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Resumo 

 O presente trabalho realizou-se no âmbito da Dissertação de Mestrado em Química 

Tecnológica, tendo por objetivo a caracterização das propriedades e da extrusão de compósitos 

poliméricos que são suscetíveis de serem aplicados como revestimentos em cabos elétricos. O 

trabalho realizado focou-se no estudo de compósitos poliméricos contendo aditivos retardantes 

de chama capazes de produzir uma cerâmica protetora quando expostos ao calor durante um 

determinado tempo. Estudou-se também a influência dos aditivos no comportamento deste tipo 

de compósitos.  

 Durante o desenvolvimento deste trabalho, a reologia constituiu-se como uma ferramenta 

valiosa na correlação entre as propriedades dos materiais e o seu comportamento aquando da sua 

produção e processamento. 

 Foram produzidos cinco compósitos retardantes de chama, os quais possuíam índices de 

fluidez com valores de 0,26 g/10 min a 6,37 g/10 min (150 °C, 21,6 kg). Para estes materiais, 

foram obtidas tensões de rotura entre 6,16 MPa e 10,51 MPa e alongamentos entre 170,07% e 

484,66%. Um destes materiais foi caracterizado por reometria capilar, tendo sido classificado 

como fortemente não Newtoniano. Para além disso, três dos compósitos retardantes de chama 

estudados foram utilizados em ensaios de revestimento de um fio de alumínio, tendo-se obtido 

revestimentos de bom aspeto superficial. 

 O estudo da influência dos aditivos no comportamento dos compósitos mostrou que: a) o 

agente auxiliar de processamento utilizado tem a capacidade de melhorar o fluxo do material e 

mitigar os efeitos da degradação da alumina tri-hidratada, levando, no entanto, a um pior 

comportamento mecânico; b) o ácido esteárico melhora, de facto, a dispersão dos aditivos 

utilizados; c) a interação entre os aditivos e os polímeros pode ser aumentada com a utilização de 

um agente de acoplamento ou de aditivos de partículas de menores dimensões; e d) o hidróxido 

de magnésio possui um melhor comportamento mecânico a temperaturas mais elevadas que a 

alumina tri-hidratada. 

 

 

Palavras-Chave: Compósitos Poliméricos, Extrusão, Reologia, Retardantes de Chama, 

Revestimentos de Cabos Elétricos 
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Abstract 

The present work was done under the scope of the Masters Dissertation in Technological 

Chemistry, having as objective the characterization of the properties and of the extrusion of 

polymeric composites which are susceptible of being used as electric cable sheathing materials. 

The work focused on the study of polymeric composites containing flame retardant additives that 

produce a protective ceramic layer when exposed to heat during a certain period of time. The 

influence of the additives on the behavior of these types of composites was also investigated.  

During the development of this work, rheology was a valuable tool for the correlation 

between material properties and the production and processing behaviors of the studied polymeric 

composites. 

 Five flame retardant polymeric composites were produced, with melt flow indexes 

ranging from 0,26 g/10 min to 6,37 g/10 min (150 °C, 21,6 kg). For these materials, tensile 

strengths at break between 6,16 MPa and 10,51 MPa and elongations at break between 170,07% 

and 484,66% were obtained. One of the materials was characterized by capillary rheometry, 

having been classified as strongly non Newtonian. In addition, three of the flame retardant 

composites were used in aluminum wire sheathing tests, which gave sheathings with good surface 

appearance. 

 The study of the influence of the additives that were used during this work on composite 

behavior showed that: a) the utilized processing aid has the ability of improving material flow and 

mitigating the effects of the decomposition of alumina trihydrate. This led, however, to poorer 

mechanical behavior; b) stearic acid improves, indeed, the dispersion of the additives that were 

used; c) the interaction between additives and polymers can be increased with the use of a 

coupling agent or with additives of smaller particle size; and d) magnesium hydroxide has better 

mechanical behavior than alumina trihydrate when exposed to higher temperatures. 

  

 

Keywords: Polymeric Composites, Extrusion, Rheology, Flame Retardants, Electric Cable 

Sheathing 
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Acrónimos 

ASTM –  Método de Teste de Padrão Americano (do inglês, American Standard 

Test Method) 

ATH – Alumina Tri-Hidratada 

EOP – Plastómero Etileno-Octeno (do inglês, Ethylene-Octene Plastomer) 

EVA – Etileno-Acetato de Vinilo (do inglês, Ethylene Vinyl Acetate) 

HDPE – Polietileno de Alta Densidade (do inglês, High Density Polyethylene) 

HFR – Retardantes de Chama Halogenados (do inglês, Halogenated Flame 

Retardants) 

IEC – Comissão Eletrotécnica Internacional (do inglês, International 

Electrotechnical Commission) 

ISO – Organização Internacional de Normalização (do inglês, International 

Organization for Standardization) 

LDPE – Polietileno de Baixa Densidade (do inglês, Low Density Polyethylene) 

LLDPE – Polietileno Linear de Baixa Densidade (do inglês Linear Low Density 

Polyethylene) 

LLDPE – MA – Polietileno Linear de Baixa Densidade Grafado com Anidrido Maleico 

MDH – Hidróxido de Magnésio (do inglês, Magnesium Hydroxide) 

MFI – Índice de Fluidez  (do inglês, Melt Flow Index) 

ND – Não Disponível 

NP – Norma Portuguesa 

PVC – Policloreto de Vinilo (do inglês, Polyvinil Chloride) 

UHMW – Peso Molecular Muito Elevado (UHMW, do inglês, Ultra High 

Molecular Weight) 
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Enquadramento do Trabalho e Objetivos 

 O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Desenvolvimento de Produto da 

Cabopol – Polymer Compounds, SA. Esta empresa é especializada no desenvolvimento e na 

produção de compostos e compósitos termoplásticos e reticulados. Uma das áreas abrangidas pela 

atividade da Cabopol é a indústria dos cabos elétricos. 

Preocupações de segurança, ambientais e toxicológicas têm levado ao desenvolvimento 

de materiais cada vez mais seguros e que apresentam cada vez menos impactos ambientais. Na 

indústria dos cabos elétricos, um dos focos deste desenvolvimento tem sido os revestimentos 

poliméricos de cabos elétricos contendo aditivos retardantes de chama. A vasta aplicação dos 

cabos elétricos e a inflamabilidade inerente aos polímeros utilizados nesta indústria torna cada 

vez mais importante o desenvolvimento de materiais com baixos riscos de incêndio. O presente 

trabalho foi elaborado em paralelo com outro projeto a decorrer na Cabopol, o qual se focava no 

desenvolvimento de novos compostos poliméricos com propriedades retardantes de chama. Neste 

sentido, o presente trabalho permitiu acompanhar o desenvolvimento destes compostos, estudar 

a produção destes novos materiais e averiguar o potencial dos mesmos para a aplicação em 

revestimentos para cabos. A caracterização dos materiais desenvolvidos permitiu dar a conhecer 

algumas das suas propriedades, constituindo-se a área da reologia como uma ferramenta de 

extrema importância. Desta forma, foi possível estudar o comportamento do fluxo dos materiais, 

relacionando-o com a facilidade com que poderiam ser processados. 

O comportamento dos materiais quando são processados é tão importante quanto a sua 

caracterização. Num mundo industrial cada vez mais exigente, um bom produto que permita uma 

produção fácil, de baixo custo e num curto espaço de tempo possui uma clara vantagem numa 

indústria tão competitiva como a indústria dos polímeros. Neste sentido, o presente trabalho foca-

se também na influência, no comportamento dos compostos que os contêm, de vários aditivos 

muito utilizados em revestimentos para cabos elétricos.  

Pelo seu contexto industrial, esta dissertação pretende fornecer uma primeira 

aproximação prática aos materiais desenvolvidos, oferecendo a caracterização da sua produção e 

aplicabilidade na indústria dos cabos elétricos, nunca deixando de lado as suas propriedades 

mecânicas e reológicas. 

 De seguida apresenta-se a lista dos objetivos definidos na fase inicial do presente trabalho. 

 Desenvolvimento de diversas formulações poliméricas e estudo da sua produção e 

processamento 

 Variação de determinados componentes nas formulações poliméricas, correlacionando 

as propriedades obtidas com a processabilidade dos materiais estudados 

 Determinação das propriedades das formulações desenvolvidas 

 Ensaio de revestimento de um cabo elétrico com uma formulação baseada em compostos 

retardantes de chama, inferindo sobre potenciais otimizações à fórmula em termos 

processuais 
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1. Introdução 

1.1. Polímeros 

 A palavra “polímero” tem origem na língua grega. Poly significa “muitos” e meros 

sinifica “partes”. Desta forma, um polímero é, por definição, uma molécula de grandes dimensões 

formada por uma repetição de unidades químicas menores, denominadas de monómeros. Os 

polímeros podem ser classificados de diversas formas, constituindo-se a classificação baseada na 

origem do polímero como a mais imediata, ou seja, a classificação em polímeros naturais e 

polímeros sintéticos. Nos polímeros naturais incluem-se macromoléculas essenciais à vida como 

o ADN, o ARN, proteínas e enzimas. Polímeros sintéticos incluem, por exemplo, fibras, 

elastómeros e plásticos. [1], [2] 

 Os polímeros são materiais extremamente versáteis, possuindo uma enorme gama de 

aplicações, como por exemplo embalagens, tubos, peças automóveis, tintas, tecidos, etc. A 

versatilidade dos polímeros advém da sua grande diversidade em estruturas moleculares e 

propriedades que os tornam ideais para serem utilizados nas mais variadas aplicações. Nos dias 

de hoje existem inúmeros polímeros. No entanto, fatores como o progresso tecnológico, questões 

ambientais e a importância da segurança no trabalho, têm exigido a melhoria de polímeros já 

existentes e a síntese de novos polímeros, tendo em vista a obtenção de propriedades cada vez 

mais benéficas tanto a nível tecnológico como a nível pessoal e ambiental. [3], [4]  

 A importância dos polímeros é demonstrada pela dimensão da sua indústria. Ao longo 

dos últimos 30 anos, o mercado global dos polímeros testemunhou um crescimento de 45 milhões 

de toneladas para mais de 250 milhões de toneladas, prevendo-se que no ano de 2018 a procura 

global atinja mais de 300 milhões de toneladas. [5], [6] 

 

1.1.1. Síntese 

Os polímeros são sintetizados por via de mecanismos de polimerização. A polimerização 

é definida como uma reação química entre monómeros que produz polímeros. Segundo o sistema 

de classificação de Carothers, existem dois tipos de polimerização: a polimerização de adição e a 

polimerização de condensação. Na polimerização de adição o monómero é adicionado ao 

polímero em crescimento sem formação de produtos secundários. Neste tipo de polimerização as 

unidades repetidoras no polímero possuem uma fórmula molecular idêntica aos monómeros de 

partida. Na polimerização de condensação ocorre a formação de produtos secundários aquando 

da integração do monómero na cadeia polimérica. Neste caso, a massa molecular do polímero é 

inferior à soma das massas moleculares dos monómeros que lhe deram origem. Para além do 

sistema de classificação de Carothers, existe um sistema de classificação baseado nos mecanismos 

reacionais, o qual distingue a polimerização de crescimento por passos da polimerização de 

crescimento em cadeia. [7] 
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A polimerização de crescimento por passos envolve a reação entre dois grupos funcionais 

(HO-, HOOC-, etc.) de quaisquer duas moléculas, ou seja, não são apenas os monómeros que 

reagem com as cadeias em crescimento. Este tipo de polimerização é normalmente de 

condensação, não ocorrendo terminação (as extremidades das cadeias permanecem ativas). Dois 

exemplos de polímeros produzidos por polimerização de crescimento por passos são o PET 

(politereftalato de etileno, do inglês, Polyethene Terephthalate) e os nylons. A polimerização de 

crescimento em cadeia é normalmente uma polimerização de adição, sendo que ocorre a adição 

sucessiva de moléculas de monómero à extremidade reativa (como por exemplo uma extremidade 

radicalar) de uma cadeia polimérica em crescimento. Neste tipo de polimerização não ocorre 

reação entre duas cadeias em crescimento e distinguem-se três passos durante a reação: a 

iniciação, que conduz à formação de uma espécie ativa, a propagação da cadeia e a sua 

terminação. A polimerização de crescimento em cadeia pode, ainda, dividir-se em polimerização 

por radicais, de coordenação, aniónica e catiónica. Um dos exemplos mais importantes da 

polimerização de crescimento em cadeia é a polimerização de monómeros vinílicos, tais como 

eteno, propeno e cloreto de vinilo. [7], [8] 

 

1.1.2. Polímeros Sintéticos 

Os polímeros utilizados ao longo do presente trabalho pertencem à classe dos polímeros 

sintéticos. Este tipo de polímeros pode ainda dividir-se em polímeros termoendurecíveis, 

polímeros termoplásticos e elastómeros. Polímeros termoendurecíveis são materiais rígidos que 

se decompõem antes de fundir, como por exemplo poliuretanos e resinas poliéster. Por outro lado, 

os termoplásticos fluem quando aquecidos e endurecem aquando do seu arrefecimento. Exemplos 

de polímeros termoplásticos incluem polietileno, polipropileno e poliestireno. Por fim, os 

elastómeros, tal como o polibutadieno e a borracha estireno-butadieno, são materiais facilmente 

deformáveis que possuem um comportamento elástico. [7], [9] 

De seguida apresentar-se-ão os polímeros utilizados ao longo do presente trabalho.  

 

1.1.2.1. Termoplásticos 

Os plásticos fazem parte do nosso dia-a-dia, sendo que possuem as mais variadas 

aplicações, desde material para embalagens e garrafas, a peças para automóveis. A indústria dos 

plásticos constitui-se como uma das mais importantes da atualidade, tendo testemunhado um 

crescimento contínuo de um valor de 1,5 milhões de toneladas em 1950 para 241 milhões de 

toneladas em 2010. Para o ano de 2020 prevê-se que o consumo mundial de plásticos atinja 400 

milhões de toneladas. De entre os plásticos, são os termoplásticos que possuem a maior quota de 

mercado nos países industrializados. Na Europa Ocidental, por exemplo, os termoplásticos 

representam cerca de 80% do consumo total de plástico, sendo que o polímero com maior quota 

de mercado entre os termoplásticos é o polietileno. [9], [10]  
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1.1.2.1.1. Polietileno 

O polietileno (Figura 1) é um dos polímeros industriais mais importantes na atualidade, 

sendo de baixo custo e facilmente processável pela maioria dos métodos utilizados na indústria. 

As aplicações deste polímero incluem brinquedos, embalagens, tubos de água e tubos de gás. O 

polietileno constitui-se, ainda, como uma família vasta de polímeros, podendo distinguir-se o 

polietileno de baixa densidade (LDPE, do inglês, Low Density Polyethylene), o polietileno linear 

de baixa densidade (LLDPE, do inglês, Linear Low Density Polyethylene) e o polietileno de alta 

densidade (HDPE, do inglês, High Density Polyethylene). Estes diferentes tipos de polietileno 

têm origem em diferentes técnicas de produção. [7], [9] 

 

 

 

 

O LDPE é obtido por polimerização por radicais livres sem catalisador. Este processo é 

feito sob temperaturas e pressões elevadas, tipicamente entre 200 °C e 300 °C e entre 1500 bar e 

3000 bar. O LDPE é um polímero altamente ramificado, possuindo uma baixa densidade e fracas 

forças intermoleculares. Assim, o LDPE constitui-se como um material moldável e pouco 

resistente. A principal aplicação do LDPE reside na produção de filmes finos cuja utilização final 

poderá ser, por exemplo, em embalagens de produtos alimentares. Outras aplicações incluem 

revestimentos para fios e cabos e moldagem por injeção para a produção de brinquedos. [7], [8] 

O HDPE e o LLDPE são obtidos por polimerização de coordenação sob condições de 

pressão e temperatura mais baixas que a produção de LDPE. Neste tipo de polimerização, os 

monómeros são adicionados à cadeia polimérica por intermédio de um centro organometálico e 

os principais catalisadores utilizados são os catalisadores de Ziegler-Natta. O HDPE é um 

polímero linear de elevada densidade, não possuindo ramificações. As forças intermoleculares 

fortes tornam o HDPE um material rígido, sendo utilizado, por exemplo, para brinquedos e 

tanques de combustível para automóveis. O LLDPE, por sua vez, é produzido por polimerização 

de coordenação do eteno em conjunto com outros alcenos, principalmente 1-buteno ou 1-hexeno. 

Assim, o LLDPE possui algumas ramificações de cadeias curtas do mesmo tamanho, derivadas 

da adição das moléculas de 1-alceno. Este polímero é utilizado principalmente em aplicações de 

filmes, cujo principal mercado reside nos sacos para lixo. Outra aplicação do LLDPE é no 

isolamento de fios e cabos o qual requer, entre outros, flexibilidade, tenacidade e boas 

propriedades dielétricas. O LLDPE possui um maior equilíbrio entre flexibilidade e tenacidade 

que LDPE ou HDPE, sendo que fios e cabos revestidos por LLDPE são usados em muitas 

aplicações de baixa e média voltagem. [7], [10], [11] 

Na Figura 2 encontra-se evidenciada a diferença estrutural existente entre os vários tipos 

de polietileno. 

 

Figura 1: Estrutura do polietileno 
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1.1.2.2. Polímeros Modificados 

Ao longo da história e do desenvolvimento da indústria química, em específico da 

indústria dos polímeros, a procura por novos polímeros com novas propriedades ou com 

propriedades melhoradas, capazes de darem resposta às inúmeras e variadas necessidades e 

aplicações que vão surgindo ao longo dos tempos, tem vindo a aumentar cada vez mais. Através 

da copolimerização, da mistura e da modificação de polímeros existentes é possível obter as 

propriedades desejadas de acordo com a aplicação pretendida. [2], [12] 

 

1.1.2.2.1. Etileno-Acetato de Vinilo 

O EVA (do inglês, Ethylene Vinyl Acetate) constitui-se como um copolímero de grande 

importância nos dias de hoje, tendo-se assistido a um aumento continuado da procura do mesmo 

ao longo da última década. O EVA é copolimerizado a partir de etileno e acetato de vinilo por 

polimerização de adição por radicais livres através das duplas ligações dos dois monómeros. A 

estrutura do EVA encontra-se apresentada na Figura 3. Esta estrutura corresponde a uma cadeia 

polimérica idêntica à cadeia da poliolefina (polietileno) à qual se encontram ligados grupos 

pendentes de caráter polar. A distribuição do acetato de vinilo ao longo da cadeia polimérica 

principal é feita de uma forma aleatória. [10], [13]  

LDPE 

LLDPE 

HDPE 

Figura 2: Representação simplificada das estruturas poliméricas de LDPE (ramificações de 

comprimento aleatório), LLDPE (ramificações pequenas e uniformes) e HDPE (sem 

ramificações). Adaptado de [8] 
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A adição de acetato de vinilo a etileno confere diversas propriedades ao copolímero final, 

sendo que estas dependerão do teor em acetato de vinilo presente no EVA. Quanto maior for o 

conteúdo em acetato de vinilo, maiores serão a flexibilidade, a tenacidade e a compatibilidade 

com outros materiais. No entanto, um aumento do teor em acetato de vinilo no copolímero leva 

também a uma diminuição da cristalinidade (e, portanto, da rigidez), da estabilidade térmica, da 

resistência química e das propriedades isolantes. EVAs são muito utilizados como adesivos de 

aplicação a quente, em aplicações biomédicas como dispositivos de distribuição de 

medicamentos, em embalagens flexíveis, em calçado e na indústria de revestimento de cabos 

elétricos. [1], [10], [14], [15] 

 

1.1.2.2.2. Polietileno Grafado 

Tal como referido anteriormente, as propriedades de um polímero podem ser modificadas 

de acordo com a aplicação desejada. Uma forma de conseguir essa modificação de propriedades 

é através da grafagem de um polímero, consistindo na ligação covalente de uma ou mais cadeias 

secundárias a uma cadeia polimérica principal. A grafagem é geralmente iniciada por radicais 

livres e existem diversas vias possíveis para a formação dos mesmos. Geralmente, as cadeias 

secundárias grafadas possuem o mesmo tamanho, encontrando-se distribuídas de uma forma 

aleatória ao longo da cadeia polimérica principal. O esquema simplificado da modificação 

polimérica por grafagem encontra-se representado na Figura 4. [16], [17] 

 

 

 

Acetato de vinilo Etileno 

+ 

EVA 

Figura 3: Estruturas do acetato de vinilo, do etileno e do seu copolímero (EVA). Adaptado de [10] 
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As poliolefinas são materiais inertes. Por esta razão, a grafagem de grupos polares na 

cadeia polimérica melhora a sua capacidade de adesão a outros polímeros ou substratos. Um dos 

monómeros mais utilizados na grafagem de poliolefinas é o anidrido maleico (Figura 5). O 

interesse tecnológico e científico neste tópico é muito grande e a utilização de anidrido maleico 

para a grafagem em poliolefinas tem vindo a ganhar uma vasta aplicação industrial. Poliolefinas 

grafadas com anidrido maleico são muito utilizadas como agentes de acoplamento e 

compatibilizadores para misturas poliméricas. [12], [18]  

 

 

 

 

 

 

1.1.2.2.3. Plastómero Etileno-Octeno 

O termo plastómero é utilizado para designar materiais poliméricos que possuam, em 

simultâneo, propriedades de materiais plásticos e de elastómeros. Um grupo de plastómeros 

importante na indústria atual são os copolímeros de etileno-α-olefinas. De uma forma geral, estes 

plastómeros possuem uma boa estabilidade térmica e boas propriedades físicas e elétricas. No 

presente trabalho, foi utilizado o copolímero de etileno e de octeno (Figura 6).1 [19], [20] 

 

 

 

 
1 Ao longo do presente trabalho, o plastómero etileno-octeno será designado pelo acrónimo EOP (do inglês, 

Ethylene-Octene Plastomer) 

+ 

Figura 4: Representação esquemática da modificação de um polímero por grafagem. Adaptado de [16], [17] 

Figura 5: Estrutura do anidrido maleico 

Figura 6: Estrutura do copolímero de etileno e 1-octeno 
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1.1.3. Estrutura e Propriedades 

Os polímeros constituem-se com materiais extremamente versáteis, possuindo 

propriedades únicas. As propriedades dos polímeros dependem da forma como as suas unidades 

constituintes se organizam umas em relação às outras. Neste sentido, distinguem-se entre 

polímeros cristalinos e polímeros amorfos. Polímeros cristalinos possuem, na realidade, tanto 

zonas cristalinas como zonas amorfas, constituindo-se, assim, como materiais semicristalinos. 

