará diretamente na disponibilidade deste gás para causar reações de 

oxidação. 

A moldagem por compressão é talvez o método mais antigo e simples para 

conformar uma peça de plástico. É semelhante ao método usado em estamparia de 

chapas metálicas a frio. De um modo geral os moldes são dotados de pinos de 

extração. A diferença básica do caso da moldagem de chapas metálicas é o 

aquecimento do material polimérico antes da prensagem. Uma diversificação deste 

método é a moldagem por transferência, onde a massa de polímero aquecida é 

transferida para um molde bipartido por meio de pressão. Os ciclos de produção são 

longos e há a necessidade de usar um desmoldante para facilitar a remoção da peça 

do molde (DE PAOLI, 2008). 



 32 

A termoformagem consiste basicamente na conformação à quente de uma 

chapa de material termoplástico dentro de um molde tipo macho ou fêmea (Figura 

7).  

 

Figura 7 - Esquema do processo de moldagem a quente assistida por vácuo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

a) aquecimento da chapa do material a ser moldado; b) aplicação de vácuo na parte inferior do 
molde; c) abertura do molde e retirada da peça moldada; d) peça acabada pronta para ser cortada. 
Fonte: De Paoli (2008). 

 

A termoformagem assistida por vácuo com molde fêmea também é chamada 

de vacuum forming. Também podemos ter a termoformagem assistida por ar 

comprimido sob pressão, usando molde macho. De um modo geral, a chapa de 

material polimérico é aquecida antes da moldagem e os moldes são refrigerados. Há 

também a técnica de moldagem à quente com assistência de macho, onde o molde 

pressiona a placa pré-aquecida e o vácuo é aplicado simultaneamente. Com relação 

à degradação térmica, devem-se observar dois aspectos, o tempo de residência do 

material no molde aquecido e a temperatura de aquecimento. 

No processamento por calandragem o material fundido passa por diversos 

rolos aquecidos e girando a diferentes velocidades de rotação de modo a formar 

uma manta ou um filme (Figura 8).  

 
Figura 8 - Processamento por calandragem. 

 

 

 

 

 

 

 

a) calandra em L invertido; b) rolos para homogeneização; c) bobinamento. Fonte: De Paoli (2008). 
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A distância entre os rolos e a velocidade relativa de rotação definirá a 

espessura final da manta e a textura da sua superfície. As cadeias poliméricas 

também podem passar por um processo de alinhamento, podendo haver um 

aumento da cristalinidade do material. A exposição a altas temperaturas por um 

período de tempo relativamente longo e na presença de oxigênio do ar pode iniciar a 

degradação térmica oxidativa do polímero. 

O método de processamento usado em maior escala pelas indústrias de 

transformação é a extrusão. A extrusora é basicamente um sistema de 

bombeamento para fluidos viscosos. É composta de uma rosca sem fim dentro de 

um cilindro, também chamado de canhão, e um cabeçote com uma matriz, conforme 

Figura 9. Ela tem diversas zonas de aquecimento ao longo da rosca e no cabeçote 

que contem a matriz. 

 
Figura 9 - Esquema simplificado de uma extrusora mono-rosca. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) alimentação, b) rosca e canhão e c) cabeçote e matriz. Fonte: De Paoli (2008). 

 

 

A extrusão é usada para produzir semi-acabados (como compostos na forma 

de pellets ou chapas, ou acabados), como perfis, espaguetes, tubos e revestimentos 

de cabos. A extrusão pode ser associada a um processo de sopro, a laminação de 

filmes finos ou à extrusão de tubos com a sua expansão por ar comprimido. A 

extrusão é um dos métodos de processamento mais usado em todo o mundo e 

existe um grande número de desenhos diferentes de equipamentos e de roscas que 

não serão discutidos aqui. No processamento por injeção o material fundido é 

injetado sob pressão dentro de um Molde (Figura 10).  
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Figura 10 - Representação esquemática de uma injetora.  

 

 

 

 

 

 

 

a) alimentação; b) sistema de injeção com rosca reciprocante; c) molde aberto; d) sistema de 
acionamento do molde. Fonte: De Paoli (2008). 

