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RESUMO 

 

RODRIGUES, I. R. Efeito de Solventes Orgânicos e da Temperatura em Filmes  

Mul ticamadas 97p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de 

São Paulo, São Carlos, 2014. 

 

Chapas multicamadas são comumente utilizados em embalagens de produtos industrializados, 

tendo como função básica conter, proteger e apresentá-los de maneira atrativa ao consumidor 

final. Os polímeros utilizados para produzir estas chapas devem possuir boas propriedades de 

barreira para melhor conservação dos produtos e podem ser produzidos através dos processos 

de co-extrusão e laminação. Uma das formas de conversão das chapas multicamadas em 

embalagens é o processo de termoformagem, que permite a produção de embalagens em 

diferentes formatos. Na indústria farmacêutica e agroquímica algumas vezes é necessário o 

desenvolvimento de produtos a base de solventes agressivos, e com isso a avaliação da 

resistência química do polímero da embalagem em contato com o produto constitui-se uma 

ferramenta importante. Para analisar a degradação do material da embalagem podem ser 

utili zadas as técnicas de termogravimetria (TG), Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) 

e microscopia eletrônica de varredura (MEV), Espectroscopia de Absorção no Infravermelho 

por Transformada de Fourier (FT-IR) e Dif ração de Raios X (DRX). Neste artigo são 

apresentados os resultados dos estudos de envelhecimento de chapas multicamadas de 

PE/EVOH/PE + PP/COC (Copolímeros de ciclo-olefina) /PP com exposição aos solventes 

DMSO e N-meitl-2-pirolidona nas condições ambientais de 30 °C/ 75% UR e de  40 °C/ 75% 

UR. O resultado do estudo indica que as técnicas de FT-IR por ATR, DRX e MEV podem 

auxiliar no acompanhamento do envelhecimento de chapas multicamadas e indicaram que as 

chapas possuem desempenho bom na situação avaliada. 

 

 

Palavras chave: Filmes multicamada, embalagem, polímeros, analise térmica.  

 

 



 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

RODRIGUES, I. R. Organic Solvents and Temperature Effect on Multi layer Films  97f. 

Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 

2014. 

 

 

Multilayer sheets fi lms are used in industrial packaging products, with the basic function 

contain, protect and present them in attractive way to the final consumer. The polymers used 

to produce these plates should have good barrier properties and a better conservation of the 

products may be produced by co-extrusion and lamination processes. One way of converting 

the multilayer sheet packaging is the thermoforming process that allows the production of 

different packaging formats. In the pharmaceutical and agrochemical industry is sometimes 

necessary to develop products to aggressive solvent-based, and thus the assessment of the 

chemical resistance of the polymer of the packaging in contact with the product constitutes an 

important tool. To analyze the degradation of the packaging material may be used 

thermogravimetric technique (TG), Differential Scanning Calorimetry (DSC) and scanning 

electron microscopy (SEM), Absorption Infrared Spectroscopy Fourier Transform (FT-IR) 

and X-Ray Diff raction (XRD). This article presents the results of aging studies of multilayer 

sheets of PE / EVOH / PE + PP / COC (cyclic olefin copolymers) / PP with exposure to 

DMSO solvents and N-2-pyrrolidone-meitl environmental conditions 30 ° C / 75% RH and 40 

° C / 75% RH. The result of the study indicates that the FT-IR techniques for ATR, XRD and 

SEM can assist in monitoring the aging of multilayer plates and indicated that the plates have 

good performance in the situation assessed. 

 

 

Keywords: multilayer films, packaging, polymers, thermal analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Origem da Embalagem 

 

Embalagem é o envolto destinado à proteção, armazenamento e apresentação do 

produto. Não se sabe quem foi o inventor da embalagem, mas sabe-se que ela surgiu 

com a evolução do homem, principalmente quando este deixou de ser nômade e 

passou a fixar-se em lugar único, vivendo uma vida sedentária e lá desenvolvendo a 

agricultura e a pecuária. Neste estágio de desenvolvimento da humanidade, a 

utilização da embalagem desempenhou papel importantíssimo, pois o que era 

produzido em determinada época poderia ser estocado para ser consumido em outra 

(MOURA, BANZATO, 1990).  

 

Assim, o homem sentiu a necessidade de transportar e armazenar produtos para que 

fossem consumidos posteriormente. No inicio, chifres, couro, tripa de animais, 

conchas e o que mais pudesse ser encontrado na natureza eram utilizadas como 

embalagem. Posteriormente esses materiais foram gradativamente substituídos por 

outros materiais naturais, como couro de animais costurados (UCIMA, 1996; 

MOURA, 1979). 

 

Com o desenvolvimento do homem e o aparecimento do escambo, viu-se a 

necessidade de melhorar os meios de armazenagem, transporte de produtos e evitar 

que o produto sofresse alguma contaminação, tendo em vista que este seria, 

posteriormente, objeto de troca ou compra e venda. Neste período (400 a.C.), as 

embalagens eram recipientes de argila ou fibras naturais de tecido manufaturadas 

artesanalmente e os produtos eram armazenados a granel. 

 

Por volta de 300 a.C. foi desenvolvida a técnica de sopro, para confeccionar artigos de 

vidro, isso permitiu fabricar recipientes relativamente grandes, com maior rapidez. 

Com o aumento do uso de recipientes de vidro, iniciou-se a prática de identificar o 

produto e o fabricante com gravação em suas próprias tampas, as quais eram feitas de 

argila ou chumbo. Surgiu, então, a necessidade de fazer a identificação dos produtos 
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embalados, para isto foi desenvolvido os rótulos, que no inicio eram papéis com 

informações escritas em branco e preto e amarradas à embalagem do produto, uma vez 

que estes seriam objeto de troca por serviços ou até mesmo outros produtos de 

necessidade do ser humano (UCIMA, 1996; MOURA, 1979). 

 

No século XVIII, surgi junto com a revolução industrial e a migração do campo para a 

cidade. Neste período, a embalagem era basicamente de vidro e aço (após 

desenvolvimento do alumínio) e destinada à diversas finalidades – e não só para 

armazenamento e transporte, como era feito em períodos anteriores – entre elas a 

proteção do produto contra fatores externos que pudessem vir a prejudicar sua 

qualidade e necessidade de rótulos e propagandas criativas que despertassem no 

consumidor a vontade de consumir o produto embalado. A embalagem então nesta 

época representa a qualidade e o Marketing do produto (MOURA, 1979; SERAGINI, 

1994, 2005, 2009; MÜLLER, 1994; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDUSTRIA 

DE EMBALAGENS PLÁSTICAS FLEXÍVEIS, 2010). 

 

Assim como a indústria alimentícia, os laboratórios farmacêuticos como Schering AG, 

Boehringer Ingelheim e Merck, que inicialmente eram pequenas farmácias familiares 

que utilizavam como matéria prima plantas com efeitos medicinais, começaram suas 

atividades no formato industrial e estão entre as primeiras “farmácias” que 

reconheceram a necessidade de produzir em larga escala e sob padrões uniformes 

(aperfeiçoamento de processos de extração e inicio de pesquisas para realização de 

sínteses de ativos) (LACASA, 2003; RADAELLI, 2013). 

 

No início dos anos 1920, o crescimento da indústria farmacêutica teve um grande 

marco após a descoberta da penicilina e o primeiro sulfonamida (Prontosil) 

(LACASA, 2003; RADAELLI, 2013). E, consequentemente, este crescimento levou 

ao inicio de pesquisas de embalagens mais adequadas para o acondicionamento destes 

medicamentos que, inicialmente, eram comercializados em frascos de vidro.  

 

Ademais, somado ao aumento da densidade populacional das cidades, surge a 

necessidade aumentar a produtividade, desenvolver novos materiais (desenvolvimento 

da indústria de polímeros) e oferecer ao consumidor final o produto armazenado na 

proporção de sua necessidade. Esses fatores, somados à redução dos núcleos 



17 

 

familiares e a um estilo de vida cada vez mais individualista e ocupado, fizeram com 

que os fabricantes oferecessem produtos em embalagens cada vez menores, chegando 

até a oferecer uma porção individual do produto. As embalagens deveriam atender as 

demandas da sociedade, que optava por consumir produtos que não tomassem muito 

tempo e que pudessem ser consumidos em qualquer lugar, em doses únicas (MOURA, 

1979; SERAGINI, 1994, 2005, 2009; MÜLLER, 1994; ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS FLEXÍVEIS, 

2010).  

 

A nova demanda da sociedade por embalagens cada vez menores, mais leves e 

resistentes, permitiu o desenvolvimento tecnológico de novos materiais e processos 

que permitem a substituição do uso de embalagens de materiais como alumínio e vidro 

por materiais poliméricos nos quais os medicamentos podem ser estocados, 

transportados e utilizados pelo mesmo período, daqueles obtidos com as embalagens 

convencionais (UCIMA, 1996; MOURA, 1979; SERAGINI, 1994, 2005). Atualmente 

devido a preocupação ambiental, algumas industriais estão voltando a utilizar 

embalagem em materiais como vidro e aço. 
 

Há tempos, as embalagens vêm sendo consideradas, injustamente, o mal do mundo 

moderno, culpada de várias mazelas, e uma das responsáveis pelo aquecimento global. 

No entanto, é imperativo esclarecer as pessoas sobre o importante papel das 

embalagens para a manutenção do nosso moderno estilo de vida, desmistificando 

algumas “verdades” e certas mentiras. 

 

Na atualidade, percebe-se o apoio de empresas e associações produtoras de 

embalagens para esclarecer que as embalagens trazem vantagens para o planeta, porém 

é preciso conhecer para valorizá-las. A embalagem é conhecida como um invólucro 

destinado a proteger os produtos contra os danos mecânicos durante o manuseio, 

transporte e estocagem, preservando-os para posteriormente serem consumidos ou 

usados sem que ocorra uma perda. 

 

As embalagens são divididas nas seguintes categorias: 

• Embalagens primárias: são as que entram em contato direto com o produto. 

• Embalagens secundárias: são as que protegem as embalagens primárias. 
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• Embalagens de transporte: empregadas para acondicionar e proteger as 

embalagens primárias e secundárias durante o transporte, estocagem e distribuição dos 

produtos (FARMACOPÉIA, 1996; UNITED, 2014; BRITISH, 2012; EUROPEAN, 

2008) 

 

Além das finalidades básicas de proteção, transporte ou identificação do seu conteúdo, 

as embalagens têm a função e o poder de conferir ao seu conteúdo uma personalidade, 

auxiliando diretamente na venda do produto. Elas são elementos motivadores de 

emoções e incentivam muitos consumidores a adquirirem produtos atraídos pelo apelo 

visual e pela expectativa de satisfação. O sucesso comercial de um produto está na sua 

qualidade intrínseca ao seu acondicionamento em embalagens funcionais e atrativas.  

 

A sociedade despertou para o assunto “embalagens” e mostra reais preocupações com 

o ambiente e começa a compreender e questionar a importância das embalagens. 

Assim, preocupando-se com o ambiente em que vive está buscando alternativas de 

baixo impacto. E neste contexto, vem sendo orientada para o fato de que as 

embalagens não são um “mal necessário”, nem “culpadas” pelo impacto e degradação 

do meio ambiente. A embalagem também passa a ser um meio de Educação 

Ambiental. 
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1.2. Polímero 

 

Os polímeros que são materiais orgânicos ou inorgânicos, naturais ou sintéticos de alta 

massa molecular, cujas estruturas moleculares são formadas por unidades repetitivas 

chamada de meros. Eles podem ser obtidos por reações de adição ou de condensação. 

No primeiro caso, o polímero é o único produto da reação; no segundo, além dele, 

formam-se subprodutos, como a água (NÓBREGA; SILVA, E.; SILVA, R, 2005) 

 

Em um polímero existem macromoléculas de diferentes tamanhos e 

consequentemente, de diferentes massas moleculares. As propriedades de um polímero 

são determinadas pelos grupos funcionais dos monômeros e pelo tipo de ligação 

estabelecida entre eles, pelo tamanho da cadeia polimérica, pelo grau de cristalização, 

pelas condições experimentais e pela presença ou não de ligações cruzadas 

(NÓBREGA; SILVA, E.; SILVA, R, 2005). 

 

Se as cadeias poliméricas forem longas ou apresentarem ligações polares, a força de 

atração entre elas será intensa, e o polímero apresentará alta temperatura de fusão; será 

duro, quebradiço e resistente à dissolução. Se forem apolares, a força de atração entre 

elas será fraca, e o polímero apresentará baixa temperatura de fusão; será mole, 

elástico e permeável. 