Exemplos deste tipo de polímeros incluem o polistireno sindiotático e o polipropileno. As zonas 

cristalinas correspondem a moléculas poliméricas densamente empacotadas de uma forma 

regular, aliando-se a forças intermolecular fortes. As zonas amorfas, por seu lado, ocorrem quando 

a eficiência do empacotamento das cadeias é menor. Polímeros como o polistireno atático e o 

polimetacrilato de metilo são exemplos de polímeros amorfos, possuindo grupos substituintes 

volumosos e cadeias rígidas. A cristalinidade dos polímeros depende, assim, da simetria das 

moléculas, das forças intermoleculares, da taticidade e da ramificação das cadeias. [1], [7] 

O grau de cristalinidade dos polímeros influencia em grande medida as propriedades dos 

mesmos e, por conseguinte, as suas aplicações. Zonas cristalinas tornam os polímeros fortes mas 

quebradiços e zonas amorfas conferem tenacidade ao material. Estas propriedades relacionam-se 

com o comportamento mecânico dos polímeros. Fatores como a resistência à fratura, a 

deformação e a capacidade de fluir sob tensão (propriedades reológicas) constituem-se de extrema 

importância para a seleção de um polímero para uma determinada aplicação. [1], [7] 

O comportamento mecânico pode ser determinado através da resposta dos materiais a 

uma determinada força, utilizando uma curva de tensão-deformação na qual é representada a força 

por unidade de área (tensão) necessária para produzir uma determinada deformação no material. 

As características da curva de tensão-deformação variam de acordo com o tipo de material. Na 

Figura 7 encontram-se apresentadas curvas de tensão-deformação típicas para fibras, 

termoplásticos e elastómeros. Fibras e plásticos rígidos possuem tensões de rotura elevadas, 

constituindo-se como materiais rígidos mas frágeis, uma vez que não deformam muito antes de 

partir. Por outro lado, os elastómeros são materiais dúcteis que possuem a capacidade de voltar à 

sua forma original quando a tensão é removida e os plásticos flexíveis são materiais geralmente 

tenazes, sendo capazes de absorver uma grande quantidade de energia antes de ocorrer a rotura 

do material. [1], [7] 
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1.2. Compósitos Poliméricos 

 Um compósito é definido como um material constituído por dois ou mais componentes 

estruturalmente diferentes cuja combinação dá origem a um material com características distintas 

das características dos componentes individuais. A utilização de compósitos remonta aos anos 

1500 a. C., altura em que era usada uma mistura de lama e palha para criar casas mais fortes e 

resistentes. Os compósitos envolvendo polímeros tiveram a sua origem na necessidade de 

fortalecimento dos plásticos desenvolvidos durante o século XX. A necessidade de compósitos 

poliméricos continuou a crescer durante a segunda guerra mundial para aplicação em aviões 

militares e a indústria dos compósitos começou a ficar cada vem mais importante a partir da 

década de 1970 com o desenvolvimento do Kevlar® pela DuPont e o aparecimento da fibra de 

carbono. [3], [21] 

 Dada a definição vasta do termo “compósito” define-se no presente trabalho um 

compósito polimérico como sendo uma matriz polimérica modificada pela incorporação de 

aditivos com o objetivo de reduzir o custo e/ou melhorar as propriedades do produto final. Os 

aditivos que se destacam na indústria dos cabos elétricos são os plastificantes, os estabilizadores, 

os agentes auxiliares de processamento, os agentes de acoplamento, os agentes dispersantes, os 

retardantes de chama e os colorantes. [22] 

   

1.2.1. Plastificantes 

Muitos polímeros utilizados comercialmente apresentam-se como sólidos duros e frágeis 

à temperatura ambiente uma vez que possuem uma temperatura de transição vítrea superior à 

temperatura ambiente. Os plastificantes são adicionados aos polímeros com o objetivo de 

Figura 7: Curvas de tensão-deformação típicas para fibras, termoplásticos rígidos, termoplásticos 

flexíveis e elastómeros. Adaptado de [1] 
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aumentar a flexibilidade dos mesmos. Estes aditivos atuam ao diminuir a temperatura de transição 

vítrea dos polímeros através da redução da intensidade das forças intermoleculares coesivas. Tal 

é conseguido por efeito de solvatação do polímero e consequente separação das moléculas 

poliméricas. Apesar da função principal dos plastificantes ser o aumento da flexibilidade dos 

polímeros, ocorre muitas vezes um simultâneo melhoramento da processabilidade, ductilidade e 

resistência ao impacto dos mesmos. [23], [24] 

Os plastificantes mais utilizados são ésteres de ftalato (globalmente, cerca de 87% dos 

plastificantes utilizados são ftalatos) e mais de 90% do volume total de plastificantes produzidos 

globalmente tem como fim a indústria do PVC (policloreto de vinilo, do inglês, Polyvinyl 

Chloride). Os plastificantes não são muito utilizados no caso específico das poliolefinas, sendo 

que a maioria destes polímeros atinge propriedades físicas adequadas sem necessidade de 

plastificação. [24]–[26] 

  

1.2.2. Estabilizadores 

A estabilização dos polímeros constitui-se como uma necessidade, pois o processamento, 

o armazenamento e a aplicação final dos polímeros podem acarretar perdas de desempenho e de 

propriedades estéticas por exposição a altas temperaturas e outros fatores ambientais como 

radiação ultravioleta e presença de oxigénio. Muitas das reações degradativas que os polímeros 

podem sofrer durante a sua vida útil envolvem a geração de radicais livres e a estabilização dos 

polímeros é feita através da utilização de estabilizadores térmicos, foto-estabilizadores e 

antioxidantes. [2]  

 

1.2.2.1. Estabilizadores Térmicos e Foto-Estabilizadores 

Os estabilizadores térmicos protegem os polímeros dos efeitos degradativos do calor e 

dividem-se em dois grupos principais: sais metálicos e organoestanhos. Polímeros clorados, como 

por exemplo o PVC, podem decompor durante o seu processamento, libertando HCl, e 

estabilizadores térmicos eficientes possuem a capacidade de aprisionar o HCl libertado durante a 

decomposição destes polímeros. Os estabilizadores térmicos mais utilizados hoje em dia são 

sistemas de sais de bário e zinco e de cálcio e zinco, sendo que a sua maior aplicação reside em 

PVC. [23], [27]  

Os foto-estabilizadores constituem-se de particular importância para polímeros cuja 

aplicação final envolve a exposição à luz solar (ou luz fluorescente) durante longos períodos de 

tempo. Para além disso, a maior parte dos produtos é eventualmente exposta à luz durante a sua 

vida útil, podendo também tornar-se necessária a adição deste tipo de estabilizadores. A porção 

ultravioleta da luz solar possui energia suficiente para quebrar ligações químicas, resultando numa 

oxidação foto-induzida do polímero com a consequente formação de radicais livres. Estas reações 

de degradação têm como consequência a perda de propriedades estéticas (como por exemplo a 

cor e o brilho) e mecânicas. Estes aditivos dividem-se em dois grandes grupos: absorventes de 
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ultravioleta (UVAs, do inglês, Ultraviolet Absorbers), os quais absorvem a radiação ultravioleta 

e dissipam a mesma sob a forma de calor, e HALS (do inglês, Hindered Amine Light Stabilizers), 

os quais são convertidos em radicais nitroxilo que se combinam com os radicais livres que dão 

origem às reações de degradação. Para além destes dois grandes grupos, a estabilização do 

polímero poderá também advir de determinados aditivos, como por exemplo o negro de carbono 

que absorve radiação ultravioleta. O maior consumo deste tipo de estabilizantes reside em 

poliolefinas. [23], [26] 

 

1.2.2.2. Antioxidantes 

Os antioxidantes são utilizados para retardar a reação dos polímeros com o oxigénio 

atmosférico. Esta reação é denominada de autoxidação e leva à formação de radicais livres, tendo 

como consequência a deterioração das propriedades estéticas, mecânicas e elétricas do polímero. 

Os antioxidantes dividem-se em sequestradores de radicais, decompositores de peróxido e 

desativadores de metais. [23], [28] 

Os sequestradores de radicais são chamados de antioxidantes primários e atuam por 

doação de um hidrogénio lábil à espécie radicalar. Os antioxidantes mais utilizados na indústria 

dos plásticos são os fenóis impedidos, geralmente utilizados em conjunto com um antioxidante 

secundário. Estes antioxidantes secundários consistem nos decompositores de peróxido, os quais 

decompõem os peróxidos formados durante a autoxidação em espécies não radicalares estáveis. 

Os decompositores de peróxido mais utilizados são os organofosfitos e os tioésteres.. [23], [28] 

Os desativadores de metais são antioxidantes que possuem a capacidade de inibir a 

catálise da oxidação por parte de iões metálicos através da complexação destes iões. No caso 

específico de poliolefinas utilizadas no revestimento de fios e cabos elétricos, é comum utilizar-

se uma combinação de um antioxidante primário fenólico com um desativador de metais. Em 

alternativa, existem antioxidantes bifuncionais que já contêm a funcionalidade de desativadores 

de metais. [23], [28] 

 

1.2.3. Agentes Auxiliares de Processamento 

Nos dias de hoje, não só a elaboração de um produto final otimizado se constitui de grande 

importância para inúmeras indústrias, como também a otimização do processo de produção. A 

indústria dos polímeros não se constitui como exceção, sendo que fatores como um menor custo 

e um menor tempo de produção se estabelecem como fundamentais para fazer face à concorrência 

que se faz sentir no mercado global. Os auxiliares de processamento são aditivos cuja utilização 

pode reduzir os custos globais de produção ao permitir a aplicação de taxas de produção elevadas 

e baixas temperaturas de processamento, reduzindo simultaneamente vários possíveis problemas 

que podem surgir aquando do processamento de polímeros. [26] 
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Durante o processamento de polímeros podem ocorrer diversas instabilidades de fluxo, 

as quais se manifestam como distorções da superfície do material e que, de forma a manter a 

qualidade do produto, limitam a taxa de produção do processo. A utilização de auxiliares de 

processamento visa eliminar a necessidade de operar a taxas de fluxo menores que os valores 

críticos aos quais estas distorções são despoletadas, eliminando-as ou causando um aumento do 

valor de taxa de fluxo à qual ocorrem. Na extrusão, as distorções à superfície do material extrudido 

são devidas a efeitos de entrada e/ou saída relacionados com diferentes condições de fronteira a 

que o material se encontra submetido. [23], [29]–[31] 

Os auxiliares de processamento atuam essencialmente como lubrificantes, diminuindo 

fricções existentes no sistema. Estes aditivos podem migrar para a superfície, prevenindo a adesão 

do polímero à parede do cilindro da extrusora. Este fenómeno é conhecido como lubrificação 

externa e não altera significativamente a viscosidade do material fundido. Para além disso existem 

aditivos que atuam como modificadores de fricção entre as cadeias poliméricas, reduzindo, assim, 

a viscosidade do polímero fundido (lubrificação interna). Ao induzir deslizamento entre o próprio 

aditivo e o polímero a ser processado, assiste-se a uma redução da tensão de corte necessária para 

a extrusão do material a uma determinada taxa de fluxo, facto que reduz a tensão de corte crítica 

à qual começa a ocorrência de distorções no material. Na prática, os agentes auxiliares de 

processamento disponíveis comercialmente apresentam, na sua grande maioria, características 

intermédias entre lubrificantes externos e lubrificantes internos. Desta forma, este tipo de aditivo 

tem a capacidade de melhorar a processabilidade do material, permitindo taxas de produção mais 

elevadas e reduzindo simultaneamente o desgaste dos equipamentos e o consumo de energia 

durante o processo. [23], [26], [29], [31], [32] 

 

1.2.4. Agentes de Acoplamento 

Os agentes de acoplamento são utilizados com o objetivo de aumentar a interação entre a 

matriz polimérica e os aditivos num compósito através da formação de ligações químicas estáveis 

entre a matriz orgânica e a superfície dos aditivos. Os agentes de acoplamento mais utilizados são 

os organosilanos, como por exemplo vinilsilanos e aminosilanos. Os organosilanos são moléculas 

bifuncionais que possuem a estrutura geral RSi(OR’)3, onde R é um grupo orgânico que faz a 

ligação à matriz polimérica (como por exemplo um grupo vinilo ou amina) e R’ é geralmente um 

grupo metilo ou etilo que forma ligações químicas com os aditivos inorgânicos. [23], [33]  

Outra classe de agentes de acoplamento muito importante são os polímeros 

funcionalizados, ou seja, polímeros aos quais foram adicionados grupos que irão interagir com os 

aditivos inorgânicos. Os grupos mais comuns usados neste tipo de agentes de acoplamento são 

ácidos carboxílicos, anidridos e alcoxisilanos. No caso específico dos termoplásticos, a maioria 

dos polímeros funcionalizados utilizados como agentes de acoplamento são poliolefinas grafadas 

com anidrido maleico. O anidrido maleico reage com os grupos hidroxilo presentes na superfície 

dos aditivos e a porção polimérica interage com a matriz polimérica. Uma das principais 



Desenvolvimento de Compósitos Poliméricos: Estudo da sua Reologia e Extrusão 

 

12 

 

aplicações destas poliolefinas maleadas reside em cabos e fios contendo retardantes de chama não 

halogenados. [23], [33] 

A utilização de agentes de acoplamento em compósitos poliméricos leva a uma maior 

adesão entre a matriz polimérica e os aditivos, provocando uma redução da quantidade de 

alongamento no compósito final antes da sua rotura, uma menor adsorção de água e, muitas vezes, 

uma maior força de impacto. A desvantagem da utilização de agentes de acoplamento é o aumento 

do torque necessário durante a extrusão de compósitos poliméricos que contenham estes aditivos. 

Desta forma, ocorre também um aumento da energia necessária para o processamento do 

compósito e uma redução do rendimento da extrusora (menor produção durante o mesmo 

intervalo de tempo). [9], [33] 

  

1.2.5. Agentes Dispersantes 

Os aditivos particulados em compósitos poliméricos possuem uma tendência para se 

agregarem. Estes agregados levam a uma distribuição irregular das partículas, resultando em 

problemas de processamento e na redução de propriedades mecânicas do compósito final. Os 

agentes dispersantes são utilizados com o objetivo de diminuir as interações entre as partículas, 

promovendo a sua dispersão. Geralmente, os agentes dispersantes são compostos por uma cabeça 

reativa (chamada de âncora) e uma cadeia linear hidrocarbónica. Estes aditivos podem ser 

adicionados aos compósitos poliméricos como mais um aditivo particulado, sendo também 

comum a utilização de aditivos inorgânicos previamente revestidos com agente dispersante. [9], 

[34], [35] 

 

1.2.6. Retardantes de Chama 

O fogo é uma forma de perda significativa de vidas e de bens. Com as vastas aplicações 

dos polímeros nos dias de hoje, a inflamabilidade dos mesmos constitui-se como um fator de 

extrema importância a considerar por parte dos fabricantes e consumidores, existindo uma grande 

pressão legislativa para a produção de materiais com baixos riscos de incêndio. [36] 

A decomposição térmica dos polímeros termoplásticos origina produtos voláteis 

combustíveis, resultantes da quebra das cadeias poliméricas. Estas moléculas voláteis geram, em 

conjunto com o oxigénio proveniente do meio ambiente, uma mistura incendiável. O calor 

libertado após a ignição é em parte transferida para o polímero, gerando-se um ciclo de combustão 

autossustentável se o calor gerado for suficiente para manter a concentração necessária de voláteis 

para dar continuidade ao processo. Neste sentido, são necessários três elementos para a 

combustão: um combustível, calor e oxigénio (ar). [36], [37] 

 De forma a fazer face ao problema da inflamabilidade dos polímeros, permitindo o maior 

tempo de escape possível ao fogo, são adicionados retardantes de chama às formulações 

poliméricas. As exigências cada vez maiores em termos da segurança têm levado a um aumento 
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continuado no consumo deste tipo de aditivos. O maior consumidor mundial de retardantes de 

chama é a indústria dos plásticos, com cerca de 85% do volume total. [37], [38] 

O retardante de chama mais utilizado globalmente é a alumina tri-hidratada (ATH), cuja 

decomposição térmica gera água que tem a capacidade de diluir os gases que alimentam a 

combustão. Este efeito de diluição diminui a taxa de combustão do polímero ao impedir o contato 

entre o oxigénio e a chama por criação de uma barreira de vapor. Para além disso, a alumina tri-

hidratada tem a capacidade de retirar calor do sistema (devido ao facto de a reação de 

decomposição ser endotérmica) e o óxido de alumínio formado durante a reação pode auxiliar na 

formação de uma camada protetora na superfície do polímero em combustão, isolando-o do fogo. 

A reação seguinte representa a decomposição da alumina tri-hidratada: [39] 

 

 

Apesar de possuir várias vantagens, como o seu baixo preço e não ser tóxico nem 

corrosivo, a grande desvantagem da utilização da alumina tri-hidratada como retardante de chama 

é a sua temperatura de decomposição. A ATH decompõe a cerca de 220 °C, o que faz com que 

tenha de ser substituída por outro retardante de chama, geralmente MDH (do inglês, Magnesium 

Hydroxide), em polímeros cujo processamento exige temperaturas mais elevadas. Assim, a ATH 

é muito utilizada em poliolefinas para revestimentos de cabos enquanto o MDH é mais utilizado 

em Nylon 6,6 para têxteis e em policarbonato para componentes eletrónicos, por exemplo. O 

hidróxido de magnésio decompõe a aproximadamente 320 °C por um mecanismo idêntico à 

decomposição da ATH: [23], [40], [41] 

 

 

A alumina tri-hidratada e o hidróxido de magnésio pertencem à classe dos retardantes de 

chama baseados em hidróxidos de metal. Outra classe deste tipo de aditivos são os retardantes de 

chama halogenados (HFR, do inglês, Halogenated Flame Retardants). Estes atuam por remoção 

dos radicais livres formados durante o fogo pelos haletos de hidrogénio libertados durante a sua 

decomposição térmica. Os retardantes de chama halogenados ocupam o segundo lugar no 

consumo mundial de retardantes de chama, possuindo uma grande eficiência na redução dos 

riscos de incêndio. No entanto, alguns HFR apresentam problemas a nível da produção de fumos 

tóxicos durante a sua ação. Para além disso, muitos dos HFR apresentam-se como bioacumuláveis 

e persistentes no ambiente, tendo já ocorrido a proibição da utilização de alguns retardantes de 

chama halogenados.[39], [42], [43] 

Para além dos compostos supramencionados, destacam-se, ainda, os retardantes de chama 

contendo fósforo e o borato de zinco pela capacidade de formarem uma barreira protetora à volta 

do polímero em combustão.  