 

Antes de ser injetado, o material polimérico passa por uma rosca e um 

canhão semelhantes ao da extrusora. Depois, o material passará por canais de 

injeção para entrar no molde. Estes são distribuídos de forma a promover o 

enchimento uniforme e rápido do molde. As injetoras modernas têm ciclos de 

produção da ordem de segundos, dependendo do tamanho da peça (por exemplo, 

40 s para um pára-choque). Durante o resfriamento se produzirá dentro do molde 

um gradiente de temperatura e uma frente de solidificação que poderão produzir 

uma distribuição heterogênea dos componentes da formulação ou um gradiente de 

grau de cristalinidade. Se houver migração dos aditivos para certas regiões 

específicas da peça, as outras regiões ficarão desprotegidas. Tanto a injetora como 

o desenho do molde são fatores determinantes para a qualidade da peça injetada 

(DE PAOLI, 2008). 

A etapa de injeção da pré-forma é geralmente realizada em uma fábrica e o 

sopro em outra (produção de garrafas de bebidas carbonatadas de poli(tereftalato de 

etileno), por exemplo). Aqui também o material polimérico está sujeito a diversos 

esforços térmicos e mecânicos. No caso específico do poli (tereftalato de etileno), a 

secagem durante todas as etapas é uma condição crítica para o seu processamento 

com a menor degradação possível. 

 

 

2.8 PROCESSAMENTOS DOS TERMORRÍGIDOS 

 

Os materiais termorrígidos correspondem aos primeiros polímeros obtidos 

artificialmente. A característica mais marcante desse grupo de plásticos é a alta 

dureza e a resistência térmica. Parte significativa dos termorrígidos é processada 
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utilizando cargas minerais como material reforçante, tais como, fibras, talcos, ou até 

mesmo resíduos plásticos, resultando em um compósito de matriz polimérica. Esses 

plásticos apresentam número menor de processamentos, porém sua conformação 

incorre em índices significativos de perdas de insumos, em decorrência do excesso 

de mão-de-obra e da carência de recursos técnicos mais sofisticados (DE PAOLI, 

2008).  

A Figura 11 apresenta de modo simplificado, os principais grupos 

tecnológicos relacionados à transformação de plásticos, destaque para o 

processamento dos termorrígidos que são: compressão, vazamento, laminação e 

pultrusão.  

 

Figura 11 - Principais sistemas produtivos em tecnologias de plásticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Cerqueira, 2010. 

 

Outro aspecto verificado na transformação de termorrígidos é a durabilidade 

técnica-funcional, ou seja, enquanto os produtos em termoplásticos possuem ciclo 

de vida curto ou médio, os produtos conformados com termorrígidos apresentam 

ciclo de vida longo, em decorrência de suas propriedades físicas e químicas. A 

indicação dos termorrígos deve ser bem analisada nos projetos, pois apresentam 

uma série de problema de ordem ambiental, em decorrência dos resíduos industriais 

gerados e da durabilidade de detritos e refugos quando depositados no ambiente. 

Portanto, essas tecnologias devem ser aplicadas em produtos que terão ciclo de 

vida longo. 
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2.9 PROCESSAMENTOS DE ELASTÔMEROS (BORRACHAS) 

 

 

Ao contrário das tecnologias de plásticos, as tecnologias de transformação de 

elastômeros apresentam especificidades que poderão dificultar sua reciclagem, isto 

porque, os elastômeros necessitam de composição (mistura elastomérica) para que 

sejam processados e compatibilizados às propriedades inerentes ao produto. As 

tecnologias de borrachas não apresentam muitas variações tecnológicas, conforme 

pode ser verificado na Figura 12, mas as combinações entre os elastômeros e as 

substâncias aplicadas na composição da borracha apresentam grandes variações, 

pois está relacionada diretamente a geometria, a aplicação do produto e tipo de 

tecnologia empregada. Geralmente, os elastômeros são obtidos na condição 

termoplástica, e quando submetidos à vulcanização adquirem comportamento 

termorrígido, isto é, passam a ter estabilidade dimensional, devido ao uso de ação 

térmica e agentes vulvanizantes (peróxidos orgânicos ou enxofre-S), aumentando, 

assim, o número de interações entre as cadeias poliméricas (cross-links) conferindo-

lhes maior elasticidade, estabilidade e resistência às ações térmicas e a solventes. 

 

 

Figura 12 - Principais sistemas produtivos em polímeros elásticos (borrachas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cerqueira, 2010. 
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É comum na mistura elastomérica o uso de material reforçante (fibras, 

tecidos, fios e enxertos) a fim de melhorar o desempenho dos produtos. Por esse 

aspecto, a maneira mais apropriada para a reciclagem é agrupar os refugos e 

rejeitos de borrachas por grupos funcionais. A maioria dos elastômeros, tais como: 

polibutadieno-BR, copolímero(butadieno-estireno)-SBR, poliisopreno-IIR, são 

vulcanizados por enxofre, já outros elastômeros como o poli(dimetil-siloxano)-MQ e o 

copolímero(etileno-propeno-dieno)-EPDM são vulcanizados utilizando peróxidos. 