 

A presença de ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas impede o deslizamento 

de uma sobre a outra. Quanto maior é o número dessas ligações, mais duro e resistente 

a esforços mecânicos é o polímero (MENDES; CAMILO 2009).. 

 

Na indústria química, muitos polímeros são produzidos por meio de reações em 

cadeia. Nessas reações de polimerização, os radicais livres necessários para iniciar a 

reação são produzidos por um iniciador, que é uma molécula capaz de formar radicais 

livres a temperaturas relativamente baixas. 
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Um exemplo de iniciador é o peróxido de benzoila, que se decompõe com facilidade 

em radicais fenil. Os radicais, assim formados, vão atacar as moléculas de monômero, 

dando origem à reação de polimerização. 

As reações de polimerização podem dar origem a polímeros de cadeias lineares, 

ramificadas em rede ou com ligações cruzadas, de acordo com as condições de 

processo e matérias-primas utilizadas. 

a) Lineares – cada monômero é ligado somente a outros dois monômeros. 

Ramificações pequenas. 

b) Ramificados – um monômero pode ser ligado a mais de dois outros 

monômeros. Ex. poliacetato de vinila e polietileno. 

c) Rede ou ligações cruzadas – as ramificações dos polímeros se conectam, 

formando um polímero com peso molecular infinito. 

Os polímeros podem ser classificados por sua origem de formação em: 

a) Homopolímeros: polímeros derivados de uma única espécie de monômero. 

b) Copolímeros: polímeros derivados de mais de uma espécie de monômero. 

 

Uma das principais e mais importantes características dos polímeros é a mecânica. São 

divididos em termoplásticos, termofixos e elastômeros (borrachas). 

a) Termoplásticos: plásticos mais encontrados no mercado. Podem ser fundidos 

diversas vezes, até dissolverem-se em solventes. Há possibilidade de reciclagem 

mecânica. 

b) Termofixos (ou termorrígidos): são muito estáveis a variações de temperatura. 

O aquecimento do polímero acabado promove decomposição do material antes da 

fusão, dificultando sua reciclagem. Ex: baquelite e poliéster. 

c) Elastômeros (borrachas); classe intermediária entre os termoplásticos e os 

termorrígidos. Não são passíveis de fusão, mas apresentam alta elasticidade. A 

reciclagem dos elastômeros é complicada pela incapacidade de fusão. Ex: pneus, 

mangueiras de borracha, etc.  

 

Os polímeros mais consumidos atualmente são os polietilenos, os polipropilenos e os 

poliestirenos, que devido a sua produção e utilização são chamados de commodities 

(PAULA;: CAMILO, 2009) 
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De maneira geral os plásticos são materiais sintéticos produzidos através de matérias 

primas básicas chamadas monômeros. São formados pela união de grandes cadeias 

moleculares, os polímeros. Do grego, poli, que significa muitas, e mero, partes. 

Existem polímeros naturas e sintéticos. Os sintéticos são utilizados em vários ramos, 

principalmente na produção de chapas flexíveis e rígidas (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS FLEXÍVEIS, 

2010). 

Portanto, os plásticos são usados em grande escala na produção de embalagens, 

principalmente de produtos alimentícios, farmacêuticos, utensílios domésticos e 

eletrodomésticos, além de suas aplicações científico-tecnológicas e em diversas áreas 

da indústria.  

 

As matérias-primas principais são as chapas usadas para compor as camadas; e as 

matérias-primas secundárias são os diversos produtos químicos aplicados, 

principalmente na forma de revestimentos sobre ou entre as camadas tais como tintas, 

vernizes, adesivos, hot- melt, etc. 

A popularização dos plásticos se deve, basicamente, ao baixo custo de produção, peso 

reduzido; elevada resistência e possibilidade de uso na fabricação de peças das mais 

variadas formas, tamanhos e cores. Na figura 1 é apresentada a cadeia petroquímica 

para produção polimérica. 
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Figura 1: Cadeia petroquímica: origem dos materiais poliméricos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA 

INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS FLEXÍVEIS, 2010) 

 

1.2.1. Polietileno (PE) 

 

O polietileno de baixa densidade – PEBD foi o precursor da família de 

polietilenos, tendo sido obtido acidentalmente durante uma experiência do Dr. 

A. Michels, em 1933, quando pressurizava uma bomba a 3000 atms e ocorreu 

um vazamento. 

 

Tentando retornar à pressão original, ele adicionou mais etileno ao sistema e 

notou a presença de um pó (polietileno). Foi constatado posteriormente que o 

oxigênio havia catalisado a reação. Em 1955, foi produzido pela primeira vez o 

polietileno de alta densidade (PEAD). Na década de 70, a Union Carbide 

introduziu o polietileno linear de baixa densidade (PELBD). Nos anos 90 a Dow 

lançou os plastômeros poliolefínicos e os polietilenos produzidos pela tecnologia 

insite de catálise metalocênica (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2008) 

 

 

                                            Figura 2: Família do polietileno (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2008) 

 

          Tabela 1: Principais características PEBD e PEAD (CANEVAROLO, 2006) 

 PEBD PEAD 

Tipo de polimerização Radicais livres Coordenação 

Pressão de polimerização, atm Alta 1.000 – 3.000 Baixa 1 - 30 

Temperatura reacional,°C Alta 100 - 300 Baixa 50 - 100 

Tipo de cadeia Ramificada Linear 

Densidade, g/cm³ Baixa 0,91 – 0,94 Alta 0,94 – 0,97 

Cristalinidade, % Baixa 50 - 70 Alta Até 95 
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Tabela 2: Comparativo entre as propriedades dos Polietilenos (PAULA; CAMILO, 2009) 

 

     

 
 Figura 3: Polimerização do polietileno (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2008; CANEVAROLO, 2006) 

 

 

1.2.2. Polipropileno (PP) 

 

O Polipropileno (PP) é uma poliolefina obtida pela polimerização do gás 

propileno. Pode ser extrusada em extrusora balão ou plano, obtendo-se, assim, a 

chapa de polipropileno. A chapa de polipropileno apresenta: 

a) Transparência; 

b) Média resistência ao furo e ao rasgo; 

c) Boa resistência química; 

Tm,°C Baixa 110 - 125 Alta 130 - 135 
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d) Boa barreira ao vapor d´água (inferior ao polipropileno biorientado - 

BOPP e superior ao PE); 

e) Excelente barreira à gordura; 

f) Excelente resistência térmica; 

g) Excelente selagem. 

 

As primeiras tentativas em polimerizar o propileno tiveram como produto 

substâncias líquidas oleosas ou sólidos flexíveis, sem valor comercial. Apenas a 

partir de 1955, com os trabalhos de Natta na Itália, utilizando o sistema de 

catalisador esterioespecífico de Ziegler, foi possível a obtenção do polipropileno 

com estrutura regular e com propriedades de interesse comercial (OLIVEIRA; 

QUEIROZ, 2008; CANEVAROLO, 2006; PADILHA; BOMTEMPO, 1999; 

SMITH, 1998; COUTINHO, F; COUTINHO, I, 2003).. 

 

 
  Figura 4: Polimerização do polipropileno (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2008; CANEVAROLO, 2006) 

 

A tecnologia de polimerização do PP evoluiu muito, sendo que os sistemas 

atuais de catalisadores permitem controlar precisamente a estrutura de homo e 

copolímeros, em processo otimizado e com melhor produtividade, sem resíduo 

de catalisador e que dispensam a etapa de remoção do resíduo PP atático 

(OLIVEIRA; QUEIROZ, 2008; CANEVAROLO, 2006; PADILHA; 

BOMTEMPO, 1999; SMITH, 1998; COUTINHO, F; COUTINHO, I, 2003). 

 

Na aplicação em embalagens rígidas alguns aspectos devem ser lembrados. Para 

peças injetadas, em que a rigidez é um requisito importante, como grande parte 
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das tampas e caixas, o PP homopolímero é a melhor opção, especialmente se 

forem peças pigmentadas e que dispensam transparência (OLIVEIRA; 

QUEIROZ, 2008; CANEVAROLO, 2006; PADILHA; BOMTEMPO, 1999; 

SMITH, 1998; COUTINHO, F; COUTINHO, I, 2003). 

 

Para embalagens que requerem bom desempenho e baixas temperaturas, como 

potes para produtos congelados, como sorvete, potes para uso doméstico, etc.; o 

copolímero heterofásico deve ser utilizado. 

 

Para frascos e garrafas que necessitam de boa resistência ao impacto, o 

copolímero heterofásico é o mais indicado. Para embalagens de maior 

transparência o copolímero randômico é indicado.  

 

A utilização de compostos de PP com agentes nucleantes é crescente, uma vez 

que estes aditivos têm a função de controlar o crescimento dos cristalitos durante 

o resfriamento, melhorando a transmissão de luz especular da embalagem. 

 

 

1.2.3. Copolímeros de Etileno e Álcool Vinílico (EVOH) 

 

Os Copolímeros de Etileno e Álcool Vinílico (EVOH) foram introduzidos 

comercialmente na década de 70 no Japão e seu uso se expandiu rapidamente 

nas aplicações de embalagens em que a barreira ao oxigênio é requerida pelo 

produto. Também apresentam alta barreira a gases, a aromas e vapores orgânicos 

em geral. Eles se aplicam a embalagens que visam a bloquear a entrada do 

oxigênio em seu interior, como as embalagens a vácuo. Nas embalagens com 

atmosfera modificada o EVOH é utilizado para manter o gás carbônico e outros 

gases desejados ao redor do produto (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2008; 

CANEVAROLO, 2006; PADILHA; BOMTEMPO, 1999; SMITH, 1998; 

COUTINHO, F; COUTINHO, I, 2003). 

 

O EVOH é produzido pela hidrólise controlada do copolímero de etileno e 

acetato de vinila, transformando o grupo acetato de vinila em álcool vinílico. Os 

grupos – OH altamente polares aumentam as forças intermoleculares, enquanto 
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os grupos etileno mantém a mobilidade das moléculas. O polímero é altamente 

cristalino, apesar dos grupos etileno e álcool vinílico serem distribuídos 

aleatoriamente na cadeia. A mais importante propriedade do EVOH é sua 

excelente barreira ao oxigênio. Também apresenta alta resistência à permeação 

de óleos e gorduras e a vapores orgânicos. Esta propriedade diminui à medida 

que a polaridade do permeante aumenta. Também é boa barreira a solventes 

orgânicos (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2008; CANEVAROLO, 2006; PADILHA; 

BOMTEMPO, 1999; SMITH, 1998; COUTINHO, F; COUTINHO, I, 2003). 

 

 

          Figura 5: Polimerização do EVOH (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2008; CANEVAROLO, 2006) 

 

Os grupos – OH tornam o polímero compatível com a água, tornando-o um dos 

polímeros mais hidrofílicos aplicados em embalagens. A presença da água no 

polímero diminui a barreira a gases, pois reduz as pontes de hidrogênio entre as 

moléculas, diminuindo a coesão intermolecular e aumentando o volume livre no 

polímero, que favorece a difusão de gases e vapores (OLIVEIRA; QUEIROZ, 

2008; CANEVAROLO, 2006; PADILHA; BOMTEMPO, 1999; SMITH, 1998; 

COUTINHO, F; COUTINHO, I, 2003). 

 

Na fabricação de embalagens rígidas, os copolímeros de etileno e álcool vinílico 

são usados em embalagens multicamadas, a exemplo de coextrusão de tubos e 

chapas para termoformação, coextrusão/sopro, coinjeção e coinjeção/sopro 

orientado. Também podem ser utilizados em blendas com poliamidas. Como 

exemplo disso pode-se citar ocaso da blenda PA amorfa com EVOH que 

aumenta a resistência ao impacto das embalagens rígidas e melhora as 
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características de termoformação do EVOH em chapas. Nas estruturas 

multicamadas, podem ser aplicadas na camada interna, para minimizar a 

absorção de aromas e vapores orgânicos e/ou devido à sua resistência química 

ou na camada intermediária, como barreira ao oxigênio e aromas (OLIVEIRA; 

QUEIROZ, 2008; CANEVAROLO, 2006; PADILHA; BOMTEMPO, 1999; 

SMITH, 1998; COUTINHO, F; COUTINHO, I, 2003). 