A oxidação do fósforo leva à formação de uma camada que inibe a libertação de espécies 

voláteis do polímero em combustão, ocorrendo a simultânea redução do fumo produzido durante 

2 Al(OH)3 Al2O3 + 3 H2O 
220 °C 

Mg(OH)2 MgO + H2O 
320 °C 
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o incêndio. Nesta categoria de retardantes de chama contendo fósforo destaca-se o polifosfato de 

amónio (APP, do inglês, Ammonium Polyphosphate), um aditivo muito utilizado em poliolefinas 

e poliuretanos, entre outros. [39] 

O borato de zinco é um aditivo muito utilizado em sistemas de termoplásticos como 

agente sinérgico, nomeadamente em conjunto com hidróxidos de metal (como por exemplo ATH 

ou MDH), possuindo a capacidade de formar um resíduo cerâmico. A adição do borato de zinco 

pode, assim, reduzir a emissão de fumos e de calor. [44] 

 

1.2.7. Colorantes 

Os colorantes constituem-se como aditivos extremamente importantes na indústria dos 

polímeros uma vez que permitem dar a cor desejada aos mesmos. Deste modo, os colorantes 

contribuem favoravelmente para o aspeto do produto final. Os colorantes dividem-se em 

pigmentos e corantes, podendo ser naturais ou sintéticos. [2], [9], [45] 

O pigmento mais utilizado globalmente é o dióxido de titânio, o qual é um pigmento 

inorgânico que confere uma cor branca. Outros exemplos de pigmentos inorgânicos são o negro 

de carbono (o qual possui a vantagem adicional de aumentar a resistência dos plásticos às 

condições atmosféricas ao bloquear radiação ultravioleta, visível e infravermelha) e o óxido de 

ferro (existindo quatro tipos básicos e, por isso, quatro cores diferentes para estes pigmentos: 

amarelo, vermelho, castanho e preto). No caso específico dos plásticos, muitos dos pigmentos de 

cor vermelha, amarela e laranja são pigmentos orgânicos chamados de pigmentos azo (por 

possuírem o grupo azo como cromóforo). [45] 

Ao contrário dos pigmentos, os corantes são solúveis no polímero, permitindo criar 

efeitos de transparência nos plásticos. Exemplos de corantes são os corantes azo (utilizados por 

exemplo em PVC rígido e polistireno) e os corantes antraquinona (possuem uma melhor 

estabilidade térmica e estabilidade à luz do que os corantes azo, sendo no entanto mais 

dispendiosos). [45] 

  

1.3. Reologia 

A reologia é definida como o estudo da deformação e do fluxo da matéria, analisando a 

resposta dos materiais à força aplicada aos mesmos. Esta resposta pode ser um fluxo viscoso 

irreversível, deformação elástica reversível, ou uma combinação dos dois. O controlo da reologia 

é essencial para a manufatura e manuseamento de muitos materiais e produtos e constitui-se 

particularmente importante na indústria dos polímeros, nomeadamente para os termoplásticos. 

Estes polímeros são fundidos por aquecimento e modelados por fluxo através de fieiras ou moldes, 

solidificando posteriormente na forma de produtos finais. Por esta razão, é de suprema 

importância o conhecimento do comportamento do fluxo do material, sendo que este 
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comportamento depende da própria estrutura do material e das suas condições de processamento. 

[46], [47] 

 

1.3.1. Deformações dos Materiais 

As deformações dos materiais aquando da aplicação de uma força podem ser classificadas em 

dois tipos básicos, dependendo da direção da tensão aplicada: deformações longitudinais e 

deformações angulares. [48], [49] 

Deformações longitudinais resultam de uma extensão ou contração simples, sendo a 

tensão aplicada numa direção perpendicular à superfície do material. A tensão aplicada (𝜎𝐸) é 

definida como a força aplicada (F) por unidade de área (A), sendo expressa em N/m2: [48], [49] 

 𝜎𝐸 =
𝐹

𝐴
 

A taxa de deformação (ԑ̇) é definida como a alteração da deformação do material ao longo do 

tempo. Esta taxa é representada pelo quociente entre a velocidade de deformação (v) e a extensão 

dessa alteração (ΔL) e é expressa em s-1: [48], [49]  

ԑ̇ =
𝑣

𝛥𝐿
 

Na Figura 8 encontra-se ilustrada uma extensão simples de um material. 

 

 

Se a tensão for aplicada tangencialmente, a deformação resultante é denominada de 

cisalhamento ou corte simples. Considerando o corpo representado na Figura 9, a tensão aplicada 

é dada pela mesma expressão utilizada para a deformação longitudinal, sendo, no entanto, 

utilizado o símbolo 𝜎𝑠 para representar esta tensão. A deformação (𝛾) é dada pelo quociente entre 

o deslocamento x ocorrido durante a deformação e uma distância de referência perpendicular à 

direção de corte do material (h): [49] 

𝛾 =
𝑥

ℎ
 

Figura 8: Representação de uma extensão simples de um material. 1) L0 representa o comprimento inicial da barra e a 

seta tracejada representa a direção da força a ser aplicada. 2) Lf é o comprimento final da barra após aplicação da força 

F. Para além do comprimento, a área de secção A (região sombreada) também varia durante esta deformação. Adaptado 

de [49] 
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A taxa de deformação, ou seja, a taxa de corte (�̇�) é definida como o quociente entre a 

velocidade da deformação (v) e a distância de referência h: [49] 

�̇� =
1

ℎ
∗

𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝑣

ℎ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na área da reologia, as definições de sólido Hookeano e de fluido Newtoniano constituem-

se de grande importância. Um material designa-se por sólido Hookeano se a sua deformação 

aquando da aplicação de uma tensão for proporcional essa tensão. Para além disso, um sólido 

Hookeano recupera a sua forma original quando a tensão é removida. Por outro lado, se a resposta 

do material à aplicação de uma tensão for o escoamento com uma viscosidade que não depende 

da força aplicada e se esse escoamento parar gradualmente quando a força for removida, o 

material designa-se por fluido Newtoniano. [48]–[50] 

 

1.3.2. Comportamento Newtoniano 

Os fluidos Newtonianos obedecem à Lei de Newton da viscosidade, a qual dita que, em 

deformações de corte, a tensão de corte (𝜎𝑠) é proporcional à taxa de corte (�̇�): [51] 

𝜎𝑠 = 𝜂 ∗ �̇� 

A constante de proporcionalidade entre estas duas grandezas é a viscosidade (η). A Lei de Newton 

da viscosidade representa uma idealização, sendo que nenhum fluido real se enquadra na 

perfeição neste modelo matemático. No entanto, muitos líquidos e gases comuns, tais como a 

água e o ar, são considerados fluidos Newtonianos. [51] 

Figura 9: Representação de um corte simples. x representa o deslocamento ocorrido durante a deformação; h representa 

uma distância de referência perpendicular à direção de cisalhamento do material; F representa a força aplicada ao 

material, sendo que o quociente entre esta força e a área de secção A (região sombreada) expressa a tensão aplicada. 

Durante a deformação, A e h permanecem constantes. Adaptado de [49] 
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1.3.3. Comportamento não Newtoniano 

Os fluidos não Newtonianos não obedecem à Lei de Newton da viscosidade, sendo que a 

viscosidade deste tipo de materiais depende da taxa de corte. De acordo com o seu comportamento 

de fluxo, os fluidos não Newtonianos podem classificar-se em independentes do tempo e em 

dependentes do tempo. 

 

1.3.3.1. Fluidos Independentes do Tempo 

Nos fluidos independentes do tempo, a taxa de corte num determinado ponto depende 

exclusivamente da tensão de corte nesse ponto em qualquer instante. Para estes materiais, a 

dependência da viscosidade em relação à taxa de corte distingue dois comportamentos distintos: 

reofluidificante e reoespessante. A viscosidade de materiais que exibem comportamento 

reofluidificante diminui com o aumento da taxa de corte. Estes materiais também se designam 

por pseudoplásticos. Este tipo de comportamento é exibido por dispersões, emulsões e polímeros 

fundidos. Materiais cuja viscosidade aumenta com o aumento da taxa de corte designam-se por 

reoespessantes, podendo este tipo de comportamento ser encontrado em algumas soluções de 

polímeros iónicos. Para além destes comportamentos não Newtonianos, inclui-se os fluidos 

Newtonianos na classificação de fluidos independentes do tempo. Neste caso, a relação entre a 

tensão de corte e a taxa de corte é linear. Na Figura 10 encontram-se representados estes três 

comportamentos reológicos. A viscosidade destes materiais é dada pelo declive da curva de fluxo 

(gráfico que representa a tensão de corte em função da taxa de corte). [47], [50], [52], [53] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Curvas de fluxo para diferentes comportamentos reológicos independentes do tempo: a) Reofluidificante; b) 

Newtoniano; c) Reoespessante. Adaptado de [52] 
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Os materiais não Newtonianos exibem, a taxas de corte muito baixas, comportamento 

Newtoniano no sentido em que a viscosidade é independente da taxa de corte nesta região, 

designando-se este valor de viscosidade por viscosidade de taxa de corte nula (η
0
). Nalguns casos, 

os materiais exibem uma segunda região Newtoniana a taxas de corte muito elevadas, sendo esta 

região caracterizada pela chamada viscosidade a taxa de corte infinita (η
∞
). No entanto, a 

viscosidade a taxa de corte infinita é dificilmente determinada experimentalmente uma vez que 

os efeitos da pressão e da temperatura se tornam muito pronunciados a estes valores altos de taxas 

de corte, nomeadamente acima de 106 s-1. Note-se que a gama usual de taxas de corte utilizada no 

processamento de polímeros varia, aproximadamente, de 1 a 104 s-1. Para a maioria dos polímeros, 

a relação entre a viscosidade e a taxa de corte nesta gama comum de taxas de corte pode ser 

aproximada pelo modelo de Ostwald-de Waele (Lei da Potência). Na Figura 11 encontra-se 

representado o comportamento geral de um material pseudoplástico, evidenciando a zona linear 

que permite aproximar este comportamento à Lei da Potência. O modelo de Ostwald-de Waele é 

dado pelas seguintes expressões: [51], [54] 

 

𝜎𝑠 = 𝑘�̇�𝑛 

  

𝜂 = 𝑘�̇�𝑛−1 

 

onde 𝜎𝑠 é a tensão de corte, �̇� é a taxa de corte e 𝜂 é a viscosidade. O modelo da Lei da Potência 

envolve duas constantes características para um determinado fluido: k é o índice de consistência 

do material e representa uma medida da fluidez deste, e n é o índice da Lei da Potência que 

consiste numa medida da rapidez com que a viscosidade de um determinado material reduz em 

função da taxa de corte a que é submetido. Para materiais reofluidificantes, n varia entre 0 e 1. O 

índice da Lei da Potência de fluidos Newtonianos é 1, sendo que, nesse caso, o modelo de 

Ostwald-de Waele é reduzido à Lei de Newton da viscosidade. O índice da Lei da Potência 

representa uma medida do comportamento Newtoniano, sendo que quanto maior for este índice, 

mais acentuado será o comportamento Newtoniano do material. Neste sentido, materiais com 

índices menores que 0,5 são considerados fortemente não Newtonianos, enquanto materiais que 

possuem índices da Lei da Potência na gama de 0,8 a 1 (não incluindo a unidade) são considerados 

materiais quase Newtonianos. [51], [54] 
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 Para além do modelo de Ostwald-de Waele existem vários outros modelos que descrevem 

o comportamento não Newtoniano dos materiais. Um destes modelos é o modelo de Sisko, o qual 

introduz uma contribuição Newtoniana ao modelo da Lei da Potência. Exemplos de outros 

modelos incluem o modelo de Carreau-Yasuda (descreve o fluxo pseudoplástico, relacionando-o 

com a taxa de corte crítica à qual a viscosidade começa a diminuir, a porção da curva que segue 

a Lei da Potência e a região de transição entre a viscosidade a taxa de corte nula e a região da Lei 

da Potência), o modelo de Cross (similar ao modelo de Carreau-Yasuda) e o modelo de Krieger-

Dougherty (descreve a viscosidade de suspensões). [53], [55] 

 

1.3.3.2. Fluidos Dependentes do Tempo 

Os fluidos não Newtonianos dependentes do tempo dividem-se em tixotrópicos e 

reopéticos de acordo com a variação da viscosidade destes materiais ao longo do tempo quando 

sujeitos a taxas de corte constantes. Os fluidos tixotrópicos apresentam uma diminuição da 

viscosidade com o aumento do tempo de corte e os fluidos reopéticos (também chamados de anti-

tixotrópicos) apresentam um aumento da viscosidade com o aumento do tempo de corte. [51], 

[54] 

 

1.3.4. Reologia de Polímeros 

O comportamento dos polímeros face à aplicação de uma força situa-se entre os extremos 

da resposta puramente elástica de um sólido Hookeano e da resposta puramente viscosa de um 

fluido Newtoniano. Este tipo de comportamento é designado por viscoelasticidade. Assim, os 

polímeros sofrem deformação quando sujeitos a uma força, sendo que parte dessa deformação é 

Figura 11: Comportamento geral de um material pseudoplástico. Adaptado de [54] 
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gradualmente recuperada quando a força é removida. O tempo que decorre entre a perturbação 

(deformação) do material e a obtenção de um novo estado de equilíbrio ou o retorno do material 

ao seu estado inicial é característico da estrutura do material. Neste sentido, a escala de tempo em 

que ocorre o processo de deformação do material constitui-se de extrema importância no 

comportamento viscoelástico dos materiais. O exemplo mais referido na literatura para ilustrar a 

importância da escala de tempo no comportamento viscoelástico de um material é o chamado 

Bouncing Putty, um material baseado em silicones. Quando se coloca este material num 

recipiente, passado um determinado tempo o material tomará a forma desse recipiente. Assim, o 

Bouncing Putty comporta-se como um líquido viscoso quando se deixa passar um intervalo de 

tempo suficientemente grande. Por outro lado, se uma bola deste material for atirada ao chão, a 

bola irá ressaltar, comportando-se, assim, como um sólido elástico. Desta forma, a escala de 

tempo em que ocorre a deformação de um material viscoelástico determinará o comportamento 

predominante do mesmo. A escala de tempo e o grau da elasticidade são tidas em conta pelo 

número de Deborah (De). Este parâmetro adimensional é dado pela seguinte expressão: [51], [53], 

[56] 

𝐷𝑒 =
𝜆

𝑇
 

 

onde λ representa o tempo de relaxação do material e T é o tempo característico do processo de 

deformação. O tempo característico de relaxação é infinito para sólidos Hookeanos e nulo para 

líquidos Newtonianos. Neste sentido, comportamento elástico é caracterizado por números de 

Deborah elevados, enquanto números de Deborah baixos caracterizam comportamento viscoso. 

[51], [53] 

 

1.3.5. Reologia de Compósitos Poliméricos 

 Os aditivos que são utilizados na indústria dos polímeros possuem um efeito significativo 

nas propriedades reológicas dos polímeros fundidos nos quais são incorporados. Estes efeitos 

relacionam-se principalmente com: a) as características dos aditivos, como a sua forma, o seu 

tamanho e a sua área superficial específica; b) a concentração; c) as interações existentes entre o 

aditivo (ou aditivos) e o polímero (ou polímeros); d) a taxa de corte; e) a presença de aglomerados; 

e f) o tratamento de superfície dos aditivos. [57] 

 De uma forma geral, os compósitos poliméricos possuem uma viscosidade mais elevada 

do que a matriz polimérica por si só, sendo essa viscosidade tanto maior quanto maior for o teor 

em aditivos do compósito. Este aumento da viscosidade em relação à matriz polimérica é mais 

acentuado quando os aditivos possuem uma maior área específica e, por isso, uma maior interação 

com o polímero. Para além disso, compósitos poliméricos apresentam um desvio mais 

pronunciado ao comportamento Newtoniano. [57], [58] 

 Os aditivos utilizados em compósitos poliméricos são muitas vezes sujeitos a tratamentos 

de superfície antes da sua incorporação, com o objetivo de melhorar a processabilidade do 
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compósito polimérico em questão. Estes tratamentos de superfície podem causar uma diminuição 

da viscosidade do compósito por diminuição das interações entre as partículas de aditivo e a 

matriz polimérica. [57] 

 A reologia é e continuará a ser uma área científica de extrema importância na indústria 

dos polímeros, permitindo caracterizar os polímeros sob condições reais de processamento. Neste 

sentido, a reologia permite melhorar a processabilidade dos materiais. Aparelhos como o reómetro 

capilar e o medidor de índice de fluidez podem ser utilizados para o controlo de qualidade durante 

todo o processo de produção. [59] 

 Hoje em dia, o estudo da reologia de polímeros foca-se na análise teórica das propriedades 

de deformação dos materiais, sendo propostas várias equações constitutivas que, embora 

complexas, visam analisar o comportamento reológico dos polímeros fundidos. Desta forma é 

possível estudar e caracterizar, por exemplo, os polímeros industriais mais utilizados, 

acompanhando, simultaneamente, o desenvolvimento de novos polímeros e novos compósitos 

poliméricos. Na área da reologia tornam-se cada vez mais importantes os modelos computacionais 

que, em conjunto com os modelos matemáticos desenvolvidos, podem ajudar a resolver 

problemas de processamento dos polímeros e correlacionar a estrutura química destas 

macromoléculas com as suas características reológicas e com o seu comportamento em materiais 

compósitos. Para além do estudo da reologia dos polímeros, a caracterização reológica de 

compósitos poliméricos está a tornar-se cada vez mais importante devido à crescente utilização 

deste tipo de materiais, nomeadamente na área mais recente dos nanocompósitos poliméricos. 