 

 

2.10 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

A educação ambiental tem um significado de educação para o 

desenvolvimento sustentável ou de educação para a sustentabilidade, tornando-se 

imprescindível a inserção de projetos de educação ambientar que busquem a 

formação de uma sociedade consciente em face de um desenvolvimento 

sustentável. imprescindível a inserção de projetos de educação ambientar que 

busquem a formação de uma sociedade consciente em face de um desenvolvimento 

sustentável (PESTANA, 2010). 

É um ramo da educação cujo objetivo é a disseminação do conhecimento 

sobre o ambiente, a fim de ajudar à sua preservação e utilização sustentável dos 

seus recursos. É uma metodologia de análise que surge a partir do crescente 

interesse do homem em assuntos como o ambiente devido às grandes catástrofes 

naturais que têm assolado o mundo nas últimas décadas. 

No Brasil a Educação Ambiental assume uma perspectiva mais abrangente, 

não restringindo seu olhar à proteção e uso sustentável de recursos naturais, mas 

incorporando fortemente a proposta de construção de sociedades sustentáveis. Mais 

do que um segmento da Educação, a Educação em sua complexidade e completude 

(OLIVEIRA et al., 2010). 

A educação ambiental tornou-se lei em 27 de Abril de 1999. A Lei N° 9.795 – 

Lei da Educação Ambiental, em seu Art. 2° afirma: "A educação ambiental é um 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, 

de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em 

caráter formal e não-formal. 
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A educação ambiental tenta despertar em todos a consciência de que o ser 

humano é parte do meio ambiente. Ela tenta superar a visão antropocêntrica, que 

fez com que o homem se sentisse sempre o centro de tudo esquecendo a 

importância da natureza, da qual é parte integrante. "A educação ambiental é a ação 

educativa permanente pela qual a comunidade educativa têm a tomada de 

consciência de sua realidade global, do tipo de relações que os homens 

estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados de ditas relações e 

suas causas profundas. Ela desenvolve, mediante uma prática que vincula o 

educando com a comunidade, valores e atitudes que promovem um comportamento 

dirigido a transformação superadora dessa realidade, tanto em seus aspectos 

naturais como sociais, desenvolvendo no educando as habilidades e atitudes 

necessárias para dita transformação." 

"Processo em que se busca despertar a preocupação individual e coletiva 

para a questão ambiental, garantindo o acesso à informação em linguagem 

adequada, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica e 

estimulando o enfrentamento das questões ambientais e sociais. Desenvolve-se 

num contexto de complexidade, procurando trabalhar não apenas a mudança 

cultural, mas também a transformação social, assumindo a crise ambiental como 

uma questão ética e política. 

Os problemas causados pelo aquecimento global obrigaram o mundo a refletir 

sobre a necessidade de impulsionar a educação ambiental. O cenário é muito 

preocupante e deve ser levado a sério, pois as consequências vão atingir a todos, 

sem distinção (OLIVEIRA et al., 2010). 

 

 

2.11 RECICLAGEM DE POLÍMEROS 

 

 

O consumo dos polímeros sintéticos no Brasil é crescente e, de acordo com a 

Associação Brasileira da Indústria do Plástico, em 2011 o consumo brasileiro atingiu 

uma quantidade expressiva de 6,89 x 106 toneladas (ABIPLAST, 2013). Os resíduos 

poliméricos pós-consumo e pós-industriais representam um grande desafio para o 

gerenciamento do lixo em grandes cidades (FERREIRA et al., 2011). Uma das 

maneiras para minimizar essa problemática é o desenvolvimento de novos materiais 
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de caráter biodegradável, substituindo ou reduzindo o consumo dos polímeros 

sintéticos. 

De certo modo, os polímeros, sejam eles plásticos ou borrachas, figuram na 

mídia como uma espécie de vilões ambientais. A primeira crítica refere-se à 

derivação do petróleo e à produção de gases formadores do efeito estufa. 