 

Embalagens rígidas com EVOH, devido à sua alta barreira a gases e aromas, 

podem ser aplicadas nos setores de alimentos e bebidas, farmacêutico, 

cosmético, higiene e limpeza, higiene pessoal e produtos químicos. Por serem 

resistentes a óleos e agentes químicos, as embalagens com EVOH são usadas 

para agroquímicos, solventes orgânicos e óleos, tornando seu manuseio mais 

seguro. Podem ser esterilizadas termicamente, dependendo dos outros polímeros 

que compõem a estrutura multicamada (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2008). 

 

Embalagens com EVOH de 5 camadas são as mais comuns, a exemplo de 

estruturas com PP/adesivo/EVOH/adesivo/PP, embora haja estruturas com até 

11 camadas, às quais são agregados sistemas de fácil abertura com tampas 

seláveis (FABBRI, et al, 2010) 

 

 

1.2.4. Copolímeros de ciclo-olefina (COC) 

 

Os polímeros à base de ciclo-olefinas (COC) são materiais amorfos com sua alta 

resistência químicos, ao calor e transparência. O COC é relativamente nova 

classe de polímeros em relação a commodities 

como polipropileno e polietileno . Este novo material é usado em uma ampla 

variedade de aplicações, incluindo chapas de embalagem, lentes, frascos, 

monitores e dispositivos médicos (SHIN, 2005) 
 

Quando o COC é utilizado na produção de chapas de embalagem, o mesmo é  

extrudados em equipamento de chapa soprado. Na maioria das vezes, devido ao 

custo, COC é utilizado como um aditivo em chapas monocamada ou pode ser 

utilizado em chapa multicamada para melhorar as propriedades de barreia de 
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oxigênio e vapor d’água no material final, nestes casos uma fina camada de 

chapa de COC é laminada em chapas de maior espessura de polímeros como 

polietileno ou polipropileno.  

 

 
 Figura 6: Polimerização do COC (SHIN, 2005). 
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1.3. Filme multicamada e suas aplicações  

 

As chapas multicamadas são compostas por pelo menos duas camadas e são 

comumente utilizadas em embalagens de produtos industrializados, tendo como 

função básica conter, proteger e apresentá-los de maneira atrativa ao consumidor final. 

 

Chapas plásticas flexíveis multicamadas podem ser utilizados como embalagem de 

produtos em função de propriedades importantes como resistência mecânica, barreira 

ao oxigênio, brilho e transparência, aliados à facilidade de processamento e um custo 

compatível. As aplicações em embalagens requerem polímeros com boas propriedades 

de barreira, que resultam na obtenção de um longo período de shelf-li fe (tempo de 

exposição para o consumo) para o produto. Entretanto, quando utilizado um polímero 

simples na composição da chapa de embalagem, torna-se muito difícil de obter todas 

as propriedades requeridas, já que, por exemplo, um polímero com boas propriedades 

de barreira ao oxigênio, pode apresentar baixas propriedades de barreira à água, 

enquanto que outro polímero pode apresentar comportamento oposto (BELTRAME, 

1999). 

 

Materiais plásticos com boas propriedades de barreira ao oxigênio e a solventes têm 

muitas vantagens, incluindo baixa densidade, flexibilidade, resistência, transparência e 

facil idade de processamento em comparação com o metal ou vidro, para utilização em 

embalagens. Entretanto, muitos polímeros simples possuem alta permeabilidade a 

gases e a solventes orgânicos. Poliolefinas, como polietileno e polipropeno, são as 

resinas mais comumente usadas em aplicações de chapas para embalagens, devido ao 

baixo custo, excelentes propriedades de barreira à umidade e fácil processabilidade. 

Porém, apresentam baixas propriedades de barreira ao oxigênio e a muitos solventes 

orgânicos. Por outro lado, o copolímero de etileno e álcool vinílico é altamente 

resistente à permeação de oxigênio, dióxido de carbono e hidrocarbonetos (YEO,2001) 

 

É importante destacar que as poliamidas são consideradas boas barreiras para produtos 

químicos de baixa polaridade como hidrocarbonetos, mas também a aromas de baixa 

polaridade como limoneimo, vasula e mentol. A barreira a produtos altamente polares 
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como água, metanol e etanol é inferior. Em embalagens rígidas, as poliamidas são 

usadas normalmente em embalagens multicamadas, a exemplo de coextrusão de tubos 

e de chapas para termoformação, coextrusão/sopro, coinjeção e coinjeção/sopro 

orientado (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2008; CANEVAROLO, 2006; PADILHA; 

BOMTEMPO, 1999; SMITH, 1998; COUTINHO, F; COUTINHO, I, 2003). 

 

Existem aplicações especiais em monocamadas. Também podem ser utilizadas em 

blendas com outras poliamidas ou com EVOH. Como exemplo, a blenda de PA 

amorfa com EVOH aumenta a resistência ao impacto das embalagens rígidas. Nas 

estruturas multicamadas, podem ser aplicadas na camada interna, para minimizar a 

absorção de aromas e vapores orgânicos e/ou devido à sua resistência química, na 

camada intermediária como barreira ao oxigênio e a aromas e na camada externa para 

alto brilho e resistência à abrasão. Além disso, conferem à embalagem, resistência ao 

impacto a baixas temperaturas (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2008; CANEVAROLO, 

2006; PADILHA; BOMTEMPO, 1999; SMITH, 1998; COUTINHO, F; COUTINHO, 

I, 2003). 

 

Estas embalagens podem ser utilizadas para o acondicionamento de alimentos e 

bebidas, cosméticos, agroquímicos e medicamentos. Podem ser esterilizadas 

termicamente, dependendo dos outros polímeros que compõem a estrutura 

multicamada (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2008). 
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1.4. Processos produtivo para filmes flexíveis 

 

Uma das formas de transformação das chapas multicamadas em embalagens ocorre 

pelo processo de termoformagem, onde a chapa de fundo é aquecido em determinadas 

condições de tempo e temperatura; e através de um molde perfurado, que suga a chapa 

pela ação de vácuo, é obtido o formato adequado para receber o produto a ser 

embalado. Posteriormente, esta chapa já termoformado e com o produto, é selado com 

uma chapa de tampa plano, seguido de extração de ar e formação de vácuo.  

 

Quando transformados de chapas planos para chapas termoformados, os materiais 

plásticos flexíveis multicamadas podem apresentar signifi cativas alterações de 

propriedades físicas, mecânicas e óticas. Entretanto, estas chapas são atualmente 

especificados somente enquanto chapas planas, e as propriedades das chapas 

termoformados são de ordem de grandeza e importância ainda desconsideradas. 

 

Eles também podem apresentar propriedades específicas, como resistência mecânica, 

barreira ao oxigênio, água e luz, transparência ou coloração atrativa, processabilidade 

e flexibilidade para melhor desempenho produtivo. Embalagens bem desenhadas 

podem criar valor de conveniência para o consumidor, e valor promocional para o 

fabricante dos bens de consumo. Neste caso, a escolha é por atendimento às 

especificações, qualidade e preço (MOURA, BANZATO, 1990). 

 

O processo de transformação de resina termoplástica. O processo util iza um 

equipamento denominado extrusora que é constituído de um cilindro aquecido dentro 

do qual gira uma rosca. Esse conjunto plastifica a resina (PAULA; CAMIL O, 2009; 

BLASS, 1988). 

 

A extrusora é alimentada com resina por um funil alimentador na posição traseira. A 

resina é transportada ao longo do cilindro pelo movimento de rotação da rosca. 

 

As resinas são fundidas gradativamente pelo contato com a parede aquecida do 

cilindro e o calor gerado pelo cisalhamento da massa entre a rosca e o cilindro.  
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O diâmetro externo da rosca é igual ao diâmetro interno do cilindro com a devida 

folga proporcional ao diâmetro e comprimento da rosca. Um sistema de aquecimento e 

resfriamento composto, geralmente, de quatro ou mais termopares instalados no corpo 

do cilindro, estabelecem a temperatura do processo. 

 

A resina já totalmente plastificada é forçada a passar por uma placa perfurada que 

sustenta um conjunto de telas cuja finalidade é filtrar os eventuais contaminantes de 

massa fundida e criar uma contrapressão no fluxo que se dirige à matriz. 

 

Até a matriz ou cabeçote, esse processo é semelhante a todos os tipos de 

transformação. A matriz é que dá forma ou molda o termoplástico fundido no produto 

que se pretende obter (PAULA; CAMILO, 2009; BLASS, 1988). 

 

 
                          Figura 7: Detalhes de uma linha básica e convencional de extrusão (PAULA; CAMILO, 2009). 
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1.5. Processos de laminação para filmes flexíveis 

 

Os processos de laminação utilizados na fabricação de embalagens flexíveis são 

definidos a partir de um conjunto de informações técnicas, como por exemplo, produto 

envasado, shelf -life do produto, resistência química, resistência térmica da estrutura 

laminada, custo final da embalagem, entre outros fatores. Podem ser subdivididos em 

laminação com coating (extrusion coating), laminação úmida e laminação seca. 

 

1.5.1. Laminação com coating 

 

 
                       Figura 8: Processo de laminação com coating (Extrusion Coating) (PAULA; CAMILO, 2009)..                                     

    

Consiste na aplicação de primer sobre um substrato primário, além do processo 

de secagem. Na etapa seguinte é feita a aplicação de uma chapa polimérica 

fundida sobre a chapa primária e a laminação com um substrato secundário. O 

laminado segue para o processo de rebobinamento. 

 

 

1.5.2.  Laminação úmida 
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                         Figura 9: Processo de Laminação úmida (wet lamination) (PAULA; CAMILO, 2009).                                                                            

                          

O adesivo à base de água é aplicado sobre um substrato poroso como, por 

exemplo, papel, que é laminado com um segundo substrato, com ajuda de um 

rolo de laminação. A estrutura laminada passa pelo processo de secagem e, na 

sequência, ela é rebobinada. Essa laminação só pode ser executada se um dos 

substratos for poroso para facilitar o processo de secagem posterior da estrutura 

laminada. A laminação úmida é amplamente aplicada na estrutura de 

alumínio/papel de embalagens primárias para cigarros. 

 

1.5.3.  Laminação seca 

 

O processo de laminação seca é utilizado em grande escala nas indústrias de 

embalagens flexíveis. Divide-se em: 

a) Laminação com adesivos poliuretânicos diluídos em solventes ou 

adesivos diluídos em água (laminação base solvente); 

b) Laminação com adesivo sem solvente. 
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                                     Figura 10: Processo de Laminação a seco (dry lamination) ) (PAULA; CAMILO, 2009).                                     

 

Os adesivos poliuretânicos com base solvente podem ser utilizados, como 

esterilização em estruturas com alumínio, envase de produtos agressivos, como 

defensivos agrícolas e solventes em estruturas com alumínio. As chapas 

sensíveis a solvente (acetato de etila), como poliuretano não podem ser 

laminados com esse tipo de adesivo (PAULA; CAMILO, 2009; BLASS, 1988).                                   
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1.6.  Processos de termoformação para filmes flexíveis 

 

A termoformação é um processo de deformação de polímeros, no seu estágio de 

“emborrachado” sólido, acima da temperatura de transição vítrea, sendo que a 

temperatura da chapa termoplástica vai sendo elevada ao nível apropriado, a fim de ser 

capaz de deformar o material para alguma forma final desejada (BOURGIN; 

CORMEAU; SAINT;MARTIN,1995). 

 

Quando transformados de chapas planos para chapas termoformagem, os materiais 

plásticos flexíveis multicamadas podem apresentar signifi cativas alterações de 

propriedades físicas, mecânicas e óticas. Dessa forma, torna-se importante o 

conhecimento da influência de termoformatação nas propriedades das chapas plásticas 

multicamadas de média e alta barreira de oxigênio. 

 

Esse processo é um dos mais utilizados para a obtenção de embalagens plásticas 

rígidas, principalmente para o mercado de produtos alimentícios. Por definição, 

termoformagem é o termo utilizado para o processo de produção de artigos formados 

de uma chapa plástica plana com a ajuda de temperatura e pressão. 

 

As peças termoformadas oferecem excelente maquinabilidade nas linhas automáticas 

de envase. As embalagens obtidas por esse processo começaram a ser utilizadas na 

década de 1970 e, até hoje, são largamente empregadas. Elas fazem parte da história 

de muitos produtos alimentícios de sucesso e também são responsáveis pelo 

crescimento espetacular dos mercados de margarinas, iogurtes, águas minerais, sucos e 

doces de corte.  