[60] 

 

1.4. Processamento de Polímeros 

O processamento de polímeros tem por objetivo aumentar o valor do polímero ou da 

formulação polimérica, sendo geralmente definido como um conjunto de operações realizadas 

sobre materiais poliméricos de forma a aumentar a sua utilidade. O método de processamento 

mais utilizado na indústria dos polímeros é a extrusão, um dos principais tópicos do presente 

trabalho. Exemplos de outros métodos de processamento incluem a moldagem por injeção, a 

moldagem por sopro e a calandragem. A escolha do método mais adequado baseia-se tanto nas 

propriedades do material a ser transformado como nas propriedades e requisitos impostos para o 

produto final. Para além disso, o custo envolvido na via de processamento constitui-se, também, 

como um fator muito importante na escolha do método. [61]–[63] 

De uma forma geral, o processamento de polímeros começa com a transformação da 

matéria-prima polimérica (normalmente fornecida no estado sólido sob a forma de grânulos ou 

pós) num estado fundido através de aquecimento. Este material no estado fundido é então 

moldado, sendo a forma final fixada através do seu arrefecimento (termoplásticos) ou por uma 

reação química (termoendurecíveis). O desempenho do produto polimérico final dependerá tanto 

das suas propriedades inerentes como das condições de processamento. [51], [63] 
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As duas principais propriedades dos polímeros que afetam o processamento dos mesmos 

são a condutividade térmica e a viscosidade. Os polímeros possuem uma condutividade térmica 

baixa, facto que torna os processos de aquecimento e arrefecimento lentos. Para além disso, a 

viscosidade dos polímeros fundidos é consideravelmente alta. Assim, torna-se necessária 

maquinaria de processamento que seja capaz de bombear estes fluidos viscosos e que seja, 

simultaneamente, robusta o suficiente para aguentar as pressões necessárias ao transporte destes 

fluidos com uma velocidade aceitável através da máquina de processamento. [63] 

 

1.4.1. Extrusão 

A extrusão constitui-se como um componente chave da transformação da matéria-prima 

polimérica no produto final. As extrusoras são a maquinaria mais comum na indústria dos 

plásticos na medida em que são utilizadas não só no processo de extrusão, mas também na maioria 

dos processos de moldagem, como por exemplo na moldagem por injeção. A grande maioria dos 

materiais nesta indústria passa pelo menos uma vez por uma extrusora durante a sua via de 

processamento. Através da extrusão é possível obter um grande número de produtos, como por 

exemplo na forma de tubos, folhas e revestimentos de cabos elétricos. Para além da sua utilização 

na indústria dos polímeros, a extrusão também é um método de processamento muito utilizado na 

indústria alimentar e na indústria farmacêutica. [64]–[66] 

As extrusoras dividem-se em três tipos básicos: extrusoras de parafuso, extrusoras de 

tambor ou disco e extrusoras de aríete. As extrusoras de parafuso são as extrusoras atualmente 

mais utilizadas na indústria dos polímeros e contêm pelo menos um parafuso que transporta o 

material no interior da extrusora. As extrusoras utilizadas no presente trabalho pertencem a esta 

categoria. As extrusoras de tambor ou disco recorrem, como o nome indica, a tambores ou discos 

para extrudir o material. De entre as extrusoras, são as que possuem a menor significância 

industrial, sendo as menos comuns. Ao contrário das extrusoras mencionadas, as extrusoras de 

aríete possuem um modo de operação descontínuo. Por esta sua característica, extrusoras de aríete 

são adequadas para processos cíclicos, tal como a moldagem por injeção. Estas extrusoras 

utilizam um aríete para deslocar o material, sendo capazes de gerar pressões muito altas. 

Atualmente, este tipo de extrusoras é utilizado em máquinas de moldagem para volumes 

relativamente pequenos de injeção e em algumas operações de especialidade.  [54], [65] 

O método de classificação acima descrito refere-se ao tipo de transporte do material, sendo 

que as extrusoras podem também ser distinguidas pelo método de extrusão em si (contínuo ou 

descontínuo), pelo facto de fundirem, ou não, o material no seu interior (plastificante ou não 

plastificante) e o estado em que o material é extrudido (extrusão de fundido, em que a própria 

extrusora funde o material, extrusão de estado sólido e extrusão de alimentação de fundido, na 

qual o material é introduzido na extrusora no seu estado fundido). [54], [65] 
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1.4.1.1. Extrusão de Parafuso 

 As extrusoras de parafuso são classificadas de acordo com o número de parafusos que 

possuem, sendo as mais comuns as extrusoras monofuso e as extrusoras de duplo-fuso. O processo 

de extrusão envolve geralmente a introdução da matéria-prima polimérica sólida na extrusora, 

ocorrendo a fusão do material dentro do equipamento. O material fundido é então forçado através 

de uma fieira, a qual dá forma ao material extrudido, seguindo-se o arrefecimento do mesmo num 

banho de água. Por fim, o material arrefecido pode ser cortado em grânulos para posterior 

processamento. 

 Uma extrusora de parafuso possui quatro componentes principais: o sistema composto 

pelo motor e caixa de engrenagens, o conjunto constituído pelo parafuso e pelo cilindro, a fieira 

e o sistema de controlo. Na Figura 12 encontra-se representado um esquema típico de uma 

extrusora de parafuso. [66] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O motor gera a energia mecânica necessária ao processo de extrusão e permite o controlo 

do torque e da velocidade do fuso. A energia fornecida pelo motor é transmitida ao fuso através 

do redutor. [66] 

 O cilindro da extrusora contém o parafuso (ou parafusos), sendo que este conjunto forma 

o corpo da extrusora. O parafuso possui sulcos, podendo variar a profundidade e o espaçamento 

dos mesmos. Tal como referido anteriormente, as extrusoras são definidas pelo número de 

parafusos que possuem. Para além disso, as extrusoras são caracterizadas pelo diâmetro do 

parafuso e pelo rácio entre o comprimento do parafuso e o seu diâmetro, rácio esse denominado 

por L/D (do inglês, Length/Diameter). [63] 

Figura 12: Principais partes de uma extrusora de parafuso. Adaptado de [62] 
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1.4.1.1.1. Extrusoras Monofuso 

As extrusoras monofuso utilizadas na indústria dos polímeros possuem geralmente uma 

estrutura monobloco, ou seja, possuem um parafuso único não segmentado. Em contraste, existem 

extrusoras com uma construção modular que possuem vários elementos de parafuso e vários 

módulos de cilindro em série. As extrusoras monofuso em monobloco podem ser divididas em 

três zonas distintas, ilustradas na Figura 13: a zona de alimentação, a zona de transição e a zona 

de compressão. A zona de alimentação é a primeira zona de contacto entre o material a ser 

extrudido e o parafuso. Nesta zona, os sulcos são profundos de forma a facilitar a queda do 

material no parafuso e o transporte do material à secção seguinte da extrusora. Após a zona de 

alimentação ocorre a fusão do material na zona de transição. Nesta zona, os sulcos do parafuso 

vão ficando menos profundos, facilitando o contacto entre o material e a parede do cilindro. Desta 

forma é promovida a compressão e o aquecimento do material até à sua fusão. O material fundido 

é transportado até à zona de compressão, a qual funciona como uma zona de bombeamento. Nesta 

zona, o parafuso possui sulcos pouco profundos que geram intensas condições de corte. Isto 

permite a acumulação da pressão necessária à passagem do material fundido através da fieira, na 

qual o polímero fundido recebe a sua forma final. Por fim, o sistema de controlo permite alterar 

os vários parâmetros do processo, incluindo a velocidade do parafuso, a temperatura e as 

condições de alimentação do material à extrusora. [64], [66], [67] 

 

 

 

 

Figura 13: Esquema do corpo de uma extrusora monofuso, evidenciando as diferentes zonas do fuso. 

Adaptado de [66] 
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1.4.1.1.2. Extrusoras Duplo-Fuso 

As extrusoras duplo-fuso possuem, tal como o nome indica, dois fusos paralelos dentro 

do cilindro. Os parafusos destas extrusoras podem ser co-rotatitvos, ou seja, os parafusos rodam 

ambos na mesma direção, ou contra-rotativos, isto é, os parafusos rodam em direções opostas. 

Para além disso, as extrusoras duplo-fuso podem distinguir-se pelo nível de engrenagem dos 

parafusos. Neste sentido, as extrusoras podem ser engrenadas ou não engrenadas. Extrusoras 

engrenadas possuem parafusos cujas roscas entram nos sulcos do outro parafuso. Os parafusos 

nesta configuração podem encontrar-se totalmente ou parcialmente engrenados (Figura 14a e b, 

respetivamente). Os parafusos em extrusoras não engrenadas possuem roscas cujas pontas ficam 

exatamente ao mesmo nível, sendo que estas extrusoras são também chamadas de extrusoras 

tangenciais. [63], [65] 

 

As extrusoras duplo-fuso surgiram como uma solução às desvantagens associadas às 

extrusoras monofuso, particularmente em situações em que existe a necessidade de misturar um 

polímero com outros polímeros e/ou com aditivos. [68] 

As principais desvantagens das extrusoras monofuso relacionam-se com o mecanismo de 

transporte do material no interior da extrusora, com a qualidade de mistura dos materiais que é 

possível atingir e com a flexibilidade do processo. 

Nas extrusoras monofuso, o material é geralmente introduzido por inundação, 

preenchendo totalmente o espaço existente entre o parafuso e a parede do cilindro. O material é 

então conduzido pela fricção existente entre a resina em movimento com o parafuso e o cilindro, 

o que, simultaneamente, gera calor. Como a taxa de alimentação depende da velocidade do 

parafuso, de forma a aumentar o débito da extrusora pode ser aumentada a velocidade do parafuso 

e/ou o diâmetro do mesmo. No entanto, tal terá como consequência uma maior acumulação de 

calor proveniente da fricção e temperaturas mais elevadas. Nas extrusoras duplo-fuso, por sua 

vez, ocorre um transporte de massa positivo, sendo que, nas extrusoras engrenadas, o material é 

empurrado pelo movimento relativo das roscas de um parafuso dentro dos sulcos do outro. Estas 

extrusoras são normalmente alimentadas de forma a encher apenas parcialmente os sulcos do 

parafuso. Desta forma, não ocorre geração de pressão e o controlo da temperatura é mais eficiente 

e independente da velocidade do parafuso. A complexidade do fluxo do material na região de 

Figura 14: Parafusos de extrusora duplo-fuso a) totalmente engrenados; b) parcialmente engrenados; e c) não 

engrenados. Adaptado de [65] 
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engrenagem, isto é, a passagem do material ao longo dos sulcos dos dois parafusos da extrusora, 

leva a uma boa mistura do material. Para além disso, a construção geralmente modular das 

extrusoras duplo-fuso permite a incorporação dos mais variados elementos de acordo com os 

requerimentos de processamento de cada material. Assim, utilizam-se por exemplo discos 

malaxadores de diferentes geometrias entre segmentos do parafuso para efeitos de mistura, 

elementos de parafuso com rosca de inclinação oposta para diferentes comportamentos de corte, 

módulos de cilindro que permitem a criação de zonas secundárias de alimentação, entre muitos 

outros. A combinação da grande variedade existente de elementos de parafuso e de cilindro 

permitem delinear o processo ideal de acordo com o material a ser processado e com a aplicação 

final do mesmo. Apesar do maior custo e da maior complexidade associados às extrusoras duplo-

fuso, estas são muito utilizadas na indústria dos polímeros pelas vantagens citadas. [66], [68]–

[72] 

 

1.4.2. A Importância da Reologia na Extrusão 

A importância da reologia no processamento de polímeros advém da relação intrínseca 

existente entre a estrutura de um material, as suas propriedades reológicas e o seu comportamento 

durante o processamento. O processamento de polímeros envolve a deformação do material e a 

caracterização reológica desse material permite inferir sobre o fluxo e a estabilidade do mesmo 

durante as várias fases de processamento, sob várias condições. Desta forma, o controlo das 

propriedades reológicas de um material permite o controlo e a otimização do processo com a 

simultânea manutenção, ou até melhoria, da qualidade do produto final. A reologia constitui-se, 

também, como uma ferramenta valiosa na caracterização e controlo de qualidade do material e na 

compreensão de vários problemas que podem ocorrer durante o processamento de polímeros, 

podendo levar a meios de resolver esses problemas. [73]–[75] 

A reologia tem sido utilizada por muitos investigadores como uma ferramenta para tentar 

compreender os mecanismos por detrás de vários defeitos de extrusão exibidos pelos polímeros 

aquando do seu processamento. Um destes defeitos é o chamado die drool, o qual é caracterizado 

pela tendência de alguns materiais extrudidos de aderirem aos cantos da fieira à saída desta. Esta 

acumulação de material pode obstruir parcialmente o fluxo de material para fora da extrusora, 

podendo também causar irregularidades na superfície do material extrudido. A ocorrência deste 

fenómeno torna necessária a interrupção periódica da extrusão contínua de forma a remover o 

material da superfície exterior da fieira, tendo como consequência a perda de produtividade. 

Apesar da grande quantidade de literatura disponível sobre este tópico, não existe consenso sobre 

a causa do die drool, tendo sido, no entanto, descrita a influência de fatores como temperaturas 

elevadas (perto da temperatura de degradação), pressão negativa existente à saída da fieira, 

material e desenho de fieira inadequados e, entre outros, a existência de outro fenómeno de defeito 

de extrusão conhecido por inchamento de fieira (ou die swell, em inglês). O inchamento do 

material à saída da fieira ocorre devido ao comportamento viscoelástico dos polímeros. As 

moléculas poliméricas, longas e entrelaçadas, são forçadas a orientarem-se parcialmente na 

direção do fluxo quando este converge à entrada de uma fieira estreita. Quando o polímero sai da 
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fieira, dá-se a passagem de tensões elevadas e produtoras de fluxo dentro da fieira para tensões 

baixas e o polímero tem a tendência de recuperar o seu estado original não orientado. Outro 

defeito de extrusão que pode ocorrer à saída da fieira é a geração, à superfície do material 

extrudido, de padrões ondulados ou estriados repetitivos e perpendiculares à direção do fluxo. 

Este fenómeno é conhecido como sharkskin e resulta de uma tensão de corte crítica perto da saída 

da fieira, provocando a rotura do extrudido. [76]–[80] 

A caracterização reológica dos materiais permite compreender os fenómenos que ocorrem 

durante o processamento dos mesmos. Através do conhecimento do comportamento dos materiais 

durante o seu processamento e das causas dos defeitos de extrusão, torna-se possível o 

desenvolvimento de teoremas e modelos matemáticos que, aliados à simulação computacional, 

podem fornecer uma visão completa do processo de extrusão. Desta forma é possível evidenciar 

e prevenir potenciais problemas que poderão ocorrer. Assim, são reduzidos o tempo e o custo 

despendidos com o processamento inadequado dos materiais.  

 

1.5. Fios e Cabos Elétricos 

Os cabos elétricos possuem vastas áreas de aplicação, utilizando-se desde cabos para 

fornecer energia a aparelhos eletrónicos e domésticos a cabos utilizados em painéis fotovoltaicos 

e construções mais complexas como a fibra ótica. A grande variedade de aplicações é 

acompanhada pela grande variedade existente de cabos, sendo que os componentes e a construção 

variam de acordo com a aplicação final pretendida. [81] 

Os principais elementos que constituem os cabos são: a) a alma condutora, a qual conduz 

a eletricidade, sendo geralmente de cobre ou alumínio; b) o invólucro isolante, o qual confere 

estabilidade, resistência a altas temperaturas e a humidade, resistência mecânica e flexibilidade; 

e c) a bainha exterior, a qual protege os fios contra danos físicos, agentes químicos, fogo e outros 

fatores prejudiciais que possam estar presentes no ambiente operacional do cabo. Um esquema 

geral de um cabo elétrico encontra-se representado na Figura 15. A seleção dos materiais 

utilizados no fabrico do cabo e o número e tipo de camadas que envolvem a alma condutora 

dependem da aplicação final pretendida. Designa-se por fio elétrico um único fio condutor, 

geralmente de cobre ou alumínio, revestido de um material isolante. [81], [82] 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Representação esquemática da estrutura geral de um cabo elétrico. a) alma condutora; b) invólucro isolante; 

c) bainha exterior. Adaptado de [83] 
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Em 2007, foram consumidos 1,3 milhões de toneladas de polímeros com o propósito de 

serem aplicados em cabos elétricos, apenas na Europa. O mercado dos polímeros utilizados para 

o revestimento de cabos é liderado pelo polietileno e pelo PVC. [81], [84] 

Na Figura 16 ilustra-se uma linha de processamento típica para o revestimento de fios. 

Antes do revestimento ocorre a mistura da base polimérica com os aditivos necessários, 

produzindo-se grânulos do material pretendido. Estes grânulos são então alimentados a uma 

extrusora com uma fieira através da qual passa o fio a ângulos retos relativamente ao eixo da 

extrusora. O fio origina de uma bobina desenroladora, sendo endireitado por um cabrestante ou 

alinhador. De seguida, o fio passa por um pré-aquecedor de forma a ajudar na adesão do 

revestimento polimérico. O fio aquecido entra então na fieira, sendo aí revestido pelo material 

fundido proveniente da extrusora. O fio revestido passa por um banho de água de forma a arrefecê-

lo, passando posteriormente por várias fases de controlo (testando-se falhas no revestimento, o 

diâmetro do produto e o alinhamento do fio no centro do isolamento). Por fim, o fio revestido é 

enrolado por uma bobina e é submetido a vários testes de pós-processamento. O revestimento de 

cabos elétricos constitui-se como um processo muito semelhante ao revestimento de fios. No 

entanto, a maior complexidade dos cabos elétricos pode tornar necessário a introdução de 

componentes adicionais, como por exemplo ecrãs condutores e bainhas metálicas. [81], [85], [86] 

 

 

 

 No ano de 2013, o mercado global dos cabos elétricos foi avaliado em cerca de 169 mil 

milhões de euros, esperando-se que esse valor aumente para cerca de 266 mil milhões de euros 

em 2019. A grande aplicabilidade e as projeções positivas para o futuro têm alimentado a 

extensiva investigação de novos materiais a serem aplicados nos cabos sem nunca perder de vista 

o impacto ambiental exercido tanto por estes novos materiais como pelos materiais já aplicados. 

A crescente preocupação com questões de segurança tem vindo a reforçar a importância dos 

retardantes de chama na indústria dos cabos elétricos. [87] 

  

Figura 16: Linha de processamento típica para o revestimento de fios. a) desenrolamento do fio metálico; b) alinhador; c) pré-

aquecedor; d) extrusora; e) banho de água; f) teste da faísca; g) medidor de diâmetro; h) medidor de alinhamento; i) cabrestante 

(puxador); j) bobina (enrola o fio). Adaptado de [62], [86] 
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2. Parte Experimental 

 O presente trabalho foi elaborado em paralelo com outro projeto a decorrer na Cabopol – 

Polymer Compounds, SA acerca de propriedades retardantes de chama de misturas de 

poliolefinas. Como tal, a fase inicial do trabalho experimental consistiu na elaboração de 

formulações retardantes de chama e o estudo das suas propriedades. As formulações retardantes 

de chama apresentadas ao longo deste trabalho são fruto da parceria com o André Pinto, antigo 

aluno de Mestrado em Química Tecnológica, tendo a autora participado no desenvolvimento e no 

estudo das propriedades desses materiais.  

 No presente trabalho, apresentam-se apenas as formulações retardantes de chama que 

foram escolhidas para produção, baseando-se nas suas propriedades mecânicas e na capacidade 

de formarem uma cerâmica protetora quando expostas ao calor durante um determinado tempo. 

Assim, a discussão dos resultados obtidos cairá sobre a produção destes compósitos por extrusão 

e sobre o estudo de propriedades como o índice de fluidez, a tensão de rotura e o alongamento. 

Para além disso, discutir-se-á a influência de alguns aditivos no comportamento dos compósitos 

poliméricos. Não serão discutidos os mecanismos que levam à formação da cerâmica protetora. 

 

2.1. Procedimento Experimental 

2.1.1. Reómetro de Torque 

 De forma a estudar o comportamento dos compósitos poliméricos desenvolvidos foi 

utilizado um reómetro de torque Plasti-Corder da Brabender (Figura 17) com uma cabeça de 

mistura (Figura 18), controlado pelo programa WINMIX, versão 3.2.31, em modo de 

comportamento de fusão. Deste modo, obtiveram-se gráficos do torque necessário para a rotação 

das pás durante a mistura em função do tempo de ensaio. O torque é dado em Nm e o tempo de 

ensaio em minutos e segundos.  

Figura 17: Reómetro Brabender utilizado nos 

ensaios 
Figura 18: Cabeça do reómetro. A) pás de mistura; B) câmara 

de mistura 
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Os ensaios no reómetro de torque constituíram-se como o elemento base no 

desenvolvimento dos compósitos poliméricos, tendo-se recorrido aos mesmos para afinar as 

formulações em termos de propriedades mecânicas, processabilidade e qualidade da cerâmica 

produzida. Para além disso, o reómetro de torque também foi utilizado para o estudo da influência 

de vários aditivos no comportamento de compósitos poliméricos. 

Antes de qualquer ensaio no reómetro, verificou-se se este se encontrava devidamente 

limpo. Caso se verificasse resquícios de ensaios prévios nas pás ou na câmara de mistura, 

procedia-se à limpeza dos mesmos de forma a poder dar início ao ensaio. 