Entretanto, os polímeros consomem a menor parte do refino de petróleo. Apenas 4% 

do craqueamento correspondem à nafta, substância destinada à produção de 

matérias-primas básicas. Em sua cadeia produtiva verificam-se os menores índices 

de consumo de recursos básicos se comparados a outras tecnologias. Além disso, 

os polímeros formam um grupo de materiais que, historicamente, surgiram para 

substituir outros materiais que consumiam muitos recursos ou incorriam na produção 

de grande quantidade de resíduos, isso sem mencionar que os primeiros polímeros 

foram criados para substituir materiais naturais, tais como: o casco da tartaruga e o 

marfim (CERQUEIRA, 2010). 

Existem, porém, aspectos de ordem sócio-econômica que dificultam práticas 

relacionadas à reciclagem desses materiais, tais sejam: o preço da matéria-prima 

virgem é extremamente competitivo; a ausência de sistema eficiente de coleta e 

limpeza urbana; e a relação físico-econômica (peso x volume = ganho financeiro) do 

material todos esses aspectos desestimulam a participação coletiva e individual, 

restringindo o volume de material reciclado. Outro ponto refere-se à estrutura físico-

química dos polímeros em relação a sua processabilidade, pois após processados 

apresentam diminuição de peso molecular (Mw) decorrente das taxas de 

cisalhamento. Quando aplicada a reciclagem, principalmente a mecânica, o peso 

molecular diminui ainda mais, solicitando a incorporação de material “virgem” e/ou 

aditivos, a fim de recuperar as propriedades intrínsecas dos plásticos.  

A Figura 13 ilustra o fluxo empregado para sistemas de reciclagens em 

termoplásticos, a partir das principais etapas de produção. 
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Figura 13 - Sistema de reciclagem de polímeros plásticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fonte: Mano et al., 2005. 

 

 

A norma da ABNT NBR 15792 (2010) define alguns termos importantes sobre 

reciclagem. Reciclagem: é o reprocessamento, em um novo processo de produção, 

dos resíduos de materiais para o fim inicial ou para outros fins, mas não incluindo a 

revalorização energética e a orgânica. Processo de reciclagem: é a conversão de 

embalagens pós-consumo e/ou aparas de conversão industrial, separadas e 

coletadas, em um produto ou matéria-prima secundária (ABNT, 2002). 

A Environmental Protection Agency/USA define reciclagem como “a coleta, 

processamento, comercialização e uso dos materiais considerados lixo”. Logo, a 

reciclagem consiste em uma tecnologia que possibilita a recuperação de materiais a 

partir de rejeitos industriais ou derivados de pós-consumo. Diversos fatores 

incentivam a reciclagem de polímeros. No entanto, seus principais focos são: a 

necessidade de poupar e preservar os recursos naturais; minimizar resíduos 

provenientes de processamentos em relação ao ambiente; proporcionar a integração 

entre os diversos setores sociais visando à conscientização sobre a 

responsabilidade sobre os problemas ambientais, produtivos e econômicos. Os 

sistemas de reciclagem de polímeros são classificados em níveis operacionais, a 

partir do modo como são gerados e tratados os resíduos sólidos, tais sejam: 
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Reciclagem primária - resíduos provenientes da linha de produção (canais 

de injeção, aparas, cortes e peças danificadas). A reciclagem primária, ou in house, 

ocorre no interior da empresa, sendo a forma mais simples e de menor custo; 

Reciclagem secundária - utiliza diversos tipos de resíduos. Esses resíduos 

são provenientes do lixo ou coletores individuais, por esse aspecto é mais 

dispendioso, pois necessita de seleção e limpeza antes de iniciar o processo 

propriamente dito. A reciclagem secundária gera materiais sob a forma de flocos ou 

grãos;  

Reciclagem terciária - emprega resíduos tendo como finalidade produzir 

subprodutos. Para isso submete os polímeros a reações químicas, obtendo assim, a 

“quebra” das ligações que formam as cadeias, formando oligômeros ou retornando à 

condição inicial de monômeros. A reciclagem terciária é conhecida como reciclagem 

química; 

Reciclagem quaternária - emprega resíduos de diversas origens, inclusive 

com mistura de plásticos e borrachas, pois tem como objetivo recuperar a energia 

contida nesses materiais por meio da combustão.  

Sobre as técnicas de reciclagem de polímeros, podemos dizer que ao 

contrário de outros materiais de engenharia, os polímeros apresentam variações 

tecnológicas para reciclagem. Os polímeros necessitam de atividades de pré-

reciclagem, principalmente, se esses resíduos forem provenientes de lixos. Cada 

tipo de reciclagem de polímeros se destina a um grupo, classe ou mesmo 

características poliméricas. Os processos de reciclagem são compatibilizados com 

as propriedades, composição, origem entre outros aspectos, por esse motivo estão 

divididas em três tecnologias, tais sejam: reciclagem mecânica, reciclagem química 

e reciclagem energética. 