 

O processo mais complexo de termoformagem é o do PP e pode ser descrito da 

seguinte forma: 

a) A bobina da chapa de PP é colocada na termoformadora; 

b) O material é puxado e passa por cilindros dentro do pré-aquecedor, que por 

contato garante o aquecimento do “miolo” da chapa; 

c) Prende-se o material nas pinças do trilho que, em seguida, passará pela estufa 

com resistências cerâmicas para completar o aquecimento das faces externas. 
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d) O material chega ao molde na temperatura ideal para formação. O molde fecha 

e os pressinos são acionados delimitando a área de material a ser estirado. 

e) Os plugs descem e levam o material muito próximo às paredes das cavidades. 

O ar de formação é liberado; o material encosta nas cavidades (frias) e, imediatamente, 

inicia-se seu processo de resfriamento e estabilidade. 
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1.7. Solventes na indústria farmacêutica/ veterinária  

 

Os solventes são suprimentos usados em larga escala na indústria, mas que também 

fazem parte dos ambientes domésticos, sendo usados como produtos de limpeza e 

acetona. 

 

Existem basicamente três classificações ou tipos de solventes orgânicos usados na 

indústria química a considerar. Existem solventes oxigenados, solventes 

hidrocarbonetos e solventes halogenados ou aromáticos. Os solventes são líquidos 

mais grossos que se dissolvem ao interagir com outros líquidos para atingir uma 

finalidade específica. Em alguns casos, a solução de solventes será empregada como 

um agente de limpeza. O solvente pode também oferecer um grau de lubrificação, 

embora este suprimento para esta finalidade dure apenas um curto período de tempo.  

 

Alguns solventes orgânicos, tais como o dimetilsulfóxido (DMSO) e N- metil 2 

pirolidona apresentam alta toxidez. Desse modo, são fiscalizados , trazendo segurança 

ao consumidor, através de seus rótulos, embalagens, dando as orientações sobre seus 

efeitos ao serem utilizados, suas composições químicas e instruções de uso.  

 

 

1.7.1. Dimetilsulfóxido (DMSO) 

 

Composto formado por uma ligação do tipo sp2 entre enxofre e oxigênio mais 

duas ligações sigmas com metila. Além da enorme utilidade como solvente e 

reagente em reações de química orgânica com grande uso em escala industrial 

(SOLOMONS; FRUHLE, 2001). 

 

Entre 1866 e 1867, na Alemanha, o químico de nacionalidade russa Alexander 

Saytzeff Rayton, sintetizou o dimetilsulfóxido (DMSO), descrevendo sua 

notável capacidade solvente a qual foi industrialmente utilizada a partir da 

década de quarenta, permanecendo como utilidade única até o final de 1959, 



39 

 

início de 1960, quando a droga foi introduzida como medicinal (SOLOMONS; 

FRUHLE, 2001). 

 

O DMSO é um composto químico orgânico de fórmula C2H6SO, peso 

molecular 78 e temperatura de congelamento 18,5ºC. A elevada capacidade 

higroscópica decorre da sua intensa afinidade pelo hidrogênio, formando 

pontes mais fortes que às formadas entre moléculas de água. Isso faz com que 

o DMSO puro passe rapidamente para a concentração entre 66-67% se for 

deixado exposto ao ar ambiente, razão porque deve ser mantido em frasco 

hermeticamente fechado (SOLOMONS; FRUHLE, 2001).  

 
                                                            Figura 13: Estrutura molecular DMSO (SOLOMONS; FRUHLE, 2001).      

 

Uma reação exotérmica é verificada quando o DMSO administrado 

topicamente reage com a água do ar e dos tecidos. Essa particularidade química 

tem relação com várias propriedades da droga e com sua capacidade solvente, 

em particular sobre o acrílico e o poliuretano, exigindo assim cuidados para 

não reagir com bandagens, paramentos e equipamentos confeccionados com 

esses materiais. É um subproduto da fábrica de papel.  

 

Na Europa é obtido a partir do carvão e do petróleo. A sua extrema capacidade 

de penetração e difusão há muito é motivo, de sua inclusão como veículo 

componente de defensivos agrícolas. Já foram verificadas acima de trinta 

propriedades farmacológicas e terapêuticas do DMSO as quais resultam da sua 

capacidade de interagir ou combinar com ácidos nucléicos, carboidratos, 

lipídeos, proteínas e muitas drogas sem alterar de forma irreversível a 

configuração molecular. 
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O DMSO é um produto com mais de 30 ações farmacológicas primárias, de 

baixa toxicidade, empregado há várias décadas em medicina humana e 

veterinária. A ação permeante de membranas biológicas do DMSO tem 

permitido a sua utilização como potencializador de drogas antibacterianas, 

antifúngicas, antivirais e antiparasitárias.  

 

1.7.2. N-Metil 2- Pirrolidinona (MNP) 

 

A N-Metil 2- Pirrolidinona ou N-Metilpirrolidinona (MNP) possui fórmula 

estrutural: C5H9NO, com uma estrutura de lactama de 5 membros e  massa 

molecular: 99. Apresenta o aspecto líquido branco, odor suave de peixe. 

(SOLOMONS; FRUHLE, 2001). Pode ser nocivo se inalado ou absorvido pela 

pele. Tem inflamabilidade igual a 1, ou seja, é combustível, se aquecido; e 

reatividade igual a zero, ou seja, estável.  

  

A n-metil 2- pirrolidinona é miscível com água e solventes tais como acetato 

de etila, clorofórmio benzeno, álcoois e cetonas. Pertence a classe de solventes 

dipolares apróticos, assim como o DMSO. 

 

 

 

Figura 14: Estrutura molecular N-Metil 2- Pirrolidinona (MNP) (SOLOMONS; FRUHLE, 2001). 

 

Devido a suas boas propriedades como solvente a N-metil-2-pirrolidona é 

usada para dissolver um ampla variedade de substâncias químicas, então e 

utilizada na indústria farmacêutica em formulações orais e principalmente 

transdérmica. 
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Na indústria farmacêutica e agroquímica algumas vezes para desenvolvimento de 

produtos com ação tópica são utilizados solventes agressivos e agentes de penetração 

tópica. Para o acondicionamento e proteção destes produtos até o consumidor final 

tornasse necessário o desenvolvimento de matérias de embalagens cada vez mais 

resistentes. Entre os solventes mais utilizados temos o n-metil-2-pirrolidona e o agente 

de penetração tópica Dimetilsulfóxido (DMSO) O agente penetração tópica apresenta 

a função de auxiliar a penetração do ativo na pele ou couro do animal (RADAELLI, 

2013; MÖLLER, 1992; MOREIRA, 1990). 

 



42 

 

 

1.8.  Técnicas para avaliação dos materiais de embalagem 

 

A avaliação da resistência química do polímero da embalagem com o produto que será 

acondicionado na mesma constitui-se uma ferramenta importante para as etapas de 

desenvolvimento e viabilização da utilização da embalagem. Os efeitos dos produtos 

químicos nos polímeros variam desde nenhum efeito ou leve intumescimento devido a 

absorção e fraca solvatação do material, até um ataque agressivo o suficiente para 

causar a falha da embalagem, sendo que em todos os casos depende da composição 

envolvida no estudo (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE 

EMBALAGENS PLÁSTICAS FLEXÍVEIS, 2010). 

 

Para avaliação da compatibilidade do material da embalagem com o produto que será 

acondicionado na embalagem é necessário colocar o material em contato com o 

produto pelo tempo de validade do produto. Com o intuito de acelerar estes estudos é 

possível expor o material a ser testado em condições forçadas de temperatura e 

umidade em câmaras climatizadas fazendo-se análises destes materiais em tempos pré-

determinados (LACASA, 2003). 

 

Para analisar a degradação do material da embalagem podem ser utilizadas as técnicas 

de análise térmica como termogravimetria (TG) e Calorimetria Diferencial de 

Varredura (DSC) além de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e Raio X 

(SARANTOPOULOS et al., 2002; BRROWN, 1992; FORLIN, FARIA, 2002; TURI 

1997; WENDLANDT, 1974; ASTM INTERNATIONAL, 2003). 

Frequentemente, os plásticos multicamadas utilizados em embalagens são compostos 

de várias camadas de diferentes materiais, o que permite atingir propriedades, a um 

custo aceitável, as quais um plástico monocamada não atingiria por si só. Dos 

materiais mais utilizados nos plásticos multicamadas, podemos citar como exemplo,  

LDPE e EVA, (PP/EVOH/PA), como chapas para embalagem e alimentos. 

 

Existem vários processos para produção de chapas multicamadas. Diferentes processos 

e tipos de resina podem afetar significativamente a estrutura química e por 

consequência, as propriedades dos laminados poliméricos. Por exemplo, a simples 

adição de uma camada individual a uma chapa multicamada EVOH/LPDE pode não 
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ser suficiente para constituir uma nova estrutura da chapa multicamada, em função de 

problemas relacionados com a adesão entre as camadas. 

 

Por outro lado, a utilização de PP em chapas multicamadas promoverá uma firmeza da 

chapa, força e uma extensão da temperatura de trabalho. Portanto, a caracterização das 

diferentes camadas constitui uma importante ferramenta para o conhecimento da 

estrutura química e, consequentemente, da adequada aplicação desses materiais. 

 

Estudos são citados na literatura para caracterização de chapas multicamadas. Francis 

M. Mirabella utilizou técnicas de microscopia óptica, microscopia combinada com FT-

IR e outras técnicas auxiliares para a análise qualitativa de estruturas complexas de 

chapas multicamadas. A microscopia ótica foi utilizada para visualização das camadas 

presentes na chapa. Análises por FT-IR (técnicas de transmissão, ATR e microscopia-

FT-IR) para identificação das camadas. Também foram utilizadas algumas técnicas 

complementares como DSC e espectroscopia de ressonância magnética nuclear 

(NMR) na identificação/caracterização e quantificação dos componentes e  

determinação da composição de um componente particular da chapa multicamada 

embora, sejam mencionadas que essas últimas técnicas não são aplicáveis para todos 

os casos de chapas multicamadas, devido à dificuldade de se ter cada componente 

fisicamente separado (NOGUEIRA, L M. et al,  2007). 

 

1.8.1. Termogravimetria (TGA) 

 

A termogravimetria é uma técnica que permite estudar as variações na massa 

(perda ou ganho) de uma determinada amostra durante o aquecimento 

controlado. Essas alterações podem ser determinadas em função do tempo ou 

da temperatura. 

 

1.8.2. Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

A Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) é uma das técnicas 

termoanalíticas mais empregadas na análise de polímeros. Mede a diferença de 

energia entre a amostra e um material de referência (termicamente inerte) em 

função da temperatura.  
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O equipamento inicialmente desenvolvido com o intuito de evitar as limitações 

quantitativas da Análise Térmica Diferencial (DTA) ou compensá-las, criando 

um equipamento capaz de quantificar a energia envolvida nas reações. 

 

Existem dois tipos de equipamentos que realizam a Calorimetria Diferencial de 

Varredura, o primeiro é denominado de DSC de compensação de potencia e o 

segundo de DSC de fluxo de calor (BERNAL, et.al, 2002). O equipamento 

inicialmente desenvolvido e que dá nome à técnica é chamado de DSC por 

“compensação de potencia”, desenvolvido por Perkin-Elmer Co.( 

RODRIGUES; MARCHETTO, 2002) 

 

No DSC por compensação de potência a amostra e a referência são colocadas 

em compartimentos diferentes com fontes de aquecimento individuais, onde a 

temperatura e a energia são monitoradas e geradas por filamentos de platina 

idênticos, atuando assim como termômetros resistivos e aquecedores. 

 

 Figura 15: Diagrama esquemático dos compartimentos do DSC por compensação de energia 

(RODRIGUES; MARCHETTO, 2002) 

 

Esta técnica mantém constante o calor fornecido. Porém, ao invés de medir a 

diferença de temperatura entre a amostra e a referência durante a reação, um 

sistema de controle aumenta imediatamente a energia dissipada pelos resistores 

individuais, medindo a absorção ou fornecimento de calor para, ou da amostra 

quando o processo é endotérmico ou exotérmico, respectivamente. 
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Um gráfico da energia dissipada pelos aquecedores é gerado, possibilitando 

quantificar as transformações uma vez que a compensação de calor é 

proporcional à energia envolvida na reação. 