Os polímeros, em forma de grânulos, e os aditivos, em forma de grânulos ou pós, foram 

pesados numa balança analítica OHAUS Explorer Precision Balance 210 g / 0,001 g de acordo 

com a formulação pretendida. De seguida, definiram-se as condições do ensaio, nomeadamente a 

velocidade de rotação das pás, a temperatura e o tempo do ensaio. Os componentes em forma de 

grânulos foram misturados e adicionados em primeiro lugar, deixando-se estabilizar o torque para 

garantir uma fusão e mistura o mais homogéneas possível. Após esta estabilização, foram então 

misturados e adicionados os aditivos na forma de pó, esperando-se, mais uma vez, que ocorresse 

a estabilização do torque. A mistura fundida final foi removida da câmara de mistura, fazendo-a 

passar por uma calandra de dois rolos (PIV Antrieb Werner Reimers GmbH & Co KG) de forma 

a produzir uma folha do material em estudo. Esta folha foi utilizada para a determinação das 

propriedades mecânicas e para a averiguação da qualidade da cerâmica produzida. Tanto o 

reómetro de torque como a calandra foram limpos após cada ensaio,  

Para todos os ensaios foi utilizada uma massa total de 65 g de compósito na câmara de 

mistura e uma velocidade de rotação das pás de 40 rpm. A temperatura utilizada variou com o 

tipo de ensaio, sendo indicada aquando da discussão das formulações. 

 

2.1.2. Determinação das Propriedades Mecânicas  

No presente trabalho, foram avaliados a tensão de rotura e o alongamento dos materiais 

em estudo. Para tal, foi utilizado um equipamento de testes mecânicos Zwick ZW 2,5 controlado 

pelo programa testXpert, versão 12.3.  

As folhas obtidas por calandragem foram perfuradas com um cortador de amostra (CPI – 

Comércio e Projetos Industriais Lda.), obtendo-se os provetes a serem utilizados no teste das 

propriedades mecânicas. Este foi realizado segundo as normas ISO 527-1:1993, ISO 527-2:1993 

e IEC 60811-1-1:2001. A forma e as dimensões dos provetes utilizados encontram-se ilustradas 

na Figura 19. A determinação das propriedades mecânicas a partir das folhas obtidas por 

calandragem serviu apenas o propósito de afinar as formulações poliméricas, constituindo-se 

como um termo de comparação entre as formulações desenvolvidas. Após a produção das 

formulações afinadas na extrusora duplo-fuso e a obtenção de perfis (processos discutidos mais à 

frente), as propriedades mecânicas foram de novo determinadas.  
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 Os provetes foram afixados nas garras do extensómetro do equipamento de testes 

mecânicos, uma de cada lado do provete. Estas garras separam-se continuamente a uma 

velocidade pré-definida num eixo vertical até ocorrer a rotura do provete. Durante este tipo de 

ensaio produzem-se curvas de tensão, dada em N/mm2, em função da deformação, dada em 

percentagem. A tensão de rotura obtida corresponde à tensão máxima suportada pelo material 

antes da sua rotura, sendo dada em MPa. O alongamento corresponde à percentagem de 

alongamento do provete no momento da rotura do mesmo em relação ao comprimento inicial da 

sua parte central. 

 Para cada material a ser testado retiraram-se cinco amostras (correspondendo a cinco 

provetes), obtendo-se, assim, cinco conjuntos de valores de tensão de rotura e de alongamento 

para cada compósito estudado. Os valores apresentados na secção 2.3 (Apresentação e Discussão 

dos Resultados) correspondem à média aritmética dos cinco valores obtidos para cada parâmetro, 

para cada material. 

 

2.1.3. Determinação do Índice de Fluidez 

 O índice de fluidez é definido como a massa (MFI, do inglês, Melt Flow Index) ou o 

volume (MVR, do inglês, Melt Volume Rate) de material que flui de um cilindro através de uma 

fieira em 10 minutos sob ação de um determinado peso. Deste modo, o índice de fluidez é dado 

em g/10 min ou em cm3/10 min. Na Figura 20 encontra-se representado o esquema de um medidor 

de índice de fluidez segundo a norma NP ISO 1133:2007. Os ensaios foram realizados de acordo 

com esta norma. 

No presente trabalho, o índice de fluidez foi determinado para os compósitos retardantes 

de chama produzidos na extrusora duplo-fuso. O primeiro passo do ensaio consistiu sempre na 

limpeza do aparelho. Esta limpeza consistia na passagem de um pedaço de feltro pelo capilar do 

aparelho com o auxílio de um pistão, removendo, assim, quaisquer resquícios de material de 

ensaios anteriores que ainda se poderiam encontrar no interior do capilar. Após este passo de 

limpeza, introduziam-se os grânulos do material em estudo no cilindro do aparelho, tendo-se 

escolhido a mesma temperatura (150 °C) e o mesmo peso aplicado (21,6 kg) de forma a 

possibilitar a comparação. Após a introdução do material, este foi empacotado manualmente com 

um pistão, dando-se início ao ensaio. Após um tempo de pré-aquecimento de 240 s, foi aplicado 

Figura 19: Forma em haltere e dimensões dos provetes utilizados na determinação das 

propriedades mecânicas. Especificações segundo IEC 60811-1-1:2001 
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o peso selecionado. O medidor de índice de fluidez utilizado (Instron Ceast MF 20) procedeu 

então à determinação automática do índice de fluidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 O índice de fluidez (MFI) de um material a uma determinada temperatura (𝜃) e a um 

determinado peso nominal (𝑚𝑛𝑜𝑚) é dado pela seguinte expressão: 

 

𝑀𝐹𝐼 (𝜃, 𝑚𝑛𝑜𝑚) =
𝐴 ∗ 𝑡𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝑙 ∗ 𝜌

𝑡
 

 

onde A é a área de secção transversal do pistão e do cilindro em cm2, tref  é o tempo de referência 

(10 minutos) em segundos, l é a distância pré-determinada percorrida pelo pistão em cm, ρ é a 

densidade do material fundido em g/cm3, e t é o tempo medido, em s. O cálculo do índice de 

fluidez foi efetuado pelo próprio aparelho, tendo sido, no entanto, necessário efetuar a 

determinação da densidade do material em estudo. A densidade foi determinada através do 

método da flutuabilidade, o qual é um método hidrostático baseado no Princípio de Arquimedes. 

Para cada material cuja densidade se queria conhecer pesaram-se quatro amostras numa balança 

hidrostática OHAUS Explorer. Efetuando uma pesagem da amostra ao ar e uma pesagem da 

amostra em água, utilizou-se a seguinte expressão para a determinação da densidade dos 

materiais, de acordo com a norma ISO 1183-1:2004:  

𝜌𝑚 = 𝜌𝑎𝑔 ∗
𝑚𝑎

𝑚𝑎 − 𝑚𝑎𝑔
 

onde ρ
m  e ρ

ag  
são, respetivamente, a densidade do material e a densidade da água, em g/cm3, ma é 

a massa, em g, pesada ao ar e mag é a massa aparente, em g, pesada na água. A densidade do 

Figura 20: Esquema de um medidor de índice de fluidez segundo a norma ISO 1133:2007 
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material foi considerada como sendo a média das quatro densidades determinadas para cada 

material, correspondentes às quatro amostras retiradas.  

 O passo de limpeza que se efetuou ao aparelho antes da determinação do índice de fluidez 

foi repetido no final de cada ensaio. 

 

2.1.4. Produção dos Materiais Retardantes de Chama 

 Após os testes iniciais no reómetro, foram escolhidas algumas formulações retardantes 

de chama para serem produzidas por extrusão. Apesar de os ensaios realizados no reómetro 

permitirem inferir sobre a processabilidade dos materiais estudados, é apenas na extrusora que se 

pode observar o comportamento real dos materiais aquando do seu processamento. A extrusora 

utilizada para produzir os grânulos do material foi uma extrusora duplo-fuso ICMA San Giorgio 

de parafusos co-rotacionais totalmente engrenados com um diâmetro de parafuso de 25 mm e um 

rácio L/D de 52.  

A extrusora possuía três doseadores, denominados de Doseador 1, 2 e 3 em função da 

ordem em que são colocados em funcionamento no início do processo de extrusão. No Doseador 

1 foram colocados os componentes poliméricos, no Doseador 2 foram colocados todos os aditivos 

em forma de pó exceto o maioritário, o qual foi colocado sempre no Doseador 3. 

 As matérias-primas necessárias a cada formulação foram pesadas numa balança industrial 

KERN KFB-TM 30 kg / 10 g, tendo-se colocado os grânulos de polímero numa estufa (Binder) 

de forma a secá-los. Durante a secagem, os grânulos foram misturados manualmente por breves 

períodos de tempo de forma a garantir um processo de secagem mais homogéneo e menos 

demorado.  

De forma a dar início à extrusão, escolheram-se as temperaturas adequadas para cada uma 

das 15 zonas de temperatura da extrusora, sendo possível proceder ao controlo das temperaturas 

no interior da extrusora e efetuar ajustes a essas temperaturas durante todo o processo de extrusão, 

em caso de necessidade. Para além disso, foi possível definir e controlar o débito da extrusora, 

em kg/h, a percentagem da formulação total para cada doseador e a velocidade dos parafusos, em 

rpm. A unidade de controlo da extrusora oferecia também indicação da pressão no interior da 

extrusora.  

No início da extrusão, os polímeros foram introduzidos na extrusora em primeiro lugar 

(doseador 1), seguindo-se os aditivos em menor quantidade (doseador 2) e, por fim, o aditivo 

maioritário da formulação a ser testada (doseador 3). A fieira utilizada produzia quatro fios de 

material, os quais passavam por um banho de água (processo ilustrado na Figura 21). O material 

arrefecido foi então passado por uma unidade de granulação. Os grânulos produzidos (cuja forma 

se encontra exemplificada na Figura 22) foram utilizados para a obtenção de perfil, para o 

revestimento de fio, para a determinação do índice de fluidez do material em estudo e para o 

ensaio de reómetro capilar. 
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2.1.5. Extrusão de Perfil 

A extrusão de perfil consistiu na extrusão de um segmento retangular do material em 

estudo, ilustrado na Figura 23. Para tal, foi utilizada uma extrusora monofuso Periplast com um 

rácio L/D de 14 e um diâmetro de parafuso de 20 mm. O princípio de funcionamento da extrusora 

de perfil é idêntico à extrusora de duplo-fuso. O primeiro passo consistiu na limpeza do interior 

da cabeça da extrusora. Os grânulos produzidos na extrusora de duplo-fuso foram secados numa 

estufa e depois introduzidos na extrusora de perfil, controlando-se a velocidade do parafuso e a 

temperatura para cada uma das 4 zonas de temperatura da extrusora.  

No início do processo deixava-se passar o material durante algum tempo pela extrusora 

de forma a garantir a saída de qualquer material remanescente do ensaio anterior. A fieira utilizada 

tinha um formato retangular horizontal (ilustrado na Figura 24) e o material extrudido passava 

por um banho de água para ser arrefecido. O perfil era conduzido por um conjunto de dois rolos. 

Os perfis produzidos foram utilizados para a determinação da densidade e das propriedades 

mecânicas do material. Através da determinação destas propriedades e da averiguação do aspeto 

dos perfis produzidos foi possível averiguar o comportamento da transformação do material 

produzido na extrusora de duplo-fuso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Saída do material extrudido pela fieira da extrusora 

duplo-fuso 

Figura 22: Grânulos produzidos pela 

extrusora duplo-fuso  

Figura 23: Formato dos perfis extrudidos Figura 24: Fieira da extrusora de 

perfil utilizada 
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2.1.6. Revestimento de Fios 

 O revestimento de fios metálicos com os materiais produzidos na extrusora de duplo-fuso 

teve por objetivo inferir sobre a possibilidade de utilização destes materiais como revestimentos 

de cabos elétricos.  

 A linha de extrusão de fio utilizada consistia nos seguintes elementos: a) Desenrolador de 

fio; b) extrusora monofuso Tecnocanto com um rácio L/D de 34 e um diâmetro de parafuso de 60 

mm; c) banho de água; d) medidor de diâmetro (Proton Products InteliSENS DG-k Series); e) teste 

da faísca (Proton Products InteliSENS ST-HF Series); f) medidor de alinhamento (Proton 

Products); e g) cabrestante (Adjust Machines CAB-500). A linha de extrusão descrita permitiu o 

controlo da temperatura em cada uma das 7 zonas de temperatura da extrusora, da velocidade de 

rotação do parafuso da mesma, e da velocidade do cabrestante (puxador). Em simultâneo, foi 

possível averiguar a pressão da extrusora, possíveis falhas no revestimento do fio metálico e o 

diâmetro do fio revestido. 

Nos ensaios de extrusão de fio foi utilizado um fio de alumínio. Este fio metálico necessita 

de se encontrar alinhado com a linha de extrusão, fazendo-o passar pela fieira da extrusora de 

forma a revesti-lo. Assim, a extrusora encontrava-se numa posição perpendicular em relação à 

linha de extrusão.  

O primeiro passo de cada ensaio de revestimento de fio consistiu na limpeza da parte 

interior da cabeça da extrusora. Os grânulos do material em estudo, previamente secados numa 

estufa, foram alimentados à extrusora monofuso, deixando-se passar o material durante algum 

tempo pela extrusora. Durante esta fase, fez-se sair o material da extrusora por uma abertura que 

se encontra antes da fieira. Este passo teve por objetivo o enchimento da extrusora com o material 

em estudo, garantindo a saída de possíveis resquícios de material de ensaios prévios que se 

possam encontrar no interior da extrusora, sem contaminar a fieira. 

 Após a fase inicial que consistiu essencialmente na limpeza da extrusora, começou a 

fazer-se passar o material pela fieira. Em simultâneo, aumentou-se a velocidade do parafuso e a 

velocidade do cabrestante. Por aumentos sucessivos da velocidade de saída do material da 

extrusora e da velocidade de passagem do fio pela cabeça da extrusora, controlando-se 

simultaneamente o aspeto do revestimento à saída da fieira (Figura 25), foram encontradas as 

melhores condições para o revestimento de cada material testado. O fio era revestido no interior 

da cabeça da extrusora pelo material em estudo, passando por um banho de água para ser 

arrefecido. De seguida, o fio revestido passava pelos restantes elementos da linha de extrusão 

(teste da faísca, medidor de diâmetro e medidor de alinhamento), até chegar ao cabrestante. As 

amostras de fio foram retiradas nesta zona. O sistema de controlo da linha de extrusão fornecia 

indicações acerca de todos os elementos da linha.  
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2.1.7. Forno de Cerâmica 

Das folhas de calandragem e dos perfis obtidos por extrusão das formulações retardantes 

de chama foram recortados pequenos pedaços. Estes foram colocados em cadinhos com tampa, 

os quais foram colocados no interior de um forno de cerâmica (Fornoceramica) a 1000 °C durante 

duas horas. Ao fim deste tempo, retiraram-se os cadinhos e avaliou-se a qualidade da cerâmica 

produzida por cada compósito polimérico estudado. 

 

2.1.8. Reómetro Capilar 

De forma a determinar a curva de fluxo de um dos materiais produzidos na extrusora de 

duplo-fuso foi efetuado um ensaio de reómetro capilar. Através deste equipamento é possível 

alcançar as taxas de corte necessárias para avaliar o comportamento do fluxo do material sob 

condições normais de processamento por extrusão.  

O ensaio foi efetuado no Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros da Universidade 

do Minho, tendo-se utilizado um reómetro Göttfert Rheo-tester 2000 de acordo com a norma 

ASTM D3835.2 A temperatura utilizada foi de 175 °C de forma a corresponder à temperatura de 

processamento do material analisado. Através do ensaio de reómetro capilar obtiveram-se a taxa 

de corte aparente, em s-1, a tensão de corte aparente, em kPa, e a viscosidade aparente, em Pa.s. 

 

2.1.9. Avaliação do Aspeto 

 Para além da observação a olho nu, avaliou-se o aspeto dos grânulos, perfis e fios 

produzidos através da observação dos mesmos sob um microscópio digital Leica DMS1000, 

controlado pelo programa Leica Application Suite. 

 
2 Este ensaio não foi presenciado pela autora. 

Figura 25: Saída do fio metálico revestido da cabeça da extrusora 
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2.2. Componentes dos Compósitos Poliméricos Estudados 

2.2.1. Componentes Poliméricos 

Na Tabela 1 apresentam-se os componentes poliméricos (bases poliméricas e aditivos 

poliméricos) utilizados para a formulação dos compósitos poliméricos estudados. As 

propriedades apresentadas para cada componente polimérico são indicadas segundo 

especificações do respetivo fornecedor. 

 

  

  

 

 

2.2.2. Aditivos em Forma de Pó 

Na Tabela 2 apresentam-se os aditivos em forma e pó utilizados para a formulação dos 

compósitos poliméricos estudados. As propriedades apresentadas para cada aditivo são indicadas 

segundo especificações do respetivo fornecedor. 

 

 Tipo 

Densidade 

(23 °C) 

(g/cm3) 

MFI  

(190 °C, 2,16 kg) 

(g/10 min) 

Tf * 

(°C) 

Tensão de 

Rotura (MPa) 

Alongamento 

(%) 

Outras 

indicações 

EVA** 

Escorene™ 

Ultra 

UL 00728 

(ExxonMobil) 

0,951 7 73 ND 
> 100 

 

Acetato de 

vinilo: 27,5% 

Alcudia® EVA 

PA-440 

(Repsol) 

0,950 7 71 22 760 
Acetato de 

vinilo: 28%  

EOP 
Exact 0203 

(Borealis) 
0,902 3 95 30 1700 - 

LLDPE 
Dowlex™ 

2035 (Dow) 
0,919 6 124 

36,6 - 51,1*** 

(DT – DM) 

610 – 770*** 

(DM – DT)  
- 

LLDPE-MA 

Bondyram® 

4108 

(Polyram) 

0,920 1 124 ND ND 
Agente de 

acoplamento 

Polisiloxano 

Genioplast® 

Pellet S 

(Wacker) 

ND ND ND ND ND 

Agente  

auxiliar de 

processamento 

* Temperatura de fusão 

** O EscoreneTM Ultra UL 00728 foi utilizado nas formulações A e B. O Alcudia® PA-440 foi utilizado nas formulações C, D e E 

*** DT: Direção transversal à direção de orientação do polímero. DM: Direção paralela à direção de orientação do polímero (“Direção de máquina”) 

Tabela 1: Componentes poliméricos das formulações desenvolvidas durante o trabalho experimental 
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 Tipo Estabilidade térmica 

Área superficial 

específica 

(m2/g) 

Outras indicações 

Borato de Zinco* 

Firebrake® ZB  

(Borax) 
Até 290 °C ND 

 Tamanho médio de partícula: 9 μm 

 Fórmula química: 

2ZnO·3B2O3·3,5H2O 

 Composição química:  

47,5 – 48,9% B2O3 

37,7 – 38,7% ZnO 

Storflam® ZB ND ND 
Fórmula química: 

2ZnO·3B2O3·3,5H2O 

MDH 

Magnifin® H-5 

(Albemarle) 

Até 340 °C 

4 – 6 

 Forma da partícula: Plaqueta 

 Tamanho médio de partícula:  

2,1 – 4,1 μm (d90) 

Magnifin® H-5 HV  

(Albemarle) 
2 – 5 

 Tratamento de superfície: 

Polimérico 

 Tamanho médio de partícula: 

2,4 – 4,4 μm (d90) 

Magnifin® H-10  

(Albemarle) 
9 – 11 

  Forma da partícula: Plaqueta 

 Tamanho médio de partícula:  

1,4 – 1,8 μm (d90) 

Magnifin® H-10 A  

(Albemarle) 
8 – 11 

 Tratamento de superfície: 

Vinilsilano 

 Tamanho médio de partícula: 

1,4 – 1,8 μm (d90) 

Talco 
Luzenac 10MO 

(Imerys Talc) 
ND ND ND 

Ácido Esteárico 
Dervacid 3158 

(Focor) 
ND ND ND 

Antioxidantes 

Irganox® 1010 

(Ciba) 
ND ND 

Antioxidante fenólico. Protege contra 

degradação termo-oxidativa. 

Irganox® 1024 

(Ciba) 
ND ND 

Desativador de metais e antioxidante 

(fenólico) primário.  

