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Resumo: Neste trabalho o Polipropileno (PP) foi 

reprocessado por até 6 vezes em uma injetora. Após o 

reprocessamento, suas propriedades mecânicas foram 

avaliadas através de resistência à tração e sua fluidez foi 

avaliada através de medidas de índice de fluidez. É 

possível notar que há uma tendência a queda das 

propriedades mecânicas devido a cisão das cadeias 

poliméricas devido aos múltiplos reprocessos 

mostrando-se degradado através do índice de fluidez. 

 

1. Introdução 

 
O Polipropileno (PP) pode ser utilizado desde 

brinquedos até autopeças. Por causa destas inúmeras 

aplicações o polipropileno está muito presente nos 

resíduos urbanos e industriais, o que agrava 

completamente os problemas ambientais [1]. 

Este problema pode ser resolvido através da 

reutilização deste polímero, reciclando-o [2]. Por essa 

razão, é importante conhecer o comportamento do 

polímero quando este é exposto ao reprocessamento.  

Trabalhos anteriores mostraram que o PP após sofrer 

múltiplos reprocessamentos pode apresentar diminuição 

da massa molar, aumento do módulo de elasticidade e 

de resistência à tração devido ao aumento de 

cristalinidade e, principalmente, diminuição da 

tenacidade do material. [3-4]. Este trabalho tem como 

objetivo estudar a reciclabilidade do PP através de 

múltiplas injeções. 
 

2. Metodologia 

 
O material utilizado foi o polipropileno virgem (PP) 

HP550K, fornecido pela Empresa Braskem. 

Este material foi submetido a seis reprocessamentos 

passando pela Injetora Batternfeld HM 60/350 (perfil de 

temperatura do cilindro de 120-205°C; pressão de 

injeção: 700 bar; temperatura do molde: 50°C). 

Após primeira passagem do material na injetora, 30 

corpos de prova do PPreprocessado foi separado e 

guardado. O restante foi picado em um moinho de facas, 

modelo Mecanofar MF230R, para ser injetado 

novamente. Este processo foi repetido 6 vezes. Os 

ensaios de resistência à tração e à flexão foram 

realizados utilizando uma máquina universal de ensaios 

Instron 5567, de acordo com a norma ASTM-D 638 e 

D790, respectivamente. Os ensaios de impacto Charpy 

foram realizados utilizando corpos de provas entalhados 

de acordo com a norma ASTM D256 (Ceast 9050 - 

Instron - 5.4J). Os efeitos do reprocessamento na fluidez 

do material foram analisados por ensaios de índice de 

fluidez (MFI) utilizando um Plastômetro de extrusão 

Ceast Modular 7023, de acordo com ASTM-D1238 

(235°C e 2,16 kg). Os ensaios foram realizados em 

triplicata e os resultados foram obtidos pela média dos 

valores.  
 

3. Resultados 
Figura 1 – (a) Alteração da cor dos CPs; (b) 

Variação do índice de fluidez do PP em função do 

número de injeções. 

 

 
 

 
 

Figura 2 – (a) Módulo em flexão à 0,3% de 

deformação; (b) Resistência à flexão em função do 

número de injeções. 
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Figura 3 – (a) Módulo de elasticidade; (b) 

Resistência à tração e (c) Deformação em função do 

número de injeções. 
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Figura 4 – Resistência ao impacto em função do 

número de injeções.  

 
 

As forças cisalhantes, o aquecimento e pressão 

atuando durante as múltiplas injeções, resultaram 

provavelmente na cisão das cadeias do PP, resultando 

numa diminuição da massa molar do polímero e 

consequentemente aumentando seu índice de fluidez, 

vide figura 1b (principalmente a partir do quinto ciclo). 

A tensão máxima apresentou ligeiro aumentou a partir 

do 3º ciclo de injeção, porém não foi um aumento 

expressivo. Os valores de módulo de elasticidade (figura 

3a) não apresentaram variações significativas. Já a 

deformação, mostrada na figura 3c aumentou por 

significativamente principalmente a partir do 5º ciclo 

corroborando os dados de índice de fluidez.  

A possível degradação sofrida pelo polímero não 

alterou de forma significativa sua resistência ao impacto 

(figura 4). Em relação ao ensaio de flexão (figuras 2a e 

2b), mais uma vez, uma hipótese para a queda dessas 

propriedades no quarto reprocesso de injeção é a 

possivel perda de massa molar com a cissão das cadeias 

durante a exposição em excesso a esforços cisalhantes. 

Com esta cisão a distribuição molar muda de estreita 

para uma distribuição larga, podendo então haver 

cadeias pequenas entre as grandes, atuando como um 

lubrificante. 

4. Conclusões 

 
O índice de fluidez do PP permaneceu inalterado até 

o quinto reprocessamento. No ensaio de tração o 

reprocessamento apresentou pouco influência nos 

resultados de resistência à tração e módulo de 

elasticidade. Em relação a deformação a influência foi 

expressiva provavelmente devido ao decréscimo da 

massa molar do polipropileno. A resistência ao impacto 

não apresentou variações significativas com os 

reprocessamentos. Em flexão houve a diminuição na 

resistência à flexão e no módulo em flexão devido a 

cisão das cadeias com o aumento do número de 

reprocessamentos.  
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