 

O segundo tipo de instrumento é chamado de DSC por “fluxo de calor”. Este 

instrumento apresenta similaridade ainda maior com o DTA, uma vez que 

apenas um forno é utilizado. 

 

No forno, os cadinhos são dispostos sobre uma base de um metal altamente 

condutor, geralmente constante (figura abaixo). A amostra e a referência são 

então aquecidas pelo mesmo sistema de fornecimento de energia. Cada vez que 

a amostra reage um fluxo de calor se estabelece entre os cadinhos através da 

base de platina. Os dados na forma de potencial elétrico [µV] correspondente 

ao aumento da temperatura de ambos os cadinhos no interior do forno devem 

aumentar linearmente e simetricamente. Assim, uma curva µV versus tempo 

pode ser computada. 

 

O fluxo é, então, mensurado através dos sensores de temperatura posicionados 

sob cada cadinho, obtendo assim um sinal proporcional à diferença de 

capacidade térmica entre a amostra e a referência. 

 

                         Figura 16:  DSC por fluxo de calor (RODRIGUES; MARCHETTO, 2002). 

                                

As propriedades de um material plástico são decorrentes fundamentalmente da 

sua estrutura molecular e, por isto, a especificação de uma embalagem passa 

necessariamente pela definição do tipo de material e daí a importância da 

identificação de materiais. 
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Os cadinhos utilizados em DSC são produzidos em materiais altamente 

condutores de calor, como platina, até alumínio. No DSC por compensação de 

potencia cada cadinho é colocado em um forno, no DSC por fluxo de calor os 

cadinhos são colocados em cada lado da base de platina, permitindo assim a 

medida do fluxo de calor entre a base e a amostra e a referência, 

simultaneamente. 

 

 

 

  Figura 17: Cadinhos utilizados no DSC (grafite, ZrO2, Al2O3, Pt + Al2O3 inside layer Pt, 

Au) e  haste do DSC de fluxo de calor (RODRIGUES; MARCHETTO, 2002). 

 

1.8.3. Espectroscopia de absorção no infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR) 

 

A identificação dos materiais de embalagem pode ser feita por meio de ensaios 

subjetivos e objetivos. Dentre as técnicas objetivas, a espectroscopia de 

absorção no infravermelho é considerada uma das mais importantes para a 

caraterização de polímeros, em termos de identificação e/ou determinação de 

características estruturais (BARRA, et al., 2003). 

 

A absorção da radiação infravermelha depende do aumento da energia de 

vibração ou de rotação associado com uma ligação covalente, desde que este 

aumento resulte em uma variação do momento dipolar da molécula. Ou seja, a 

absorção do infravermelho ocorre quando uma molécula ou segmento de 

molécula é composto de átomos assimétricos, como é o caso de todos os 

polímeros. Em moléculas simétricas como H2, N2 e O2, em condições normais, 

não há movimento vibracional ou rotacional que produza um movimento 

dipolar (EWING,1985). 
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No espectro eletromagnético a radiação infravermelha está situada entre as 

regiões do visível e das microondas. A região correspondente ao infravermelho 

médio (MIR), que se estende de 2,5 µm a 25 µm, onde se localizam as 

frequências vibracionais fundamentais, é a mais utilizada nos estudos de 

caracterização de materiais plásticos (KAWANO; CANEVAROLO, 2004). 

 

A identificação de polímeros por espectroscopia no infravermelho baseia-se no 

fato de que toda molécula orgânica absorve energia eletromagnética em 

comprimentos de onda específicos, de acordo com a natureza do movimento e 

das ligações químicas. 

 

1.8.4. Analise de Difração por Raio X (DRX) 

 

Por volta de 1912, Max von Laue concebeu a possibilidade de realizar difração 

de raios X, utilizando uma estrutura cristalina como rede de difração 

tridimensional. As primeiras experiências foram realizadas por dois alunos de 

Laue, Walter Friedrich e Paul Knipping. Logo depois William Henry Bragg e 

seu filho William Lawrence Bragg demonstraram a relação que passou a ser 

conhecida como lei de Bragg, fundamental para o estudo de estruturas 

cristalinas com o uso da difração de raios X. Esta técnica é muito utilizada para 

determinação da fração ou estrutura cristalina de materiais poliméricos 

(CANEVAROLO, 2006). 
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1.9. Produção na indústria farmacêutica/ Veterinária e legislações  

 

Normas protetivas ao consumidor final e atos normativos inferiores, estabelece que as  

embalagens devem conter as informações principais sobre o produto acondicionado. 

Tais normas vedam propagandas enganosas, dispõem sobre os padrões de qualidade 

do produto, da embalagem que será destinada ao comércio entre outras 

particularidades e estar de acordo com a legislação ambiental (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE EMBALAGENS, 2013; BRASIL, 1990). 

 

A produção das embalagens também deve respeitar diversas normas legais, entre elas, 

a mais importante é a rastreabilidade do produto e a indicação do lote que foi 

produzido, isto porque caso haja algum defeito de fabricação, o lote defeituoso possa 

ser facilmente identificado e o produto final com esta embalagem possa ser retirado do 

mercado (BRASIL, 1990; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2008). 

 

O processo de fabricação das embalagens deve ser minuciosamente descrito nos 

procedimentos, que indicam detalhadamente as etapas de produção. Após elaborado o 

mesmo, todos os colaboradores envolvidos no processo deverão ser treinados para a 

execução da atividade a cada lote de embalagem e certificarão, por escrito, que deram  

sequencia na produção assim como descrito no projeto validado (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008; AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010; MÖLLER,,1992) 

 

Além disso, outras regras devem ser observadas no inicio e ao final de cada produção 

dos lotes. No inicio da produção do lote, a área deve estar limpa e liberada para o uso, 

isto é, sem material remanescente de lote anterior, isto para evitar a contaminação 

cruzada (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008; 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010). 
 

No que diz respeito à embalagem que será destinada ao consumidor final, tais normas 

dizem respeito mais à proteção do consumidor do que à produção e manuseamento. 

Primeiramente, a embalagem deve conter informações adequadas e claras, com 
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especificação correta de quantidade, características e composição do produto, bem 

como os riscos que apresentem. Caso o produto seja perigoso ou potencialmente 

nocivo à saúde, a indicação desta informação dever ser ostensiva (BRASIL, 1990; 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008; AGÊNCIA 

NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010). 

 

A embalagem, para que seja considerada eficiente deve conservar a qualidade do 

produto, deve apresentar alto custo beneficio e ser atrativa ao consumidor (PAULA; 

CAMILO, 2009; MOREIRA,1990). 

 

Para que a embalagem tenha um alto custo benefício, ela deve, ao mesmo tempo, 

custar o mínimo possível e manter ao máximo a qualidade do produto, além de resistir 

à movimentação, armazenamento e manuseio (quando expostas para venda) (PAULA; 

CAMILO, 2009; MOREIRA,1990). 

 

O conhecimento das propriedades do material empregado na embalagem é de 

fundamental importância para saber em quais condições as embalagens dos produtos 

poderão ser armazenadas e transportadas. Além disso, a resistência do produto 

utilizado como embalagem será levada em consideração no momento do 

empilhamento para armazenamento (PAULA; CAMILO, 2009; MOREIRA,1990). 

 

O cálculo do custo-benefício é feito avaliando a durabilidade e a resistência do 

material quando colocado nas condições a que foram destinados, tais como 

armazenamento no estoque ou em transporte, pelo meio mais conveniente. Assim, uma 

embalagem que se quebra com facilidade ou que não resiste à variação de temperatura 

e pressão não pode ter o seu custo-benefício considerado elevado, uma vez que o 

fabricante terá uma redução considerável na quantidade do produto enviado ao 

destinatário, nos casos de quebra ou rompimento da embalagem, ou terá uma redução 

drástica na qualidade de seu produto, implicando na perda de confiança que sua marca 

tem no mercado, tratando-se da baixa resistência do material às variações de 

temperatura e pressão (PAULA; CAMILO, 2009; MOREIRA,1990). 

 

Desse modo, o projeto de embalagem deve levar em consideração o modo como será 

feito o transporte, o local onde será armazenado e ao publico a que será destinado, 
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bem como as particularidades dos materiais que serão utilizados (PAULA; CAMILO, 

2009; MOREIRA,1990). 

 

 
                           Figura 18: Projeto de uma embalagem (PAULA; CAMILO, 2009). 

 

A estabilidade de produtos farmacêuticos depende de fatores ambientais como 

temperatura, umidade e luz, e de outros relacionados ao próprio produto como 

propriedades físicas e químicas de substâncias ativas e excipientes farmacêuticos, 

forma farmacêutica e sua composição, processo de fabricação, tipo e propriedades dos 

materiais de embalagem.   

 

A Agencia de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Ministério da Agricultura e 

Abastecimento (MAPA) preconizam um conjunto de testes projetados para obter 

informações sobre a estabilidade de produtos farmacêuticos visando definir seu prazo 

de validade e período de utilização em embalagem e condições de armazenamento 

especificadas.  

  

O estudo de estabilidade acelerado é projetado para acelerar a degradação química 

e/ou mudanças físico de um produto farmacêutico em condições forçadas de 

armazenamento. Os dados assim obtidos, juntamente com aqueles derivados dos 
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estudos de longa duração, podem ser usados para avaliar efeitos químicos e físicos 

prolongados em condições não aceleradas e para avaliar o impacto de curtas 

exposições a condições fora daquelas estabelecidas no rótulo do produto, que podem 

ocorrer durante o transporte (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA, 2010; MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO, 2005). 

 

O estudo de estabilidade de acompanhamento é realizado para verificar que o produto 

farmacêutico mantém suas características físicas, químicas, biológicas, e 

microbiológicas conforme os resultados obtidos nos estudos de estabilidade de longa 

duração (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010; 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2005). 

 

O estudo de estabilidade de longa duração é projetado para verificação das 

características físicas, químicas, biológicas e microbiológicas de um produto 

farmacêutico durante e, opcionalmente, depois do prazo de validade esperado. Os 

resultados são usados para estabelecer ou confirmar o prazo de validade e recomendar 

as condições de armazenamento (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA, 2010; MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO, 2005). 

 

O prazo de validade de um produto a ser comercializado no Brasil é determinado por 

um estudo de estabilidade de longa duração de acordo com os parâmetros definidos 

em tabela abaixo. Por ocasião do registro poderá ser concedido um prazo de validade 

provisório de 24 meses se aprovado o relatório de estudo de estabilidade de longa 

duração de 12 meses ou relatório de estudo de estabilidade acelerado de 6 meses 

acompanhado dos resultados preliminares do estudo de longa duração conforme 

parâmetros definidos abaixo.  

 

Tabela 3: Resultados preliminares do estudo de longa duração (AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010; MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO, 2005).  
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2. OBJETIVOS 

 

O presente trabalho possui como objetivo principal a avaliação do efeito de solventes 

orgânicos e da temperatura em chapa multicamada de PE/EVOH/PE + PP/COC/PP e o 

acompanhamento das características do material por até o 12o mês de estudo em 

exposição aos solventes DMSO e N-metil-2-pirolidona nas condições de 30 °C/ 75% 

UR e 40 °C/ 75% UR. 
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3. PARTE EXPERIMEN TAL 

3.1.  Mater iais utilizados 

 

No presente trabalho foram utilizados os seguintes materiais: 

• O chapa multicamada PE/EVOH/PE + PP/COC/PP foi fornecido pela empresa 

Tekni - plex Europe (Bélgica) 

• N-metil-2-pirolidona (CAS 872-50-4) 

• Dimetilsulfóxido (CAS 67-68-5) 

 

3.2. Processo produtivo filme multicamada 

 

O processo produtivo do chapa multicamada foi realizado em três etapas: co-extrusão 

do material PE/EVOH/PE; co-extrusão do material PP/COC/PP; e laminação destes 

dois materiais para formar a chapa PE/EVOH/PE + PP/COC/PP. 

 

Durante o processo de co-extrusão os pellets de cada matéria prima foram 

gravitacionalmente alimentados por extrusoras específicas através dos orifícios com 

auxílio de funis. Após, os materiais foram aquecidos e sofreram compressão por 

cilindros ate formar uma única chapa.  

 

Durante todo o processo o material é inspecionado por câmaras especificas quando à 

espessura da chapa, unidade e presença de imperfeições. 