ATH 
Apyral® 40CD  

(Nabaltec) 
ND 3,5 

Tamanho médio de partícula:  

3,2 μm (d90) 

Óxido de Cálcio ND ND ND ND 

Tabela 2: Aditivos em forma de pó das formulações desenvolvidas durante o trabalho experimental 

* O Firebreak® ZB foi utilizado nas formulações A e B. O Storflam® ZB foi utilizado nas formulações C, D e E 
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2.3. Apresentação e Discussão dos Resultados 

A presente secção encontra-se dividida em duas partes principais. A primeira parte 

relaciona-se com a caracterização de vários compósitos poliméricos com propriedades retardantes 

de chama e sua produção à escala de laboratório industrial. Dos vários compósitos retardantes de 

chama estudados no reómetro de torque, foram escolhidos cinco para serem produzidos a esta 

escala tendo em conta a sua capacidade de produzir uma cerâmica de boa qualidade e as suas 

propriedades mecânicas. A segunda parte da presente secção relaciona-se com a influência de 

aditivos no comportamento dos compósitos poliméricos que os contêm. Este estudo da influência 

dos componentes das formulações no comportamento do compósito final foi direcionado para 

materiais retardantes de chama, tendo-se utilizado as mesmas bases poliméricas e os mesmos 

aditivos que foram utilizados no desenvolvimento dos compósitos retardantes de chama descritos 

na secção 2.3.1. 

 

2.3.1. Compósitos Retardantes de Chama3 

 Tal como referido anteriormente, a fase inicial do trabalho experimental consistiu no 

desenvolvimento e na caracterização de várias formulações retardantes de chama contendo tipos 

e quantidades diferentes de polímeros e aditivos. Após vários ensaios no reómetro de torque e no 

forno de cerâmica, obtiveram-se duas formulações que deram origem compósitos retardantes de 

chama que geraram uma cerâmica de boa qualidade após ensaio no forno de cerâmica e que, 

simultaneamente, possuíam propriedades mecânicas satisfatórias. De seguida apresenta-se a 

caracterização destes dois compósitos, denominados Compósito A e Compósito B. 

 

2.3.1.1. Compósitos A e B 

2.3.1.1.1. Composição 

 Na Tabela 3 encontra-se especificada a composição dos compósitos A e B.  

 

 

 

 

 

 

 
3 No presente trabalho designou-se por compósitos retardantes de chama os compósitos capazes de 

formarem uma cerâmica protetora durante o ensaio no forno de cerâmica.  
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Percentagem 

Compósito A Compósito B 

EVA 6 6 

EOP 15 14 

LLDPE 15 14 

LLDPE-MA 3 3 

Genioplast® 4 1 3 

MDH* 18 18 

Borato de Zinco 30 30 

Talco 10,5 10,5 

Ácido Estéarico 1 1 

Irganox® 1010 5 0,3 0,3 

Irganox® 1024 0,2 0,2 

 

  

A mistura de EVA, EOP e LLDPE teve por objetivo a obtenção de um equilíbrio entre 

propriedades mecânicas, propriedades de isolamento e processabilidade favoráveis, fatores estes 

derivados dos polímeros individuais.  

O agente de acoplamento utilizado foi o LLDPE-MA. Este polímero modificado 

apresenta uma grande compatibilidade com os polímeros utilizados pela interação das suas 

cadeias não polares com as cadeias não polares do LLDPE e do EOP e pela interação do anidrido 

maleico com o EVA. 

 Como auxiliar de processamento foi utilizado uma formulação em grânulos contento 

sílica fumada e um teor elevado em polímero siloxano de peso molecular muito elevado (UHMW, 

do inglês, Ultra High Molecular Weight). 

 O MDH, o borato de zinco e o talco foram escolhidos como retardantes de chama devido 

à sua capacidade de formação de uma cerâmica protetora quando expostos ao calor durante um 

determinado período de tempo. Para além disso, têm sido reportados vários efeitos sinérgicos para 

estes aditivos.  

Como agente dispersante foi utilizado o ácido esteárico e, para além disso, usou-se um 

sistema de dois antioxidantes: um antioxidante fenólico estericamente impedido e um 

antioxidante fenólico que desempenha simultaneamente a função de desativador de metal.  

 
4 Pelas propriedades únicas do agente auxiliar de processamento utilizado, este aditivo será referenciado 

pelo seu nome comercial (Genioplast®) para efeitos de apresentação e discussão dos resultados obtidos. 
5 Uma vez que foi utilizado um sistema de dois antioxidantes distintos, estes serão referenciados pelos seus 

nomes comerciais (Irganox® 1010 e Irganox® 1024) de forma a distingui-los. 

Tabela 3: Composição dos compósitos A e B 

* Magnifin® H-5 
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2.3.1.1.2. Ensaios no Reómetro de Torque 

 Os gráficos de torque em função do tempo de ensaio para os compósitos A e B 

(Figura 26 e Figura 27, respetivamente) foram obtidos a uma temperatura inicial de 130 °C.  

 

 

 

Através da análise dos gráficos de torque em função do tempo é possível observar a 

existência de vários pontos característicos. O ensaio começa com a introdução dos grânulos de 

polímero na câmara de mistura. Os grânulos encontram-se à temperatura ambiente e, portanto, a 

uma temperatura significativamente menor que a câmara pré-aquecida. Por esta razão, assiste-se 

a uma diminuição da temperatura à medida que se enche a câmara de mistura. Esta diminuição da 

temperatura é acompanhada por um aumento do torque devido ao aumento da fricção entre os 

grânulos de material polimérico aquando do enchimento da câmara. O primeiro máximo de 

torque, correspondente ao ponto A, é atingido quando todo o material polimérico se encontra no 

interior da câmara. Este pico de torque corresponde, simultaneamente, a um mínimo de 

temperatura. Após o ponto A, o torque vai diminuindo à medida que o material polimérico funde, 

enquanto a temperatura volta a aumentar devido à dissipação viscosa de energia por parte do 

material polimérico. Quando os grânulos de polímero se encontram totalmente fundidos, o torque 

registado estabiliza. O ponto B corresponde ao torque mínimo, verificado nesta fase de torque 

estabilizado. A adição dos aditivos nesta altura provoca um aumento rápido do torque devido à 

maior fricção e pressão que se verificam na câmara de mistura preenchida na sua totalidade. 

Assim, o torque passa do valor mínimo (ponto B) para o valor de torque máximo (ponto X), 

passando por um ponto de inflexão (ponto G). Mais uma vez, verifica-se a diminuição da 

temperatura devido à junção dos aditivos à temperatura ambiente com o material polimérico 

fundido. Durante a mistura dos polímeros com os aditivos, a temperatura vai aumentando devido 

à fricção e à pressão geradas pela grande quantidade de material presente. Esta mistura diz-se 

Figura 26: Torque em função do tempo de ensaio do Compósito A. 

Massa da mistura: 65 g. Velocidade: 40 rpm. Temperatura: 130 °C. 

Os pontos característicos A, B, G, X e E encontram-se evidenciados 

na Tabela 4 

Figura 27: Torque em função do tempo de ensaio do Compósito B. 

Massa da mistura: 65 g. Velocidade: 40 rpm. Temperatura: 130 °C. 

Os pontos característicos A, B, G, X e E encontram-se evidenciados 

na Tabela 4 
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completa quando se verifica uma nova estabilização do torque, ponto no qual se termina o ensaio 

(ponto E). Os pontos característicos A, B, G, X e E para os compósitos A e B encontram-se 

evidenciados na Tabela 4. 

Note-se que o ruído observado na linha de temperatura para o Compósito A (Figura 26) 

se deveu a um mau contacto na entrada do termopar na câmara de mistura. Desta forma, não é 

possível efetuar uma comparação rigorosa da variação da temperatura durante os dois ensaios. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A diferença mais significativa entre os compósitos A e B é o facto de o Compósito B 

possuir uma maior percentagem de Genioplast® (3%) em comparação ao Compósito A (1%). O 

Genioplast® atua como agente auxiliar de processamento, melhorando o fluxo do material a que 

é adicionado através das suas propriedades lubrificantes. Assim, pode observar-se pelos gráficos 

obtidos que o torque registado para o Compósito B foi sempre menor do que para o Compósito 

A. Para além disso, o torque do Compósito B demorou menos tempo a estabilizar, o que indica 

uma mistura mais eficiente dos componentes devido ao melhor fluxo de material conseguido com 

um teor mais elevado de agente auxiliar de processamento. 

 

2.3.1.1.2.1. Propriedades Mecânicas 

A tensão de rotura e o alongamento determinados para os compósitos A e B a partir das 

respetivas folhas de calandragem são apresentados na Tabela 5. As propriedades mecânicas 

medidas são melhores para o compósito contendo um teor mais baixo de agente auxiliar de 

processamento. As propriedades lubrificantes do Genioplast® parecem ter consequências 

negativas no desempenho do compósito, uma vez que se assistiu a uma diminuição de ambas as 

propriedades mecânicas medidas. 

 

 

 

 Torque (Nm) 

 Compósito A Compósito B 

Pico de Carregamento (A) 23,3 21,2 

Torque Mínimo (B) 11,0 8,2 

Ponto de Inflexão (G) 26,3 23,7 

Torque Máximo (X) 40,8 36,9 

Torque de Equilíbrio (E) 33,5 31,4 

Tabela 4: Pontos característicos dos gráficos de torque em função do tempo de 

ensaio para os compósitos A e B 



Desenvolvimento de Compósitos Poliméricos: Estudo da sua Reologia e Extrusão 

43 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.2.2. Ensaio no Forno de Cerâmica 

 Tanto o Compósito A como o Compósito B formaram uma cerâmica dura, de boa 

qualidade, após ensaio no forno de cerâmica (Figura 28 e Figura 29, respetivamente). Para efeitos 

de comparação, apresenta-se na Figura 30 o exemplo de uma cerâmica fraca, a qual se desfazia 

com grande facilidade com as mãos. A formulação que deu origem a esta cerâmica fraca continha 

33% de MDH, 20% de borato de zinco e 5,5% de talco. De todas as formulações semelhantes às 

que deram origem aos compósitos A e B (isto é, que continham os mesmos componentes mas em 

proporções diferentes) que foram estudadas, apenas se obteve uma boa cerâmica para compósitos 

com um teor em borato de zinco de pelo menos 30%. 

 

 

 

 

2.3.1.1.3. Extrusão 

2.3.1.1.3.1. Produção de Grânulos 

A distribuição dos componentes dos compósitos pelos doseadores encontra-se na Tabela 

6. As percentagens descritas correspondem à percentagem da formulação total para cada 

doseador.  

 

 Compósito A Compósito B 

Tensão de Rotura (MPa) 8,4 6,6 

Alongamento (%) 434,1 302,7 

Figura 28: Cerâmica formada 

pelo Compósito A 
Figura 29: Cerâmica formada 

pelo Compósito B 

Figura 30: Cerâmica fraca obtida com um 

compósito que continha um teor maior em 

MDH e um teor menor em borato de zinco e 

talco, comparando com os compósitos A e B. 

Tabela 5: Propriedades mecânicas determinadas para os compósitos A e B a partir 

das respetivas folhas de calandragem 
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Compósito A 

 Os grânulos dos componentes poliméricos utilizados foram secados na estufa durante 

duas horas a 70 °C antes do ensaio na extrusora de duplo-fuso.  

 O primeiro perfil de temperaturas utilizado na produção do Compósito A encontra-se na 

Tabela 7 (T1). O extrudido obtido com este perfil de temperaturas apresentava uma grande 

rugosidade de superfície. Por esta razão, aumentaram-se as temperaturas em várias zonas da 

extrusora (Tabela 7, T2) de forma a obter um melhor fluxo de material, facilitando, assim, a saída 

deste da fieira. Após este aumento das temperaturas de processamento, o aspeto superficial do 

extrudido melhorou. No entanto, o material extrudido continuava a apresentar algumas 

rugosidades. Assim, diminuíram-se a velocidade de rotação dos parafusos e o débito na tentativa 

de diminuir a pressão na extrusora e eliminar os defeitos de superfície do material. Tal não teve 

qualquer influência no aspeto superficial do extrudido. Uma diminuição das temperaturas nas 

zonas próximas da fieira também não levou a efeitos notáveis no aspeto superficial do material, 

tendo-se utilizado este último perfil de temperaturas (Tabela 7, T3) para a produção dos grânulos 

a serem utilizados em ensaios posteriores. 

O aspeto do material extrudido melhorou apenas após o aumento inicial das temperaturas 

de processamento, dado que o fluxo de material foi melhorado pelas temperaturas mais elevadas. 

No entanto, uma vez que alterações posteriores de temperatura e a diminuição da velocidade e do 

débito da extrusora não mostraram efeitos notáveis no aspeto superficial do material, a existência 

de rugosidades persistentes na superfície do material produzido poderá dever-se a uma quantidade 

insuficiente de agente auxiliar de processamento na formulação e/ou a uma má dispersão deste 

aditivo.  

 O Compósito A foi assim produzido a um débito de 14 kg/h, com uma velocidade dos 

parafusos de 350 rpm e uma pressão da extrusora de 77 bar.  

 

 

 

 

 

 % Componentes 

Doseador 1 40 EVA, EOP, LLDPE, LLDPE-MA, Genioplast® 

Doseador 2 30 MDH, Talco, Ácido Esteárico, Antioxidantes 

Doseador 3 30 Borato de Zinco 

Tabela 6: Distribuição dos componentes dos compósitos A e B pelos doseadores utilizados 
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Para além do mau aspeto superficial do material extrudido, os grânulos produzidos 

apresentavam alguma porosidade (Figura 31). A existência de poros nos grânulos é indicativa da 

presença de humidade durante o processo de extrusão, sendo que os poros formados advêm da 

libertação de água às temperaturas de processamento. A porosidade dos grânulos constitui-se, 

assim, como evidência de um processo de secagem ineficiente dos componentes poliméricos. O 

tempo de secagem poderá não ter sido suficiente para remover toda a humidade dos grânulos e/ou 

poderá ter sido utilizada uma temperatura demasiado baixa. Para além disso, o grau de porosidade 

variou em grande medida de grânulo para grânulo, indicando que a secagem dos componentes 

poliméricos não foi homogénea. Assim, a secagem dos componentes poliméricos do Compósito 

B foi efetuada durante um período de tempo maior, a uma temperatura mais elevada, tendo-se 

procedido à mistura manual dos grânulos com mais frequência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compósito B 

 Os grânulos dos componentes poliméricos utilizados foram secados na estufa durante três 

horas a 90 °C antes do ensaio na extrusora de duplo-fuso. 

 O primeiro perfil de temperaturas utilizado durante a produção do Compósito B encontra-

se especificado na Tabela 8 (T1). Durante a fase inicial de produção, a pressão gerada na extrusora 

quando se adicionava o borato de zinco (terceiro doseador) atingiu valores tão elevados que a 

Zona* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

T1 (°C) 20 30 145 145 150 155 165 165 165 170 170 170 170 170 170 

T2 (°C) 20 30 155 155 160 160 165 165 165 170 170 170 180 190 190 

T3 (°C) 20 30 155 155 160 160 165 165 165 170 170 170 170 170 170 

Figura 31: Grânulos obtidos do Compósito A com diferentes graus de porosidade. 

Ampliação do microscópio: 3,2x 

Tabela 7: Perfis de temperatura utilizados durante a produção dos grânulos do Compósito A. T1 corresponde ao primeiro perfil de 

temperaturas utilizado e T2 ao segundo. T3 contém o perfil de temperaturas ao qual foram produzidos os grânulos usados para ensaios 

posteriores 

* A zona 0 corresponde à zona de alimentação e a zona 14 corresponde à zona da fieira. As zonas intermédias encontram-se por esta mesma ordem 
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extrusora efetuava paragens autónomas por questões de segurança (a extrusora utilizada parava 

quando a pressão atingia o valor de 180 bar). Assim, aumentaram-se as temperaturas e diminuiu-

se o débito da extrusora de forma diminuir a pressão gerada (Tabela 8, T2). Apesar da diminuição 

da pressão, assistiu-se a um fluxo intermitente entre compósito polimérico fundido e apenas pó. 

Assim, de forma a verificar se tal seria um problema associado ao terceiro doseador, juntou-se 

um pouco de corante ao borato de zinco. De facto, a mistura entre os componentes poliméricos e 

os aditivos do segundo doseador ocorria sem problemas, tendo-se verificado que existia um 

problema na calibração do último doseador. A extrusora foi então esvaziada e os doseadores 

novamente configurados. A produção da Compósito B foi repetida, utilizando-se o perfil de 

temperaturas T1 (Tabela 8). Com uma velocidade de 350 rpm e um débito de 4,8 kg/h, 

conseguiram-se obter grânulos com aspeto superficial aceitável e com uma ocorrência bastante 

baixa de porosidades (Figura 32). Esta minimização da ocorrência de porosidades nos grânulos 

deveu-se à secagem dos componentes poliméricos a uma temperatura mais elevada e durante um 

período de tempo maior do que os componentes poliméricos do Compósito A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.3.2. Extrusão de Perfil 

 Os grânulos dos compósitos produzidos na extrusora de duplo-fuso foram secados numa 

estufa durante três horas a 90 °C antes da extrusão de perfil. Estes ensaios de extrusão foram 

efetuados a diferentes perfis de temperatura e diferentes velocidades de rotação do parafuso de 

forma a determinar as condições de processamento que geram perfis de melhor aspeto e com 

melhores propriedades mecânicas. 

Zona* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

T1 (°C) 20 30 155 155 160 160 165 165 165 170 170 170 170 170 170 

T2 (°C) 20 30 155 155 160 160 165 165 165 170 170 170 175 180 185 

Tabela 8: Perfis de temperatura utilizados durante a produção de grânulos do Compósito B. T1 corresponde ao primeiro perfil de temperaturas 

utilizado e T2 ao segundo 

 

Figura 32: Grânulos obtidos do Compósito B. Ampliação do microscópio: 5,5x 

* A zona 0 corresponde à zona de alimentação e a zona 14 corresponde à zona da fieira. As zonas intermédias encontram-se por esta mesma ordem 



Desenvolvimento de Compósitos Poliméricos: Estudo da sua Reologia e Extrusão 

47 

 

Compósito A 

 O perfil do Compósito A começou por ser produzido a 19,2 rpm com uma temperatura 

de 153 °C na cabeça da extrusora (Tabela 9, T1). O perfil extrudido nestas condições apresentava-

se rugoso nas extremidades, sendo que um aumento da temperatura na cabeça da extrusora para 

161 °C (Tabela 9, T2) resultou numa melhoria considerável do aspeto do perfil (Figura 33A e B). 

Tal seria de esperar, uma vez que o aumento de temperatura facilita o fluxo do material. No 

entanto, as extremidades do perfil continuavam a apresentar algumas rugosidades, tendo-se 

aumentado as temperaturas em todas as zonas da extrusora (Tabela 9, T3). A superfície dos perfis 

apresentava-se ligeiramente áspera ao toque e as extremidades dos mesmos continuaram a exibir 

um aspeto rugoso (muito semelhante ao perfil apresentado na Figura 33B) mesmo após este 

segundo aumento das temperaturas. Para além disso, a variação da velocidade de rotação do 

parafuso mostrou uma tendência geral para o aumento da frequência destas rugosidades com o 

aumento da velocidade. Tais factos são indicativos da ocorrência de defeitos de superfície como 

sharkskin ou da presença de material sólido, remanescente do ensaio anterior, nas extremidades 

da fieira, exercendo pressão sobre as extremidades dos perfis produzidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A velocidade de rotação do parafuso foi variada para os perfis de temperatura T2 e T3, 

tendo-se determinado a tensão de rotura e o alongamento para cada amostra retirada (Tabela 10). 

À mesma temperatura, o aumento da velocidade teve como consequência um ligeiro aumento 

geral tanto da tensão de rotura como do alongamento (excetuando-se a diminuição obtida na 

Zona* 1 2 3 4 

T1 (°C) 150 154 150 153 

T2 (°C) 150 154 150 161 

T3 (°C) 164 168 165 162 

Tabela 9: Perfis de temperatura utilizados durante a extrusão de perfil do Compósito A 

Figura 33: Secção lateral dos perfis obtidos do Compósito A a 19,2 rpm e a uma temperatura da cabeça 

da extrusora de: A) 153 °C; e B) 161 °C. As ampliações do microscópio utilizadas foram 2,25x e 3,2x, 

respetivamente 

* A zona 1 corresponde à zona de alimentação e a zona 4 corresponde à cabeça da extrusora. As 

zonas intermédias encontram-se por esta mesma ordem 
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tensão de rotura com o aumento da velocidade para o perfil T3). O aumento de ambas as grandezas 

é indicativo de que o desempenho do material estudado é melhor quando é processado com 

tempos de residência menores, apesar de a variação ter sido muito pequena. A grande variedade 

dos componentes do Compósito A torna a análise deste fenómeno uma situação bastante 

complexa. No entanto, pelas diferenças6 obtidas nas propriedades mecânicas dos perfis 

extrudidos, apenas o alongamento a temperaturas mais elevadas pareceu sofrer uma alteração um 

tanto significativa com a variação da velocidade do parafuso.  

