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Introdução 

Embora muito se fale a respeito de uma provável 
crise na produção do petróleo, com uma possível 
queda da produção das matérias-primas 
provenientes dessa fonte não renovável, até o 
momento os plásticos continuam ocupando um 
espaço importante no cotidiano do mundo moderno. 
A necessidade crescente de novos produtos que 
atendam determinadas especificações de uso tem 
feito com que a utilização de materiais tais como, o 
polipropileno, seja destaque na indústria de 
transformação. Por outro lado, sua maior utilização 
implica consequentemente, em maior quantidade 
gerada de material descartado como passivo 
ambiental. O reprocessamento deste surge como 
uma das alternativas para a minimização do 
problema do descarte, assim como para redução da 
utilização de material virgem, na produção de peças 
em larga escala. O objetivo deste trabalho foi 
investigar a reologia linear e determinar a entalpia 
do polipropileno reprocessado, um polímero 
termoplástico. Para isto foram utilizadas oito 
amostras, uma de polipropileno comercial (SM 6100, 
homopolímero, d = 0,905 g/cm3 – Suzano 
Petroquímica) virgem e outras sete reprocessadas, 
sob condições de reprocessamento anteriormente 
descritas1,2. As análises foram realizadas em 
reômetro de disco oscilatório Haake (Modelo MARS 
II - Thermo Electron Corporation), T = 190 0C, 
varredura de amplitude (amplitude de oscilação = 
0,100 – 500,00 %, frequência = 1,000 ± 0,250 %) e 
varredura de frequência (faixa de frequência = 0,100 
– 100,0 Hz, deformação = 1%), sensor cone-placa 
35 mm (20, tipo 222-1262), e em calorímetro 
exploratório diferencial (TA Instruments, Série Q100, 
programado para realizar ciclo de aquecimento-
resfriamento-aquecimento a 200C/min, isoterma de 
5 min, sob fluxo de N2 de 20 mL/min e variação de 
25-200-25 0C). 

Resultados e Discussão 

Os ensaios térmicos demonstraram que extrusões 
sucessivas deslocam as entalpias de cristalização 
do sistema para valores superiores àqueles 
encontrados para o polímero puro com especial 
comportamento para o material extrusado pela 

segunda vez, que apresenta um valor de entalpia 
superior ao extrusado pela primeira vez e, menor do 
que o extrusado pela terceira vez. Os valores de 
entalpia de fusão e os Cp’s acompanham essa 
mesma variação. Esses resultados sugerem que o 
processo de cristalização é afetado pelo número de 
processamentos sofridos pelo material. O on set 
para a cristalização da amostra extrusada pela 
segunda vez ocorre em temperatura acima daquelas 
observadas para os extrusados pela primeira e 
terceira vez, demonstrando que o processo de 
cristalização se inicia antes dos outros, quando as 
amostras extrusadas são comparadas. Quando os 
resultados das amostras processadas apenas na 
câmara de mistura são comparados, observam-se 
valores de entalpias menores para as amostras 
processadas por esse método, pela segunda vez. 
Comparando-se os comportamentos dos dois 
grupos de amostras pode-se inferir que o método de 
reprocessamento influência as variáveis físico-
químicas das amostras. Em relação ao 
comportamento reológico um comportamento muito 
semelhante ao observado anteriormente2, quando o 
material foi avaliado em condições diferentes da 
atual. Aparece como destaque novamente nesse 
ensaio, a amostra duplamente reprocessada, com 
módulo de armazenamento e perda superiores aos 
das outras amostras para ensaios de varredura de 
frequência e deformação, indicando a maior 
resistência dessa ao cisalhamento. 

Conclusões 

Os resultados sugerem que o tipo de processo de 
reprocessamento influencia as características do 
produto final obtido. Do ponto de vista prático, a 
escolha do método de reprocessamento influenciará 
diretamente a qualidade da matéria-prima gerada 
nesses processos e consequentemente a do 
produto acabado. 
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