 

Concluído os dois processos de co-extrusão (PE/EVOH/PE e PP/COC/PP) as duas 

chapas são transferidos para o equipamento de laminação. Os cilindros compressores 

do equipamento foram alimentados com as duas chapas e foi adicionado o adesivo, no 

compartimento especificado. Então ocorre a etapa de secagem da chapa, o material 

formado passa pelos cilindros compressores ate completa secagem. 

 

No final da linha de produção o material é cortado em bobinas e embalado de acordo 

com a especificação de largura e comprimento da bobina necessária para sua utilização 

na máquina de termoformação, envase e selagem. 
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3.3. Processo produtivo filme termoformado 

 

O chapa multicamada estudado sofreu o processo de termoformação no equipamento 

de termoformação, envase e selagem da empresa Valmatic. 

 

 

Figura 19: Equipamento de termoformação, envase e selagem (VALMATIC) 

 

O processo foi dividido em quatro etapas: termoformação, envase, selagem e corte. Na 

termoformação duas bobinas da chapa foram alimentadas no equipamento, já com as 

temperaturas de aquecimento e resfriamento ajustadas. As mesmas são pré-aquecidas,  

entram em contato com o molde de aquecimento onde ocorre amolecimento da chapa, 

então o material é submetido ao molde de resfriamento e sopro, concluindo-se a 

primeira etapa do processo. 

 

Na segunda etapa, a embalagem termoformada foi submetida ao envase com picos de 

envase peristálticos previamente ajustados no volume pretendido para essa finalidade.  

 

A terceira etapa foi à selagem na área superior da embalagem, por meio de placas 

aquecidas, seguindo-se o resfriamento. No processo, o material já termoformado, entra 

em contato com os molde de aquecimento para amolecimento do material e 

resfriamento para soldagem do material. 

 

A última etapa foi o corte para separação unitária de cada flaconte. Nesse caso, foi 

utili zada uma faca de corte no formato do material termoformado. 
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A termoformação do chapa multicamada para obtenção das amostras, foi realizado no 

empresa Ourofino Saude Animal (Cravinhos). 

 

3.4. Caracterização do filme 

 

A chapa multicamada antes do processo de termoformação foi analisado através de 

técnicas de DSC com intuito de determinar as temperaturas de fusão e de transição 

vítrea (Tg).  

 

As medidas termogravimétricas foram efetuadas no equipamento SDT Q 600 da T.A. 

Intruments utilizando o suporte de amostra de platina, massas de amostra em torno de 

5,5 mg, razão de aquecimento de 10°C/ min até temperatura de 600°C em atmosfera 

dinâmica de ar com uma vazão de 50 mL/min, com o intuito de forçar a oxidação do 

material. 

 

As transições vítreas foram determinadas utili zando-se um Calorímetro Diferencial de 

Varredura. (DSC). Os ensaios foram realizados com base na norma ASTM D 3418-08 

em equipamento TA Instruments Q10. Cerca de 5 mg de material foram analisados em 

cadinho de alumínio em atmosfera controlada em nitrogênio com uma vazão de 50 

mL/min. Foram realizados 2 ciclos térmicos com as temperaturas variando de -20°C 

até 200°C, inicialmente a razão de aquecimento foi de 10°C/ min e no segundo ciclo 

esta razão foi alterada para 20°C/ min.  

 

3.5. Estudo do efeito de Solvente e Temperatura 

 

O estudo do efeito de solvente foi realizado com os flaconetes envasados com os 

solventes n-metil-2-pirolidana e dimetilsulfóxido. Com o objetivo de estabelecer um 

material controle também foram utilizado flaconetes vazios durante o estudo. 

 

Para este estudo os flaconetes foram condicionados em câmaras climáticas do 

fabricante Mecalor na condição de 30 °C/ 75% UR. Já para o estudo do efeito da 

temperatura os flaconetes foram condicionados em câmaras climáticas do fabricante 

Mecalor na condição de 40 °C/ 75% UR. As amostras foram condicionadas nas 

câmaras climáticas da empresa Ourofino Saude Animal (Cravinhos). 
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Para os estudos citados acima foram utilizados os conceitos de estabilidade de longa 

duração (30 °C/ 75% UR) e estabilidade acelerada (40 °C/ 75% UR) conforme 

definido pelos órgãos reguladores ANVISA e MAPA (AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010; MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2005). 

 

Inicialmente foi realizada a Análise Termogravimétrica (TG) do material para 

avaliação do comportamento térmico do mesmo.  

 

Para monitoramento dos polímeros constituintes das chapas multicamadas dos 

flaconetes durante os estudos foram utilizadas Analise de Infravermelho (FT-IR), 

Difração de Raio X (DRX), Microscópia Eletrônica de Varredura (MEV) nos tempos 

de 0, 6 e 12 meses, e Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) em periodicidade 

de 2 meses ate 12 meses de estudo. 

 

As analises de FT-IR e DSC foram realizadas nas mesmas condições tanto na 

caracterização do material como para os estudos do efeito de solvente e temperatura. 

 

As imagens de MEV foram obtidas na Central de Análises Químicas 

Instrumentais do Instituto de Química de São Carlos (CAQI/IQSC/USP) em um 

equipamento ZEISS LEO 440 (Cambridge, England) com detector OXFORD (model 

7060), operando com feixe de elétrons de 15kV. As amostras foram 

recobertas com 10nm de ouro em um metalizador Coating System BAL-TEC MED 

020 (BAL-TEC, Liechtenstein) e mantidas em dessecador até o momento de 

análise. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Processo produtivo filme multicamada 

 

O processo produtivo para produção de chapa multicamada foi acompanhado na 

empresa Tekni-Plex Europe (Erembodegem, Bélgica) e esta descrito na sessão 

experimental. 

 

4.2. Processo produtivo filme termoformado 

 

A metodologia para produção das amostras de flaconetes produzidos a partir das 

chapas multicamadas envolveram o desenvolvimento e validação de um set up para o 

equipamento de formação, envase e selagem. Desse modo, foram validadas as 

temperaturas de pré-soldagem, formação e soldagem, velocidades de ciclo do 

equipamento e dosagem de solvente. O desenvolvimento desse material foi realizado 

na Empresa Ourofino Saúde Animal (Cravinhos, SP). 

 

 

4.3. Caracterização do Filme 

 

A Figura 20 apresenta o comportamento térmico da chapa do chapa de PE/EVOH.PE 

+ PP/COC/PP, em relação as curvas de TG/DTG. Este experimento foi realizado com 

o objetivo de estabelecer a faixa de trabalho para os estudos de DSC da chapa 

multicamanda. 

Analisando a curva DTG do chapa pode-se observar duas perdas de massa uma na 

faixa de 230 a 470 oC e outra entre 470 e 620 oC. Como a degradação térmica ocorre 

somente acima de 230 oC determinou-se a faixa de temperatura de trabalho para os 

experimentos de DSC até no máximo de 200 oC.  
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Figura 20: Curva de TG, DTG da chapa PE/EVOH.PE + PP/COC/PP em atmosfera de ar , com vazão de 50 

mL/min, massa de 5,5 mg em cadinho de  platina e  razão de aquecimento de 10°C  min-1. 

 

4.4. Estudo do efeito de Solvente e Temperatura 

 

4.4.1. DSC 

 

A figura 21 apresenta as curvas de fusão e cristalização no DSC da chapa de 

PE/EVOH.PE + PP/COC/PP obtida após a destruição de sua história térmica. Em 

relação a fusão pode-se atribuir o pico em 109,82 oC do polietileno de baixa densidade 

(PE-LD) [RIESEN; SCHAWE, 2002]. Quanto ao pico de 119,71oC uma possibilidade 

pode ser a presença do polietileno linear de baixa densidade PE-LLD (STRASSER, 

2006) presente no material. O pico de fusão à 163,71 oC pode ser atribuído ao 

polipropileno (PP) (SICHINA) e o quarto pico em 182,81 oC pode ser atribuído ao 

EVOH (ARBOLEDA; SEGURA; MEJIA,2007). Por outro lado, pode-se atribuir os 

picos de cristalização de em 52,69 oC e 99,27 oC as temperaturas de cristalização do 

PE-LD (JIN; CHEN; ZHANG, 2010) e as temperaturas de 106,75 oC e 154,54 oC 

podem ser atribuídas ao PP e ao EVOH, respectivamente (NASCIMENTO; 

TIMÓTEO; RABELLO, 2013). Dessa maneira, pode ser estabelecido o 

comportamento inicial do material (controle) antes dos testes de estabilidade frente a 

temperatura e exposição a solvente. Prasserthdam e colaboradores estudaram o 
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comportamento de copolimerização de etileno/norborneno e mostraram que diferentes 

fatores influenciam a temperatura de fusão entre eles o catalisador (JONGSOMJIT; 

KHOTDEE, PRASERTHDAM, 2005) sendo que as temperaturas de fusão 

encontradas para os copolímeros estudados foram abaixo de 100 oC. No presente 

estudo não foi encontrado nenhum pico de fusão que estive abaixo dessa temperatura 

dessa maneira não pode-se atribuir nenhum pico ao copolímero do chapa multicamada. 
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Figura 21: Curva de DSC da chapa PE/EVOH.PE + PP/COC/PP após destruição da historia térmica da 

amostra. 

 

4.4.1.1. Curvas de fusão do material 

 

A Figura 22 apresenta as curvas de aquecimento do material sem 

exposição a solvente apenas na condição de 30 °C/ 75% UR. No gráfico 

foi incluída uma linha vertical pontilhada para melhor comparação dos 

resultados. O material utilizado foi considerado a amostra controle do 

material estudado na presença de diferentes solventes. Não observou-se 

nenhuma variação dos picos de fusão em função do tempo nas condições 

que foram realizados os estudos.  
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Figura 22: Curvas de DSC das amostras em condição de 30 °C/ 75% UR (a) Exposição de 2 meses flaconete 

vazio (controle) (b) Exposição de 4 meses flaconete vazio (controle) (c) Exposição de 6 meses flaconete vazio 

(controle) (d) Exposição de 8 meses flaconete vazio (controle) (e) Exposição de 10 meses flaconete vazio 

(controle) (f) Exposição de 12 meses flaconete vazio (controle)  

 

Na Figura 23 são apresentadas as curvas de aquecimento do material com 

exposição ao solvente DMSO na condição de 30 °C/ 75% UR. Deve-se 

ressaltar que a camada de contado direto com o solvente é de polietileno. 
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Figura 23: Curvas de DSC das amostras em condição de 30 °C/ 75% UR (a) Exposição de 2 meses envasado 

com DMSO (b) Exposição de 4 meses flaconete envasado com DMSO (c) Exposição de 6 meses flaconete 

envasado com DMSO (d) Exposição de 8 meses flaconete envasado com DMSO (e) Exposição de 10 meses 

flaconete envasado com DMSO (f) Exposição de 12 meses flaconete envasado com DMSO 

 

Na Figura 24 são apresentadas as curvas de aquecimento  do material 

com exposição ao solvente N-metil-2-pirolidona na condição de 30 °C/ 

75% UR.  
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Figura 24: Curvas de DSC das amostras em condição de 30 °C/ 75% UR (a) Exposição de 2 meses envasado 

com N-metil-2-pirolidona (b) Exposição de 4 meses flaconete envasado com N-metil-2-pirolidona (c) Exposição 

de 6 meses flaconete envasado com N-metil-2-pirolidona (d) Exposição de 8 meses flaconete envasado com N-

metil-2-pirolidona (e) Exposição de 10 meses flaconete envasado com N-metil-2-pirolidona (f) Exposição de 12 

meses flaconete envasado com N-metil-2-pirolidona 

 

Na Figura 25 são apresentadas as curvas de aquecimento do material de 

controle sem exposição a solvente apenas na condição de 40 °C/ 75% 

UR.  