 As propriedades mecânicas dos perfis extrudidos são geralmente melhores do que as 

propriedades mecânicas obtidas através das folhas de calandragem. No entanto, verificou-se o 

oposto para os perfis do Compósito A. Tanto a tensão de rotura como o alongamento apresentam 

valores mais elevados para a folha de calandragem (tensão de rotura de 8,4 MPa e alongamento 

de 434,1%), facto que indica que poderá ter ocorrido alguma degradação térmica e/ou mecânica 

durante a extrusão de perfil. Uma temperatura de processamento demasiado elevada poderá 

também ser a razão pela qual o alongamento dos perfis extrudidos é mais elevado para 

temperaturas mais baixas. 

 

 

Perfil de Temperaturas 

(°C) 

Velocidade 

(rpm) 

Tensão de Rotura 

(MPa) 

Diferença 

(%) 

Alongamento 

(%) 

Diferença 

(%) 

T2 
19,2 6,16 

3,41 
371,02 

1,87 
25,0 6,37 377,94 

T3 
12,0 6,86 

1,90 
258,10 

8,45 
21,0 6,73 279,91 

 

Compósito B 

O perfil do Compósito B começou por ser produzido a 19,2 rpm com uma temperatura de 

163 °C na cabeça da extrusora (Tabela 11, T1). A superfície dos perfis do Compósito B mostrou-

se, de uma forma geral, mais lisa que a superfície dos perfis do Compósito A. Tal poderá 

relacionar-se com o maior teor em agente auxiliar de processamento presente no Compósito B 

e/ou com uma fieira mais limpa no momento de produção dos perfis deste compósito.  

Não foram observadas melhorias no aspeto lateral dos perfis extrudidos a 19,2 rpm e a 25 

rpm, independentemente das temperaturas utilizadas. Apenas a uma velocidade de 15 rpm ocorreu 

uma melhoria considerável no aspeto lateral dos perfis produzidos (Figura 34), tanto a T2 como a 

T3 (Tabela 11). Assim, apesar de o teor mais elevado de agente auxiliar de processamento do 

Compósito B ter levado a um melhor aspeto superficial dos perfis deste compósito em 

 
6 O método de cálculo das diferenças percentuais apresentadas ao longo deste trabalho encontra-se no 

Anexo I 

Tabela 10: Propriedades mecânicas obtidas para os perfis extrudidos do Compósito A a vários perfis de temperatura e várias 

velocidades de rotação do parafuso 
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comparação com o Compósito A, esse teor parece não ter sido suficiente para eliminar por 

completo os defeitos de superfície observados. A severidade destes defeitos apenas diminuiu de 

forma considerável a uma velocidade de rotação de parafuso baixa e a temperaturas mais elevadas, 

sendo que os restantes perfis produzidos do Compósito B apresentavam um aspeto lateral 

semelhante aos perfis obtidos para do Compósito A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As propriedades mecânicas obtidas para os perfis do Compósito B encontram-se na 

Tabela 12. À mesma temperatura, um aumento da velocidade de rotação do parafuso teve como 

consequência o aumento da tensão de rotura e uma diminuição do alongamento. Tal facto sugere 

que tempos de residência maiores dificultam a interação entre os aditivos e os polímeros. A T2, o 

aumento da velocidade de rotação do parafuso de 15 rpm para 19,2 rpm resultou numa tensão de 

rotura cerca de 52,66% mais elevada, enquanto o aumento da velocidade de 19,2 rpm para 25 rpm 

originou um aumento de apenas 6,24%. O mesmo comportamento verificou-se para os valores de 

alongamento (diminuição de 29,53% e 0,54%, respetivamente), bem como para as propriedades 

mecânicas obtidas com os perfis produzidos a T3. A perda de interação entre os aditivos e os 

polímeros é, deste modo, mais severa a tempos de residência maiores, independentemente das 

temperaturas de processamento utilizadas. 

 

Zona* 1 2 3 4 

T1 (°C) 150 154 153 163 

T2 (°C) 162 163 159 161 

T3 (°C) 170 173 170 172 

Tabela 11: Perfis de temperatura utilizados durante a extrusão de perfil do Compósito B 

 

Figura 34: Secção lateral dos perfis obtidos do Compósito B a 15 rpm e ao perfil de temperaturas A) 

T2; e B) T3. As ampliações do microscópio utilizadas foram 2,5x e 2x, respetivamente. Em termos de 

comparação, o aspeto lateral dos perfis do Compósito B às restantes velocidades testadas foi 

semelhante aos perfis apresentados para o Compósito A na Figura 33A. 

* A zona 1 corresponde à zona de alimentação e a zona 4 corresponde à cabeça da extrusora. As 

zonas intermédias encontram-se por esta mesma ordem 
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À mesma velocidade de rotação do parafuso, a utilização de temperaturas mais elevadas 

durante a extrusão de perfil do Compósito B não mostrou alterações significativas nas 

propriedades mecânicas determinadas. Assim, este material pode ser processado a temperaturas 

mais elevadas sem perda significativa das suas propriedades mecânicas. Para além disso, em 

comparação com o Compósito A, foi possível obter tensões de rotura mais elevadas com o 

Compósito B, utilizando uma velocidade de extrusão e temperaturas mais elevadas (tendo-se, no 

entanto, obtido valores de alongamento menores para o Compósito B quando comparados com os 

valores obtidos para o Compósito A após condições de extrusão semelhantes). Assim, apesar do 

auxiliar de processamento utilizado não ter levado a uma superfície completamente lisa dos perfis 

extrudidos, a maior quantidade do mesmo presente na Compósito B permitiu o processamento 

deste compósito a temperaturas e velocidades mais elevadas, com propriedades mecânicas 

aceitáveis. 

Em comparação com a folha de calandragem (tensão de rotura de 6,6 MPa e alongamento 

de 302,7%), o Compósito B produziu uma tensão de rotura mais elevada e um alongamento mais 

baixo para a maior velocidade testada (25 rpm), independentemente do perfil de temperaturas 

utilizado durante a extrusão. A maior tensão de rotura e o alongamento menor são evidência de 

uma maior interação entre os aditivos e os polímeros quando o compósito é processado na 

extrusora, facto que poderá derivar de uma mistura mais eficiente dos componentes. Por outro 

lado, à menor velocidade testada (15 rpm), as tensões de rotura obtidas pela extrusão de perfil 

foram semelhantes à tensão de rotura do material processado no reómetro de torque e os 

alongamentos foram mais elevados. Tal sugere que, com este tempo de residência mais elevado, 

poderá ter ocorrido alguma degradação térmica e/ou mecânica que teve como consequência uma 

perda de interação entre os aditivos e os polímeros. 

 

Perfil de Temperaturas 

 (°C) 

Velocidade 

(rpm) 

Tensão de Rotura 

 (MPa) 

Diferença 

(%) 

Alongamento 

(%) 

Diferença 

(%) 

T1 19,2 9,96 - 297,07 - 

T2 

15,0 6,40 
62,19 

(15/25 rpm) 
373,16 

29,91 

(15/25 rpm) 

19,2 9,77 
6,24 

262,98 
0,54 

25,0 10,38 261,56 

T3 
15,0 6,50 

65,08 
367,85 

29,78 
25,0 10,73 258,29 

Tabela 12: Propriedades mecânicas obtidas para os perfis extrudidos do Compósito B a vários perfis de temperatura e várias velocidades 

de rotação do parafuso 
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2.3.1.1.4. Índice de Fluidez 

 De forma a determinar a densidade dos compósitos produzidos, foram recolhidas, para 

cada compósito, quatro amostras dos perfis extrudidos a perfis de temperatura semelhantes (isto 

é, dos perfis produzidos a T3 do Compósito A e a T2 do Compósito B). A densidade considerada 

para a medição do índice de fluidez correspondeu à média aritmética das quatro densidades 

determinadas para cada compósito. As densidades e os índices de fluidez determinados para os 

compósitos A e B encontram-se apresentados na Tabela 13. 

  

 

Compósito Densidade (g/cm3) 
MFI (150 °C, 21,6 kg) 

(g/10 min) 

A 1,34 6,02 

B 1,38 6,37 

 

 O índice de fluidez do compósito B é mais elevado que o índice de fluidez do Compósito 

A. Tal seria de esperar, confirmando-se, mais uma vez, que o agente auxiliar de processamento 

utilizado melhora o fluxo destes materiais. No entanto, a diferença entre os índices de fluidez 

obtidos para os dois compósitos é pequena (cerca de 5,8%), facto que sugere que a quantidade de 

auxiliar de processamento utilizada na Compósito B é ainda insuficiente para produzir uma 

mudança significativa no índice de fluidez e, portanto, no processamento do compósito. Tal facto 

é confirmado pelos resultados obtidos pela extrusão de perfil.  

 

2.3.1.1.5. Reómetro Capilar 7 

 O ensaio de reómetro capilar permitiu caracterizar o comportamento reológico do 

material em estudo, tendo-se obtido dados de taxa de corte, tensão de corte e viscosidade 

aparentes. Pelas razões citadas, apenas o Compósito A foi analisado por reometria capilar. Para 

este compósito, foram efetuados dois ensaios sob as mesmas condições. 

 A partir da análise da variação da viscosidade aparente com a taxa de corte aparente 

(Figura 35) é possível verificar que o compósito A é um material reofluidificante, uma vez que a 

sua viscosidade diminui com o aumento da taxa de corte. 

 
7 Devido à necessidade de adicionar corante durante a produção do Compósito B, a quantidade de grânulos 

deste compósito remanescente após ensaios de extrusão de perfil e de índice de fluidez não foi suficiente 

para ser possível reunir uma amostra de grânulos para o reómetro capilar. Os restantes compósitos 

retardantes de chama apresentados não foram caracterizados por reómetro capilar por falta de tempo para 

o envio das respetivas amostras. 

Tabela 13: Densidades e índices de fluidez dos compósitos A e B 
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 A representação do logaritmo da viscosidade aparente em função do logaritmo da taxa de 

corte aparente mostra uma relação linear.8 Assim, a Lei da Potência é aplicável e os dados obtidos 

pelos dois ensaios realizados foram ajustados a este modelo.9 A partir das equações de ajuste e da 

equação do modelo de Ostwald-de Waele da viscosidade em função da taxa de corte, foi 

determinado o índice da Lei da Potência (n) para os dois ensaios efetuados.10 Desta forma, foram 

obtidos índices de 0,31 e 0,32 para os ensaios 1 e 2, respetivamente. O índice da Lei de Potência 

indica o grau de comportamento não Newtoniano de um material. Pelos resultados obtidos, 

considera-se o Compósito A como um material fortemente não Newtoniano, uma vez que o índice 

obtido para o mesmo é menor que 0,5.  

 

2.3.1.2. Compósitos C, D e E  

 Após o estudo dos compósitos A e B quanto à sua processabilidade, foram testadas 

diversas outras formulações retardantes de chama no reómetro de torque. Durante estes ensaios, 

foram variadas as quantidades relativas e o tipo de polímeros e aditivos utilizados. A partir das 

propriedades mecânicas obtidas para cada compósito e da qualidade da cerâmica produzida pelos 

mesmos, foram escolhidas três formulações para a produção por extrusão.  

Dos resultados apresentados de seguida, a autora efetuou apenas as medições das 

propriedades mecânicas dos perfis extrudidos e as medições dos índices de fluidez a partir dos 

grânulos produzidos. Para além disso, a autora presenciou apenas os ensaios de produção dos 

 
8 Estes gráficos podem ser encontrados no Anexo II (Figura 55 e Figura 56) 
9 Os gráficos e equações de ajuste podem ser encontrados no Anexo II (Figura 57 e Figura 58) 
10 Os cálculos efetuados (Tabela 24) e a equação da Lei da Potência utilizada podem ser encontrados no 

Anexo II 
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Figura 35: Viscosidade aparente em função da taxa de corte aparente para o Compósito A. Os ensaios 1 e 2 

correspondem a ensaios efetuados sob as mesmas condições 
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grânulos e os ensaios de extrusão de fio. Desta forma, não se encontram disponíveis os gráficos 

de torque em função do tempo de ensaio do reómetro de torque, nem as propriedades mecânicas 

medidas com as folhas de calandragem. 

 

2.3.1.2.1. Composição 

 A composição dos compósitos C, D e E encontra-se apresentada na Tabela 14. 

 

 

 
Percentagem 

Compósito C Compósito D Compósito E 

EVA 13 3 3 

EOP 20,5 20,5 20,5 

LLDPE-MA 6 6 6 

Genioplast® 1 4 4 

MDH* 18 50 - 

ATH - - 50 

Borato de Zinco 30 10 10 

Talco 10 - - 

CaO - 5 5 

Ácido Estéarico 1 1 1 

Irganox® 1010 0,3 0,3 0,3 

Irganox® 1024 0,2 0,2 0,2 

 

  

Em comparação com os compósitos A e B, os compósitos C, D e E possuem uma maior 

percentagem de agente de acoplamento de forma a obter-se uma maior tensão de rotura. Para além 

disso, foram utilizados teores relativos diferentes de polímeros e aditivos, tendo-se, também, 

utilizado óxido de cálcio em vez de talco no sistema de aditivos retardantes de chama nos 

compósitos D e E. 

 

2.3.1.2.2. Ensaio no Forno de Cerâmica 

 Os compósitos C, D e E deram origem a uma cerâmica de boa qualidade. Ou seja, a 

cerâmica produzida por estes compósitos durante o ensaio no forno de cerâmica era dura e 

resistente. Estas cerâmicas não diferiram significativamente das cerâmicas obtidas para os 

compósitos A e B. No entanto, verificou-se que a utilização de óxido de cálcio eliminou a 

necessidade de incorporar uma elevada quantidade de borato de zinco na formulação para 

produzir uma boa cerâmica. 

Tabela 14: Composição dos compósitos C, D e E 

* Magnifin® H-5 
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2.3.1.2.3. Extrusão 

2.3.1.2.3.1. Produção de Grânulos 

Antes do ensaio na extrusora de duplo-fuso, os grânulos dos componentes poliméricos 

das formulações foram secados na estufa durante três horas a 90 °C. 

A distribuição dos componentes das formulações pelos doseadores encontra-se na Tabela 

15, apresentando-se o perfil de temperaturas utilizado durante a produção na Tabela 16. As 

percentagens descritas correspondem à percentagem da formulação total para cada doseador. 

 

 

 

 

 

 

 

O processamento dos compósitos C, D e E deu origem a grânulos de material com bom 

aspeto superficial e sem porosidade visível.  

 A extrusão foi efetuada a uma velocidade de 325 rpm e a um débito de 14 kg/h. A pressão 

gerada durante o processamento variou de acordo com o compósito em estudo, tendo-se obtido 

os valores de 99 bar, 111 bar e 114 bar para os compósitos C, D e E, respetivamente. Apesar de 

serem formulações semelhantes, o processamento do Compósito C gerou uma pressão mais 

elevada que o processamento do Compósito A. Tal deve-se principalmente à maior quantidade de 

agente de acoplamento presente na formulação C e, em parte, às menores temperaturas utilizadas 

durante a extrusão deste compósito. Por outro lado, os compósitos D e E geraram pressões maiores 

que os restantes materiais estudados, podendo este facto dever-se ao rácio aditivos/polímeros mais 

elevado destes dois compósitos. 

 C D E 

 % Componentes % Componentes % Componentes 

Doseador 1 40,5 
EVA, EOP, 

LLDPE-MA, Genioplast® 
33,5 

EVA, EOP, 

LLDPE-MA, Genioplast® 
33,5 

EVA, EOP, 

LLDPE-MA, Genioplast® 

Doseador 2 29,5 

MDH, Talco, Ácido 

Esteárico, 

Antioxidantes 

36,5 

MDH, Borato de Zinco, 

Óxido de Cálcio, Ácido 

Esteárico, 

Antioxidantes 

36,5 

ATH, Borato de Zinco, 

Óxido de Cálcio, Ácido 

Esteárico, Antioxidantes 

Doseador 3 30 Borato de Zinco 30 MDH 30 ATH 

Zona* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

T (°C) 20 25 140 140 145 145 145 150 150 150 150 155 160 170 170 

Tabela 15: Distribuição dos componentes dos compósitos C, D e E pelos doseadores utilizados 

Tabela 16: Perfil de temperaturas utilizado durante a produção dos grânulos dos compósitos C, D e E 

* A zona 0 corresponde à zona de alimentação e a zona 14 corresponde à zona da fieira. As zonas intermédias encontram-se por esta mesma ordem 
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2.3.1.2.3.2. Extrusão de Perfil 

 Os perfis das formulações C, D e E foram produzidos a uma velocidade de rotação do 

parafuso de 20 rpm, utilizando o perfil de temperaturas apresentado na Tabela 17. Estes 

compósitos deram origem a perfis com bom aspeto superficial, tendo variado o aspeto lateral dos 

mesmos (Figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 Pela Figura 36 pode observar-se que o perfil do Compósito D apresenta uma grande 

irregularidade lateral, enquanto o Compósito C possui apenas alguma rugosidade e o Compósito 

E não apresenta defeitos visíveis. A única diferença entre os compósitos D e E é o aditivo 

retardante de chama maioritário e, para além disso, os perfis destes dois compósitos foram, 

respetivamente, o primeiro e o último a serem extrudidos na presente série de ensaios de extrusão. 

Por estas razões, pode assumir-se que os defeitos laterais observados no perfil do Compósito D, 

tão contrastantes com o bom comportamento do Compósito E, são devidos a material sólido na 

fieira da extrusora de perfil, remanescente de ensaios anteriores. Por outro lado, as rugosidades 

observadas no perfil do Compósito C podem dever-se a uma quantidade insuficiente de agente 

auxiliar de processamento e/ou ao mesmo material interferente que provocou os defeitos laterais 

no perfil do Compósito D.  

Zona* 1 2 3 4 

T (°C) 150 155 150 152 

Tabela 17: Perfil de temperatura utlizado durante a extrusão de perfil dos compósitos 

C, D e E. 

Figura 36: Aspeto lateral dos perfis obtidos para os compósitos C, D e E. As ampliações do microscópio utilizadas 

foram 1,6x, 2x e 3,2x, respetivamente 

* A zona 1 corresponde à zona de alimentação e a zona 4 corresponde à cabeça da extrusora. As 

zonas intermédias encontram-se por esta mesma ordem 
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 As propriedades mecânicas obtidas para os compósitos C, D e E encontram-se 

apresentadas na Tabela 18. 

 

 

 Tensão de Rotura (MPa) Alongamento (%) 

C 8,55 346,63 

D 9,63 484,66 

E 10,51 170,07 

 

 De entre os compósitos C, D e E, foi o Compósito D que apresentou o melhor conjunto 

de propriedades mecânicas. Apesar da maior tensão de rotura, o alongamento muito mais baixo 

do Compósito E em comparação com o alongamento do Compósito D parece dever-se à 

ocorrência de alguma degradação durante o processamento do compósito contendo ATH. Neste 

sentido, a tensão de rotura mais elevada deste compósito poderá dever-se à existência de 

aglomerados de aditivos na matriz polimérica, e não a uma maior interação entre os aditivos e os 

polímeros. Uma vez que foi utilizada uma grande quantidade de aditivo retardante de chama, 

poderá ter ocorrido uma má dispersão deste aditivo. As diferenças observadas entre as 

propriedades mecânicas dos compósitos contendo MDH ou ATH como aditivo retardante de 

chama podem, também, dever-se a um conjunto dos dois fatores descritos e/ou a outros fatores 

como por exemplo a presença de contaminantes.  

 De uma forma geral, os compósitos C, D e E apresentaram melhores propriedades 

mecânicas que os compósitos A e B quando processados sob condições semelhantes. 