A reciclagem de polímeros dependerá de algumas considerações técnicas, 

principalmente, sobre seu comportamento mecânico e sua característica básica em 

termoplásticos ou termorrígidos. Geralmente, os produtos manufaturados em 

polímeros chegam ao final de sua vida funcional, mantendo as propriedades físico-

químicas, por esse motivo é necessário identificar de algum modo esses materiais 

para que possam ser reciclados devidamente. No caso dos materiais plásticos a 

ABNT, seguindo orientações internacionais, padronizou os pictogramas, utilizando a 

cor vermelha, para identificação dos principais termoplásticos (Figura 14). No caso 

de borrachas, a ABNT não faz menção, entretanto, pode-se empregar a simbologia 
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de reciclagem, indicando abaixo do pictograma o tipo de borracha. Em situações 

onde fica impossível a identificação do termoplástico, sugere-se que a reciclagem 

esteja vinculada à produção de madeira plástica. 

 
 

Figura 14 - Simbologia para indicação de grupos plásticos visando à reciclagem.  

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Mano et al., 2005. 

 

Grande parte das técnicas de reciclagem se destina aos termoplásticos, em 

decorrência do volume produzido e transformado. Para a reciclagem de 

termorrígidos dependerá não só do volume, como também, de sua composição, haja 

vista que, número significativo dessas resinas é processado sob a forma de 

compósito. Para termoplásticos se aplica a reciclagem mecânica primária ou 

secundária, em certos casos a reciclagem química e de modo específico a 

reciclagem energética. Enquanto, para os termorrígidos os processos de reciclagem 

mais empregados são a reciclagem química e a energética, em decorrência de suas 

propriedades físico-químicas. 

Já as borrachas adotam os mesmos princípios da reciclagem de plásticos, ou 

seja, podem utilizar a reciclagem mecânica, a química e a energética. A diferença 

mais significativa relaciona-se à reciclagem mecânica que, normalmente, ocorre no 

nível secundário e destina-se a misturas elastoméricas ou com outros materiais. A 

maioria das borrachas emprega a reciclagem química quando o produto não se 

encontra muito deteriorado, dando origens a novos elastômeros ou a diversos 

subprodutos. A reciclagem quaternária (energética) é bastante utilizada, em 

decorrência dos valores caloríferos provenientes da queima das borrachas. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Neste trabalho de pesquisa, faz-se a descrição histórica do desenvolvimento 

dos polímeros e a sua importância no desenvolvimento da ciência e tecnologia e sua 

relevância industrial. 

Teve como base a pesquisa de referencial teórico como: artigos científicos, 

livros técnicos, trabalhos acadêmicos sobre o tema, páginas eletrônicas de 

empresas com especializadas na produção de polímeros, entre outros. 

Segundo Marconi e Lakatos (1992), a pesquisa é o levantamento de toda a 

bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas e publicações avulsas. A sua 

finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato direto com todo o 

material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o cientista na análise de 

suas pesquisas ou na manipulação de suas informações. Ela pode ser considerada 

como o primeiro passo de toda a pesquisa científica. 

As palavras-chave utilizadas para pesquisa foram: polímeros, história dos 

polímeros, propriedades dos polímeros, reações de polimerização, reciclagem dos 

polímeros, entre outras relacionadas ao assunto. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A história da Ciência e Tecnologia dos Polímeros é bastante recente, 

principalmente se comparada com a dos materiais tradicionais como metais e 

cerâmicas e a utilização dos polímeros tem experimentado um aumento significativo 

nos últimos anos. 

A utilização de polímeros está associada ao desenvolvimento científico, 

tecnológico e cultural da humanidade. Sua aplicação está presente tanto nos lares 

quanto nas indústrias, passando pelos setores aeroespacial e médico, dentre muitas 

outros. 

A produção dos polímeros está baseada no uso de insumos químicos 

provindos do petróleo desde o início do desenvolvimento dos polímeros sintéticos, e 

mais recentemente a partir de fontes renováveis. 

 O tipo de polímero e a polimerização irão influenciar na estabilidade do 

material e a sua suscetibilidade a determinados tipos de reações de degradação; 

 Grande parte das técnicas de reciclagem se destina aos termoplásticos, em 

decorrência do volume produzido e transformado. A preservação depende de um 

conjunto de medidas adotadas, que inclui a adoção de práticas de produção e 

consumo sustentáveis. 
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