65 

 

0 25 50 75 100 125 150 175

Temperature (°C)

H
ea

t F
lo

w
 (

m
W

)

1,
5 

m
W

1,
5 

m
W

1,
5 

m
W

1,
5 

m
W

1,
5 

m
W

1,
5 

m
W

 

a

 

b

 

c

 

d

 

e

 

 

f

 

Figura 25: Curvas de DSC das amostras em condição de 40 °C/ 75% UR (a) Exposição de 2 meses flaconete 

vazio (controle) (b) Exposição de 4 meses flaconete vazio (controle) (c) Exposição de 6 meses flaconete vazio 

(controle) (d) Exposição de 8 meses flaconete vazio (controle) (e) Exposição de 10 meses flaconete vazio 

(controle) (f) Exposição de 12 meses flaconete vazio (controle)  

 

Na Figura 26 são apresentadas as curvas de aquecimento do material com 

exposição ao solvente DMSO na condição de 40 °C/ 75% UR.  
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Figura 26: Curvas de DSC das amostras em condição de 40 °C/ 75% UR (a) Exposição de 2 meses envasado 

com DMSO (b) Exposição de 4 meses flaconete envasado com DMSO (c) Exposição de 6 meses flaconete 

envasado com DMSO (d) Exposição de 8 meses flaconete envasado com DMSO (e) Exposição de 10 meses 

flaconete envasado com DMSO (f) Exposição de 12 meses flaconete envasado com DMSO 

 

Na Figura 27 são apresentadas as curvas de aquecimento do material com 

exposição ao solvente N-metil-2-pirolidona na condição de 40 °C/ 75% 

UR.  
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Figura 27: Curvas de DSC das amostras em condição de 40 °C/ 75% UR (a) Exposição de 2 meses envasado 

com N-metil-2-pirolidona (b) Exposição de 4 meses flaconete envasado com N-metil-2-pirolidona (c) Exposição 

de 6 meses flaconete envasado com N-metil-2-pirolidona (d) Exposição de 8 meses flaconete envasado com N-

metil-2-pirolidona (e) Exposição de 10 meses flaconete envasado com N-metil-2-pirolidona (f) Exposição de 12 

meses flaconete envasado com N-metil-2-pirolidona 

 

4.4.1.2. Curvas de cristalização do material 

 

Na Figura 28 são apresentadas as curvas de resfriamento do material sem 

exposição a solvente apenas na condição de 30 °C/ 75% UR. Esta e 

considerada a amostra controle do material. 
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Figura 28: Curvas de DSC das amostras em condição de 30 °C/ 75% UR (a) Exposição de 2 meses flaconete 

vazio (controle) (b) Exposição de 4 meses flaconete vazio (controle) (c) Exposição de 6 meses flaconete vazio 

(controle) (d) Exposição de 8 meses flaconete vazio (controle) (e) Exposição de 10 meses flaconete vazio 

(controle) (f) Exposição de 12 meses flaconete vazio (controle)  

 

Na Figura 29 são apresentadas as curvas de resfriamento do material com 

exposição ao solvente DMSO na condição de 30 °C/ 75% UR.  
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Figura 29: Curvas de DSC das amostras em condição de 30 °C/ 75% UR (a) Exposição de 2 meses envasado 

com DMSO (b) Exposição de 4 meses flaconete envasado com DMSO (c) Exposição de 6 meses flaconete 

envasado com DMSO (d) Exposição de 8 meses flaconete envasado com DMSO (e) Exposição de 10 meses 

flaconete envasado com DMSO (f) Exposição de 12 meses flaconete envasado com DMSO 

 

Na Figura 30 são apresentadas as curvas de resfriamento do material com 

exposição ao solvente N-metil-2-pirolidona na condição de 30 °C/ 75% 

UR.  
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Figura 30: Curvas de DSC das amostras em condição de 30 °C/ 75% UR (a) Exposição de 2 meses envasado 

com N-metil-2-pirolidona (b) Exposição de 4 meses flaconete envasado com N-metil-2-pirolidona (c) Exposição 

de 6 meses flaconete envasado com N-metil-2-pirolidona (d) Exposição de 8 meses flaconete envasado com N-

metil-2-pirolidona (e) Exposição de 10 meses flaconete envasado com N-metil-2-pirolidona (f) Exposição de 12 

meses flaconete envasado com N-metil-2-pirolidona 

 

Na Figura 31 são apresentadas as curvas de resfriamento do material sem 

exposição a solvente apenas na condição de 40 °C/ 75% UR. Esta e 

considerada a amostra controle do material. 
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Figura 31: Curvas de DSC das amostras em condição de 40 °C/ 75% UR (a) Exposição de 2 meses flaconete 

vazio (controle) (b) Exposição de 4 meses flaconete vazio (controle) (c) Exposição de 6 meses flaconete vazio 

(controle) (d) Exposição de 8 meses flaconete vazio (controle) (e) Exposição de 10 meses flaconete vazio 

(controle) (f) Exposição de 12 meses flaconete vazio (controle)  

 

Na Figura 32 são apresentadas as curvas de resfriamento do material com 

exposição ao solvente DMSO na condição de 40 °C/ 75% UR.  
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Figura 32: Curvas de DSC das amostras em condição de 40 °C/ 75% UR (a) Exposição de 2 meses envasado 

com DMSO (b) Exposição de 4 meses flaconete envasado com DMSO (c) Exposição de 6 meses flaconete 

envasado com DMSO (d) Exposição de 8 meses flaconete envasado com DMSO (e) Exposição de 10 meses 

flaconete envasado com DMSO (f) Exposição de 12 meses flaconete envasado com DMSO 

 

Na Figura 33 são apresentadas as curvas de resfriamento do material com 

exposição ao solvente N-metil-2-pirolidona na condição de 40 °C/ 75% 

UR.  
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Figura 33: Curvas de DSC das amostras em condição de 40 °C/ 75% UR (a) Exposição de 2 meses envasado 

com N-metil-2-pirolidona (b) Exposição de 4 meses flaconete envasado com N-metil-2-pirolidona (c) Exposição 

de 6 meses flaconete envasado com N-metil-2-pirolidona (d) Exposição de 8 meses flaconete envasado com N-

metil-2-pirolidona (e) Exposição de 10 meses flaconete envasado com N-metil-2-pirolidona (f) Exposição de 12 

meses flaconete envasado com N-metil-2-pirolidona 

 

As chapas de PE/EVOH.PE + PP/COC/PP expostos a diferentes solventes em 

diferentes temperaturas e umidades não apresentaram mudança significativas 

que pudessem ter sido observadas por meio da técnica de DSC. Dessa maneira, 

tanto os picos de fusão como de cristalização permaneceram inalterados em 

função do tempo de exposição nos diferentes solventes e condições.  

 

4.4.2. MEV 

 

A Figura 34 apresenta a imagem de micrografia transversal da chapa de 

PE/EVOH.PE + PP/COC/PP utilizada como controle e para determinar a 

espessura do material que foi de 341,57 µm. 
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Figura 34: Micrografia da secção transversal da chapa (MEV) 

A Figura 35 apresenta a imagem de MEV superficial da chapa de PE/EVOH.PE 

+ PP/COC/PP utilizada como controle. A superfície corresponde a camada de 

PE que foi submetida a contado direto com os solventes. 

 

Figura 35: Micrografia da secção superficial da chapa (MEV) 

 

A tabela 4 apresenta as imagens de Micrografia da secção transversal da chapa 

do material após 6 meses de estudo em exposição aos solventes DMSO e N-

metil-2-pirolidona em condições de 30 °C/ 75% UR de 40 °C/ 75% UR 
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Tabela 4: Micrografia da secção transversal da chapa após 6 meses de estudo (a) Exposição a condição de 30 

°C/ 75% UR do flaconete vazio (controle) (b) Exposição a condição de 30 °C/ 75% UR do flaconete envasado 

com DMSO (c) Exposição a a condição de 30 °C/ 75% UR do flaconete envasado com n-metil-2-pirolidona (d) 

Exposição a condição de 40 °C/ 75% UR do flaconete vazio (controle) (e) Exposição a condição de 40 °C/ 75% 

UR do flaconete envasado com DMSO (f) Exposição a condição de 40 °C/ 75% UR do flaconete envasado com 

n-metil-2-pirolidona 

A tabela 5 apresenta as imagens de Micrografia da secção transversal do 

material após 12 meses de estudo em exposição aos solventes DMSO e N-metil-

2-pirolidona em condições de 30 °C/ 75% UR de 40 °C/ 75% UR 
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Tabela 5: Micrografia da secção transversal da chapa após 12 meses de estudo (a) Exposição a condição de 30 

°C/ 75% UR do flaconete vazio (controle) (b) Exposição a condição de 30 °C/ 75% UR do flaconete envasado 

com DMSO (c) Exposição a a condição de 30 °C/ 75% UR do flaconete envasado com n-metil-2-pirolidona (d) 

Exposição a condição de 40 °C/ 75% UR do flaconete vazio (controle) (e) Exposição a condição de 40 °C/ 75% 

UR do flaconete envasado com DMSO (f) Exposição a condição de 40 °C/ 75% UR do flaconete envasado com 

n-metil-2-pirolidona 

A tabela 6 apresenta as imagens de Micrografia da secção superficial do material 

após 6 meses de estudo em exposição aos solventes DMSO e N-metil-2-

pirolidona  em condições de 30 °C/ 75% UR de 40 °C/ 75% UR 
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Tabela 6: Micrografia da secção superficial da chapa após 6 meses de estudo (a) Exposição a condição de 30 

°C/ 75% UR do flaconete vazio (controle) (b) Exposição a condição de 30 °C/ 75% UR do flaconete envasado 

com DMSO (c) Exposição a a condição de 30 °C/ 75% UR do flaconete envasado com n-metil-2-pirolidona (d) 

Exposição a condição de 40 °C/ 75% UR do flaconete vazio (controle) (e) Exposição a condição de 40 °C/ 75% 

UR do flaconete envasado com DMSO (f) Exposição a condição de 40 °C/ 75% UR do flaconete envasado com 

n-metil-2-pirolidona  

 

A tabela 7 apresenta as imagens de Micrografia da secção superficial do 

material após 12 meses de estudo em exposição aos solventes DMSO e N-

metil-2-pirolidona em condições de 30 °C/ 75% UR de 40 °C/ 75% UR 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

 

Tabela 7: Micrografia da secção surficial da chapa após 12 meses de estudo (a) Exposição a condição de 30 °C/ 

75% UR do flaconete vazio (controle) (b) Exposição a condição de 30 °C/ 75% UR do flaconete envasado com 

DMSO (c) Exposição a a condição de 30 °C/ 75% UR do flaconete envasado com n-metil-2-pirolidona (d) 

Exposição a condição de 40 °C/ 75% UR do flaconete vazio (controle) (e) Exposição a condição de 40 °C/ 75% 

UR do flaconete envasado com DMSO (f) Exposição a condição de 40 °C/ 75% UR do flaconete envasado com 

n-metil-2-pirolidona  

 

A analise das imagens Micrografia da secção superficial do material também 

demostram que os polímeros da chapa não sofreram alterações significativas na 

sua superfície após termoformação e exposição as condições dos estudos. 

 

Em contrapartida, a analise Micrografia da secção transversal da chapa de MEV 

apresenta alteração das camadas dos polímeros da chapa quando o material é 

exposto aos solventes DMSO e n-metil -2-pirolidona a temperatura/ umidade.  

Esta analise indica que o solvente esta iniciando um processo ataque químico da 

chapa e esta se difundindo pelas suas camadas. Com isto a chapa multicamada 

perde parte das suas características físicas mecânicas de adesão.  

 

 



79 

 

4.4.3. FT-IR 

 

A figura 36 representa o resultado de um espectro de FT-IR no modo ATR da 

chapa de PE/EVOH.PE + PP/COC/PP, sendo da face específica da camada que 

permanece em contato com o solvente.  
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Figura 36: Curva de FT-IR do chapa PE/EVOH.PE + PP/COC/PP 

O espectro obtido por ATR apresentou três bandas características de absorção 

associadas aos três modos de vibração da ligação C–H, cujos valores dos 

números de onda estão nas seguintes regiões espectrais: estiramento “stretching” 

entre 2915 e 2852 cm-1, pêndulo “ bending” entre 1350 e 1450 cm-1 e torção ou 

“rocking” em 726 cm-1 todas referidas ao PE. .(TORRES; ALMEIDA; HABAS, 

2010; SNYDER, 1980). 

 

A ausência de “stretching” de C=O na região de 1750-1680 cm-1 é uma 

indicação da ausência de processos de oxidação ou fotooxidação. 

 

A tabela 8 apresenta os espectros de FT-IR no modo ATR do material após 6 

meses de estudo em exposição aos solventes DMSO e N-metil-2-pirolidona em 

condições de 30 °C/ 75% UR de 40 °C/ 75% UR. 
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Tabela 8: Gráficos FT-IR após 6 meses de estudo (a) Exposição a condição de 30 °C/ 75% UR do flaconete 

vazio (controle) (b) Exposição a condição de 30 °C/ 75% UR do flaconete envasado com DMSO (c) Exposição a 

a condição de 30 °C/ 75% UR do flaconete envasado com n-metil-2-pirolidona (d) Exposição a condição de 40 

°C/ 75% UR do flaconete vazio (controle) (e) Exposição a condição de 40 °C/ 75% UR do flaconete envasado 

com DMSO (f) Exposição a condição de 40 °C/ 75% UR do flaconete envasado com n-metil-2-pirolidona  

A tabela 9 apresenta os gráficos de FT-IR do material após 12 meses de estudo 

em exposição aos solventes DMSO e N-metil-2-pirolidona em condições de 30 

°C/ 75% UR de 40 °C/ 75% UR 
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Tabela 9: Gráficos de FT-IR após 12 meses de estudo (a) Exposição a condição de 30 °C/ 75% UR do flaconete 

vazio (controle) (b) Exposição a condição de 30 °C/ 75% UR do flaconete envasado com DMSO (c) Exposição a 

a condição de 30 °C/ 75% UR do flaconete envasado com n-metil-2-pirolidona (d) Exposição a condição de 40 

°C/ 75% UR do flaconete vazio (controle) (e) Exposição a condição de 40 °C/ 75% UR do flaconete envasado 

com DMSO (f) Exposição a condição de 40 °C/ 75% UR do flaconete envasado com n-metil-2-pirolidona  

 

As frequências associadas a carbonila (CO) e hidroperóxidos (OOH) são uma 

forma de identificar o efeito oxidativo gerado por radicais. Absorções na região 

de 1200-1000 cm-1 podem indicar “stretching” devido a C-O que podem ser 

interpretados como ésteres, ácidos carboxílicos e éteres que absorvem 

fortemente nessa região. Investigação adicional sobre o grupo carbonila pode dar 

informações importantes com respeito ao processo oxidativo. Grupos cetona 

alifáticos possuem forte absorção na região 1725-1705 cm-1. Os grupamentos de 

aldeídos absorvem em freqüências ~10 cm-1 maior do que os grupos cetona 

correspondentes. Por outro lado, grupos de ácido carboxílico tem uma absorção 

a 1760-1740 cm-1. No entanto, a ligação de hidrogênio pode deslocar as 

absorções para 1725-1700 cm-1. Absorção na região de 3500 cm-1 indicam a 

presença de hidroxilas (RAMANUJAM, 2013).  

 

Nos resultados apresentados não observou-se variações significativas no 

espectro de FT-IR para as amostras estudadas no período de 6 meses. Entretanto, 

os espectros de FT-IR registrados após o material ter sido submetido a 12 meses 

nas condições de 30 °C/ 75% UR e 40 °C/ 75% UR em DMSO apresentam o 

aparecimento de novas bandas. Estas novas bandas podem ser atribuídas ao 

processo termo-oxidativo que o polietileno sofreu.  

 

A oxidação de hidrocarbonetos ocorre por um mecanismo em cadeia auto 

catalítico iniciado por radicais livres. A reação é lenta e inicia e é acelerada pelo 

aumento da concetração de hidro peróxidos. O processo ocorre em três etapas 

distintas: iniciação, propagação e terminação (ILIE; SENETSCU).  
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A etapa de iniciação tem sua origem na formação do radical alquila R• sua 

formação pode se dar por efeito de calor, cisalhamento, resíduo de catalisador, 

iniciadores radicalares ou impurezas do monômero.  

Etapa I - Iniciação: 

R-H 

             →   R• 

R-R 

 

Os radicais alquilas formados na etapa de iniciação podem reagir com moléculas 

de oxigênio formando radicais peróxidos. Estes por sua vez formam hidro 

peróxidos após a abstração de um hidrogênio da cadeia do polímero que requer a 

quebra de ligação C-H essa reação envolve uma energia de ativação sendo esta a 

etapa determinante da autooxidação. Os hidro peróxidos decompõe-se 

rapidamente em radicais hidroxilas e oxilas. A velocidade de decomposição 

aumenta com o aumente da temperatura, radiação ultra violeta entre outros 

fatores. 

 

Esses radicais hidroxilas e oxilas formados pela decomposição dos hidro 

peróxidos são mais reativos que os radicais peroxilas e levam a ramificação da 

cadeia. 

 

Etapa 2 - Propagação da cadeia: 

R• + O2  →  ROO• 

ROO• + RH  →  ROOH + R• 

RO•  + RH  →  ROH + R• 

HO•  + RH  →  H2O + R• 

 

Ramificação de cadeia 
 
ROOH  →  RO•  +  HO• 
2ROOH  →  RO•  +  ROO•  +  H2O 
 

A etapa de terminação pode ocorrer por desproporcionamento ou recombinação 

de radicais. Para altas concentrações de oxigênio e temperaturas moderadas o 

processo de recombinação segue a recombinação de radicais peroxilas. 
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Entretanto se a concentração de radicais R• é muito maior do que a de radicais 

peroxilas a terminação é levada pela recombinação com outros radicais 

disponíveis. O desproporcionamento de radicais alquila leva a formação de 

grupamentos insaturados mas não resulta no decréscimo da massa molecular. O 

processo de terminação não para as reações termo oxidativas. Os produtos de 

reação formados em reações de recombinação de radicais peroxilas participa de 

mais reações. 

 

Etapa 3 -Terminação de cadeia 
 
R•  +  ROO•  →  R - OOR• 
R•  +  R•  →  R-R 
R•  +  RO•  → R-O-R 
 
               Desproporcionamento  
 
R•RH + Olefina 

ROO2 R

O

R

O

+

H

+ O2
 

 
 

4.4.4. DRX 

 

O grau de cristalinidade de um polímero semi-cristalino é a razão entre a 

quantidade do componente cristalino e a quantidade total da amostra constituída 

pela sua parte cristalina e amorfa sendo seu valor dependente da história térmica 

e mecânica. Existem diferentes modos para se determinar o grau de 

cristalinidade, sendo que os resultados dependem do método físico empregado: 

medidas de difração de raios-X (DRX), entalpia de fusão por meio de DSC entre 

outras. A técnica de DRX proporciona uma determinação direta do arranjo 

tridimensional encontrada na estrutura do material ao contrário de outras 

técnicas que determinam uma propriedade que irá estar relacionada ao grau de 

cristalinidade.(MACHADO, 2002) 

Utilizando-se os difratogramas obtidos foram realizadas as determinações da 

cristalinidade do material submetido a diferentes condições de temperatura, 

umidade e solvente. Escolheu-se a região contendo a maior parte dos picos 

trançando-se uma linha reta entre os ângulos limites escolhidos, definindo-se a 
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linha de base. As regiões consideradas amorfas e cristalinas foram separadas, por 

meio de uma linha conectando os mínimos entre os picos correspondentes às 

reflexões cristalinas e que apresentasse a forma esperada do material 

completamente amorfo.  

Realizando-se a integração das áreas sob estas curvas e a linha de base foi 

possível estimar-se a cristalinidade das amostras. O procedimento de cálculo foi 

adaptado de Rocha (ROCHA, 2006). O procedimento do cálculo da 

porcentagem de cristalinidade foi: i)Calculou-se a área da linha de base e a área 

total do gráfico separadamente; ii) Determinou-se a razão entre a área da linha 

de base pela área total multiplicando-se por 100 para determinar a quantidade 

amorfa; iii) O valor da quantidade amorfa foi subtraído de 100 obtendo-se dessa 

forma o valor percentual da cristalinidade. 

 

A figura 24 apresenta o gráfico de DRX da chapa de PE/EVOH.PE + 

PP/COC/PP ilustrando o procedimento realizado para determinar o grau de 

cristalinidade das amostras estudadas. O valor determinado para a cristalinidade 

porcentual da chapa foi 30. 
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Figura 24: Curva de DRX do chapa PE/EVOH.PE + PP/COC/PP 

A tabela 22 apresenta os gráficos de DRX do material após 6 meses de estudo 

em exposição aos solventes DMSO e N-metil-2-pirolidona  em condições de 30 

°C/ 75% UR de 40 °C/ 75% UR 
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Tabela 22: Gráficos DRX após 6 meses de estudo (a) Chapa  (b) Exposição a condição de 30 °C/ 75% UR do 

flaconete vazio (controle) (c) Exposição a a condição de 30 °C/ 75% UR do flaconete envasado com n-metil-2-

pirolidona (d) Exposição a condição de 30 °C/ 75% UR do flaconete envasado com DMSO (e) Exposição a 

condição de 40 °C/ 75% UR do flaconete vazio (controle) (f) Exposição a condição de 40 °C/ 75% UR do 

flaconete envasado com n-metil-2-pirolidona (g) Exposição a condição de 40 °C/ 75% UR do flaconete envasado 

com DMSO  

A tabela 23 apresenta os gráficos de DRX do material após 12 meses de estudo 

em exposição aos solventes DMSO e N-metil-2-pirolidona em condições de 30 

°C/ 75% UR de 40 °C/ 75% UR 
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Tabela 23: Gráficos de DRX após 12 meses de estudo (a) Chapa (b) Exposição a condição de 30 °C/ 75% UR 

do flaconete vazio (controle) (c) Exposição a a condição de 30 °C/ 75% UR do flaconete envasado com n-metil-

2-pirolidona (d) Exposição a condição de 30 °C/ 75% UR do flaconete envasado com DMSO (e) Exposição a 

condição de 40 °C/ 75% UR do flaconete vazio (controle) (f) Exposição a condição de 40 °C/ 75% UR do 

flaconete envasado com n-metil-2-pirolidona (g) Exposição a condição de 40 °C/ 75% UR do flaconete envasado 

com DMSO 

A tabela 23 resume os valores da porcentagens de cristalinidade obtidas para as diferentes 

amostras e condições estudadas. 

       

Amostra/condição                  

                                              Tempo  

Cristalinidade (%) 

6 meses 12 meses 

Exposição a condição de 30 °C/ 75% UR 

do flaconete vazio (controle) 

31 32 

Exposição a condição de 30 °C/ 75% UR 

do flaconete envasado com DMSO 

34 38 

Exposição na condição de 30 °C/ 75% 

UR do flaconete envasado com NMP 

31 31 

Exposição a condição de 40 °C/ 75% UR 

do flaconete vazio (controle) 

33 35 

Exposição a condição de 40 °C/ 75% UR 

do flaconete envasado com NMP 

34 32 

Exposição a condição de 40 °C/ 75% UR 

do flaconete envasado com DMSO 

34 28 

 

Tabela 23: Porcentagens de cristalinidade 
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Os resultados mostraram que não houve mudança ou aumento da porcentagem de 

cristalinidade de todas as amostras exceto para as amostras nas condições de 40 °C/ 75% UR 

do flaconete envasado com DMSO que mostraram modificação na cristalinidade do material 

produzindo um material com estrutura mais desordenada resultando na diminuição do valor 

da porcentagem da cristalinidade.  

 

 



88 

 

 



89 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

 

A chapa multicamada de PE/EVOH.PE + PP/COC/PP submetido nas condições 30 °C/ 75% 

UR e 40 °C/ 75% UR não apresentou alterações significativas em suas caraterísticas após 

exposição aos solventes DMSO e n-metil -2-pirolidona durante o período de 6 meses. 

Entretanto, nas medidas registradas com 12 meses, observaram-se algumas mudanças 

utilizando-se as diferentes técnicas empregadas. 

 

Nas imagens de Micrografia da secção transversal da chapa estudadas apresentaram alteração 

(ataque químico) das camadas dos polímeros que sofreram exposição aos solventes DMSO e 

n-metil -2-pirolidona. 

 

Os espectros de FT-IR por ATR da face interna de PE que permaneceu em contato com o 

DMSO apresentaram novas bandas de absorção. O surgimento dessas novas banda sugere que 

estejam ocorrendo processos de oxidação da chapa. Por outro lado, não observou-se 

modificações nos espectros do PE que estiveram em contato com a MNP. 

 

As medidas de DRX indicaram a perda significativa da cristalinidade para o material exposto 

ao solvente DMSO na 40 °C/ 75% UR nos demais as variações não foram significativas. 

Por se tratar apenas de uma alteração física não foi encontrada alteração nas curvas de DSC. 

 

O resultado do estudo indica que as técnicas de FT-IR por ATR, DRX e MEV podem auxiliar 

no acompanhamento do envelhecimento das chapas multicamadas e indicaram que as chapas 

possuem desempenho bom dentro da validade de dois anos.  
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