 

2.3.1.2.3.3. Extrusão de Fio 

 Os compósitos C, D e E foram sujeitos a extrusão de fio de forma a estudar o seu 

comportamento aquando do revestimento de um fio de alumínio, tendo-se utilizado condições 

semelhantes para cada compósito. Os perfis de temperatura utilizados durante os ensaios 

encontram-se na Tabela 19, apresentando-se as restantes condições do processo e o diâmetro dos 

fios revestidos na Tabela 20. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 18: Propriedades mecânicas dos perfis extrudidos dos compósitos C, D e E 
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 Os três compósitos estudados deram origem a revestimentos com um bom aspeto 

superficial. A diferença observada para os diâmetros dos fios revestidos relaciona-se com a 

fluidez dos compósitos. Quanto mais fluido for, maior será a quantidade de material que passa 

pela fieira por unidade de tempo. Os índices de fluidez obtidos (Tabela 21) confirmam tal 

afirmação, tendo-se observado que um índice de fluidez mais elevado corresponde a um maior 

diâmetro do fio revestido. 

  

2.3.1.2.3.4. Índice de Fluidez 

Na Tabela 21 apresentam-se as densidades e índices de fluidez determinados para os 

compósitos C, D e E. 

 

Compósito 
Densidade 

(g/cm3) 

MFI (150 °C, 21,6 kg) 

(g/10 min) 

C 1,53 0,26 

D 1,46 2,35 

E 1,55 0,79 

 

 Temperatura (°C) 

Zona* 1 2 3 4 5 Cabeça Fieira 

C 148 158 161 162 165 165 175 

D 149 160 161 160 166 165 175 

E 152 162 161 160 159 164 167 

 Extrusora   

Compósito Pressão (bar) Velocidade (rpm) 
Velocidade do 

cabrestante (m/min) 

Diâmetro do fio 

revestido (mm) 

C 268 10 26 3,01 

D 268 10 26 3,48 

E 272 10 26 3,11 

Tabela 19: Perfis de temperatura utilizados na extrusão de fio dos compósitos C, D e E 

Tabela 20: Condições da extrusão de fio para os compósitos C, D e E e diâmetro dos fios revestidos 

Tabela 21: Densidades e índices de fluidez dos compósitos C, D e E 

* A zona 1 corresponde à zona de alimentação e a zona 5 corresponde à última zona de temperatura antes da cabeça da extrusora 
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 Os índices de fluidez obtidos para os compósitos C, D e E são significativamente menores 

que os índices de fluidez dos compósitos A e B. Em comparação com estes dois compósitos 

retardantes de chama, o Compósito C contém teores mais elevados de base polimérica (EVA e 

EOP) e de agente de acoplamento, bem como um teor menor de agente auxiliar de processamento. 

O índice de fluidez do Compósito C é, assim, menor devido à elevada ocorrência de interações 

dos seus componentes. A baixa fluidez dos compósitos D e E relaciona-se em grande parte com 

a elevada percentagem de aditivos utilizada. 
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2.3.2. Influência dos Aditivos no Comportamento de Compósitos Poliméricos 

 De forma a estudar a influência dos vários aditivos utilizados ao longo do presente 

trabalho no comportamento do compósito final, foram efetuados diversos ensaios no reómetro de 

torque. Este estudo focou-se no torque máximo, no torque de equilíbrio, na tensão de rotura e no 

alongamento dos compósitos. Desta forma, foi possível estudar a influência dos componentes dos 

compósitos no comportamento destes aquando do seu processamento e no seu desempenho 

mecânico. As formulações para os compósitos estudados foram baseadas nas formulações 

retardantes de chama anteriormente apresentadas, tendo-se utilizado como base duas formulações 

globais (apresentadas na Tabela 22).11 

 O estudo da influência dos elementos constituintes dos compósitos poliméricos recaiu 

sobre o teor em agente auxiliar de processamento, o teor em agente dispersante, o teor em agente 

de acoplamento e o tipo de aditivo retardante de chama. Para além disso, estudou-se a influência 

do tamanho e do revestimento de partículas do MDH. 

 Exceto indicação contrária, a temperatura dos ensaios apresentados nesta secção foi de 

125 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 As formulações exatas dos compósitos apresentados de seguida encontram-se no Anexo III 

Formulação Global 1 Formulação Global 2 

EVA EVA 

LLDPE-MA LLDPE-MA 

EOP LLDPE 

Genioplast® EOP 

MDH Genioplast® 

Ácido Esteárico MDH 

Antioxidantes Borato de Zinco 

- Talco 

- Ácido Esteárico 

- Antioxidantes 

Tabela 22: Formulações globais utilizadas durante o estudo da 

influência de vários aditivos no comportamento do compósito 

final 
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2.3.2.1. Agente Auxiliar de Processamento12 

 Tal como referido anteriormente, o agente auxiliar de processamento utilizado ao longo 

do presente trabalho foi o Genioplast® Pellet S. Este aditivo consiste numa formulação composta 

por cerca de 70% de polisiloxano UHMW e cerca de 30% de sílica pirogénica, sendo que combina 

propriedades lubrificantes e antiaglomerantes.  

De forma a estudar o comportamento do Genioplast® em compósitos poliméricos 

efetuaram-se duas séries de ensaio, correspondentes à variação do teor deste aditivo nas 

formulações globais apresentadas na Tabela 22. A Série 1 corresponde à Formulação Global 1 e 

a Série 2 corresponde à Formulação Global 2. 

 Na Série 1 variou-se o teor em Genioplast® até um máximo de 2% da formulação total. 

A Série 2 inclui os resultados obtidos por reómetro de torque para os compósitos retardantes de 

chama A e B (1% e 3% de Genioplast®, respetivamente). Uma vez que as formulações utilizadas 

para a série 2 são mais complexas, decidiu-se variar o teor em agente auxiliar de processamento 

até um máximo de 10% da formulação total.  

De uma forma geral, o aumento do teor em Genioplast® teve como consequência a 

diminuição tanto do torque máximo como do torque de equilíbrio para ambas as séries de ensaio 

(Figura 37). Para além disso, os valores de torque obtidos para a formulação global com maior 

número de componentes (Série 2) é menor que os valores obtidos para a formulação mais simples 

(Série 1) para teores iguais de agente auxiliar de processamento. Tal facto poderá dever-se à 

lubrificação adicional conferida pelo talco presente na Formulação Global 2.  

  

 

 

 
12 As formulações exatas dos compósitos desta secção encontram-se no Anexo III, Tabela 25 e Tabela 26 
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Figura 37: Torque máximo e torque de equilíbrio em função do teor de Genioplast® para as duas 

séries de ensaio efetuadas 
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Na Figura 38 e Figura 39 encontram-se representados, respetivamente, a tensão de rotura 

e o alongamento dos compósitos das duas séries de ensaio efetuadas. Para a formulação global 

mais simples ocorreu uma melhoria de ambas as propriedades mecânicas medidas para os teores 

mais baixos de Genioplast® testados. A teores mais elevados, assistiu-se a uma estabilização tanto 

da tensão de rotura como do alongamento. Para esta série, teores entre 0,5% e 2% do agente 

auxiliar de processamento não mostraram influência significativa nas propriedades mecânicas do 

compósito final. Por outro lado, ocorreu um declínio continuado destas propriedades para a 

formulação global mais complexa com o aumento do teor de Genioplast®. Para além disso, esta 

série apresenta um desempenho mecânico inferior em relação à Série 1 em toda a gama testada. 

Os resultados obtidos sugerem, assim, que poderá ter ocorrido um excesso de lubrificação 

conferido pela adição de teores elevados de agente auxiliar de processamento a um compósito 

contendo talco (o qual possui, também, propriedades lubrificantes). Desta forma, a diminuição 

tanto da tensão de rotura como do alongamento dos compósitos da Série 2 poderá dever-se a uma 

diminuição das interações entre os aditivos, entre os aditivos e os polímeros e entre as próprias 

moléculas poliméricas.  
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Figura 38: Tensão de rotura em função do teor de Genioplast® para as duas séries de ensaio 

efetuadas 

Figura 39: Alongamento em função do teor de Genioplast® para as duas séries de ensaio efetuadas 
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 A extrusão de perfil dos compósitos A e B mostrou que um teor mais elevado de agente 

auxiliar de processamento poderia levar à eliminação dos defeitos de superfície observados. No 

entanto, os resultados obtidos a partir dos ensaios de reómetro de torque mostram que um aumento 

de Genioplast® neste tipo de compósitos poliméricos levaria a um declínio das propriedades 

mecânicas. 

 

2.3.2.2. Agente Dispersante13 

 O agente dispersante utilizado ao longo do presente trabalho foi o ácido esteárico. Uma 

vez que o agente auxiliar de processamento utilizado possui também propriedades dispersantes, 

foram efetuadas duas séries de ensaio (baseadas na Formulação Global 1) nas quais se fez variar 

o teor do agente dispersante na ausência e na presença de 1% de agente auxiliar de processamento. 

 O efeito do ácido esteárico no torque máximo e no torque de equilíbrio encontra-se 

representado na Figura 40.  

Tal como seria de esperar, o torque máximo não segue uma tendência clara em função da 

quantidade de ácido esteárico utilizado, tanto na presença como na ausência do agente auxiliar de 

processamento. Isto porque foram utilizados teores baixos de ácido esteárico e este foi adicionado 

à mistura polimérica em conjunto com os restantes aditivos. 

De uma forma geral, o torque de equilíbrio diminuiu com o aumento do teor de ácido 

esteárico. Uma vez que este aditivo confere uma melhor dispersão das partículas na matriz 

polimérica, é diminuída a ocorrência de aglomerados de partículas de aditivos na mistura, 

facilitando o fluxo do material. 

 

 

 
13 As formulações exatas dos compósitos desta secção encontram-se no Anexo III, Tabela 27 

Figura 40: Torque máximo e torque de equilíbrio em função do teor de ácido esteárico para as duas 

séries de ensaio efetuadas 
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A diminuição da ocorrência de possíveis aglomerados de partículas com o aumento do 

teor do agente dispersante relaciona-se com a diminuição da interação entre as partículas dos 

aditivos. Assim, a melhor dispersão conferida pelo ácido esteárico é também a razão pela qual se 

assistiu a uma diminuição da tensão de rotura e a um aumento do alongamento com o aumento 

do teor deste aditivo nas formulações estudadas (Figura 41 e Figura 42, respetivamente). Este 

comportamento mostrou não ser dependente da presença de Genioplast®, sugerindo que estes dois 

aditivos podem ser utilizados no mesmo compósito polimérico sem perdas de funcionalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3. Tamanho e Revestimento das Partículas14 

 Tal como referido anteriormente, existem vários fatores que influenciam o 

comportamento de um compósito polimérico. Neste sentido, escolheu-se estudar o efeito do 

tamanho de partícula do MDH (Magnifin® H-5: área superficial específica de 4 a 6 m2/g) e o 

 
14 As formulações exatas dos compósitos desta secção encontram-se no Anexo III, Tabela 28 
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Figura 41: Tensão de rotura em função do teor de ácido esteárico 

para as duas séries de ensaios efetuadas 

Figura 42: Alongamento em função do teor de ácido esteárico para 

as duas séries de ensaios efetuadas 
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efeito do revestimento das partículas deste aditivo retardante de chama. Para tal, comparou-se o 

desempenho do MDH utilizado ao longo do presente trabalho com: a) um tipo de MDH de 

tamanho semelhante que possui um revestimento de superfície polimérico (Magnifin® H-5 HV: 

área superficial específica de 2 a 5 m2/g); b) um tipo de MDH com um tamanho de partícula 

menor (Magnifin® H-10: área superficial específica de 9 a 11 m2/g); e c) um tipo de MDH com 

um tamanho de partícula menor que possui um revestimento de vinilsilano (Magnifin® H-10 A: 

área superficial específica de 8 a 11 m2/g).  

Os compósitos estudados nesta série de ensaios foram baseados na Formulação Global 1. 

Estes ensaios foram efetuados na presença de 1% de ácido esteárico e na sua ausência de forma a 

estudar possíveis interferências entre este agente dispersante e os revestimentos das partículas. O 

torque de equilíbrio, a tensão de rotura e o alongamento dos compósitos estudados encontram-se 

na Figura 43, Figura 44 e Figura 45, respetivamente. 
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A presença de ácido esteárico mostrou ter o mesmo efeito para todos os tipos de partículas 

estudadas. Para além disso, este efeito seguiu as tendências observadas anteriormente para este 

agente dispersante (Secção 2.3.2.2). Assim, observou-se uma diminuição do torque de equilíbrio, 

uma diminuição da tensão de rotura e um aumento do alongamento aquando do aumento do teor 

de ácido esteárico nos compósitos de 0% para 1%. Mais uma vez, o torque máximo (gráfico não 

apresentado) não foi influenciado pela presença do ácido esteárico.  

 Em comparação com o MDH usado ao longo do presente trabalho, a utilização de MDH 

de menores dimensões (e sem revestimento) levou a um torque de equilíbrio e a uma tensão de 

rotura mais elevados. Tal deve-se à maior área superficial específica do Magnifin® H-10 que leva 

a um aumento das interações interpartículas e das interações entre as partículas e a base 

polimérica. Assim, o alongamento obtido para os compósitos contendo o MDH de menores 

dimensões é menor. 

 O efeito do revestimento das partículas no comportamento dos compósitos seguiu a 

tendência oposta à observada para o tamanho de partícula. Independentemente do tamanho de 

partícula e do tipo de revestimento utilizados, ocorreu uma diminuição do torque de equilíbrio e 

da tensão de rotura e um aumento do alongamento. Isto porque os revestimentos utilizados 

levaram a uma diminuição das interações interpartículas e das interações entre as partículas e os 

polímeros. 

 Os valores obtidos de torque de equilíbrio e tensão de rotura para os compósitos contendo 

os vários tipos de MDH seguiram a seguinte tendência: H-10 > H-5 > H-5 HV > H-10 A. Apesar 

de possuir menores dimensões, o Magnifin® H-10 A levou ao compósito de menor torque de 

equilíbrio e menor tensão de rotura de entre os compósitos testados na presente série de ensaios. 

Assim, o efeito do revestimento deste tipo de MDH por vinilsilano nas interações entre os aditivos 

e entre estes e a base polimérica parece ter-se sobreposto ao efeito do tamanho de partícula. Por 

contraste, os valores obtidos de alongamento evidenciam uma maior importância do tamanho de 

partícula que do seu revestimento, sendo o alongamento dos compósitos contendo as partículas 
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revestidas maior que o alongamento dos compósitos contendo as partículas não revestidas (com 

as mesmas dimensões): H-5 HV > H-5 > H-10 A > H-10. 

 A utilização de MDH revestido mostrou vantagem em relação ao torque produzido. 

Assim, este tipo de partículas tem a capacidade de facilitar o processamento destes compósitos 

retardantes de chama e diminuir as necessidades energéticas do processo. No entanto, esta 

vantagem processual é acompanhada por uma diminuição das interações entre os aditivos e entre 

estes e os polímeros. Por outro lado, as interações entre os componentes de compósitos 

poliméricos podem ser aumentadas através da utilização de partículas de MDH de menores 

dimensões, tendo como consequência um aumento das necessidades energéticas do 

processamento destes compósitos. Para além disso, o ácido esteárico não mostrou interferir com 

os revestimentos das partículas utilizadas. 

 

2.3.2.4. Agente de Acoplamento15 

 Tal como referido anteriormente, a utilização de um agente de acoplamento tem o 

objetivo de aumentar as interações entre os aditivos e os polímeros num compósito polimérico. O 

desempenho do LLDPE grafado com anidrido maleico no desempenho do tipo de compósitos 

desenvolvidos ao longo do presente trabalho foi estudado em compósitos baseados na Formulação 

Global 1.  

 Para os compósitos estudados, um aumento no teor de LLDPE-MA provocou, de facto, 

um aumento das interações entre os componentes das misturas, sendo que ocorreu um aumento 

do torque máximo e do torque de equilíbrio (Figura 46). Pela mesma razão, assistiu-se a um 

aumento da tensão de rotura e a uma diminuição do alongamento (Figura 47). 

 

 

 

 

 

 
15 As formulações exatas dos compósitos desta secção encontram-se no Anexo III, Tabela 29 
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2.3.2.5. Retardante de Chama16 

 O custo elevado do hidróxido de magnésio utilizado ao longo do presente trabalho em 

comparação com a sua alternativa mais próxima (ATH) levou ao estudo comparativo destes dois 

aditivos retardantes de chama.  

Uma vez que a ATH decompõe a temperaturas mais baixas que o MDH, foram efetuados 

ensaios a duas temperaturas diferentes para ambos os retardantes de chama (125 °C e 200 °C). 

Desta forma, estudou-se o efeito da temperatura de ensaio no torque de equilíbrio, no torque 

máximo e nas propriedades mecânicas dos compósitos. As formulações utilizadas para esta série 

de ensaios continham apenas os dois polímeros-base (EVA e EOP), o agente de acoplamento 

(LLDPE-MA) e o aditivo retardante de chama em estudo.  

 Na Figura 48 e Figura 49 encontram-se representados, respetivamente, o torque máximo 

e o torque de equilíbrio obtidos para cada ensaio efetuado. Tal como seria de esperar, ocorreu 

uma diminuição significativa dos torques obtidos com o aumento da temperatura de ensaio. Para 

o compósito contendo MDH essa diminuição foi de cerca de 39% para o torque máximo e cerca 

de 43% para o torque de equilíbrio, enquanto para o compósito contendo ATH as diferenças foram 

de cerca de 44% e cerca de 38%, respetivamente. Neste sentido, o comportamento do MDH e da 

ATH mostrou ser semelhante. 

 

 

 

 

 
16 As formulações exatas dos compósitos desta secção encontram-se no Anexo III, Tabela 30 e Tabela 31 
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 Ao contrário dos torques obtidos, as propriedades mecânicas medidas para os compósitos 

testados mostraram ser influenciadas pelo tipo de retardante de chama utilizado. A tensão de 

rotura (Figura 50) e o alongamento (Figura 51) foram menores à temperatura de ensaio mais 

elevada (200 °C), tanto para os compósitos contendo ATH como para os compósitos contendo 

MDH. A diferença entre os valores obtidos foi, no entanto, muito maior para os compósitos 

contendo ATH. Para estes últimos ocorreu uma diminuição da tensão de rotura de cerca de 25% 

e uma diminuição do alongamento de cerca de 42% com a temperatura de ensaio mais elevada. 

A redução simultânea da tensão de rotura e do alongamento é indicativa do decréscimo da 

qualidade do desempenho da ATH quando este aditivo é utilizado a temperaturas mais elevadas. 

À temperatura de ensaio utilizada, a ATH poderia encontrar-se já no seu processo de 

decomposição, podendo os produtos dessa decomposição interferir com a matriz polimérica 

presente, deteriorando as propriedades mecânicas do compósito. Em comparação, a temperatura 

mais elevada não afetou em grande medida as propriedades mecânicas do compósito contendo 

MDH, tendo-se obtido uma diferença de cerca de 6% para a tensão de rotura e uma diferença de 

cerca de 5% para o alongamento entre os valores obtidos a 125 °C e a 200 °C. 
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À temperatura de ensaio mais elevada (200 °C) foi testado o efeito do agente auxiliar de 

processamento no comportamento da ATH e do MDH, tendo-se variado o teor de Genioplast® na 

formulação de ensaio (Formulação Global 1). Estes ensaios foram efetuados na presença e na 

ausência do sistema de antioxidantes utilizado ao longo do presente trabalho (0,3% de Irganox® 

1010 e 0,2% de Irganox® 1024) de forma a estudar a influência destes aditivos no declínio das 

propriedades dos compósitos contendo ATH a temperaturas mais elevadas.  

Na Figura 52 e Figura 53 encontram-se apresentados, respetivamente, as tensões de rotura 

e os alongamentos obtidos para ambos os aditivos retardantes de chama testados, em função do 

teor de Genioplast®. Para os compósitos contendo MDH, o aumento do teor de Genioplast® 

possuiu pouca influência nas propriedades mecânicas determinadas, independentemente de os 

compósitos conterem o sistema de antioxidantes. Os compósitos contendo ATH, no entanto, 

mostraram ser influenciados pelo teor de Genioplast®.  

 Na Figura 54 encontram-se ilustradas as diferenças obtidas entre as propriedades 

mecânicas dos compósitos na ausência e na presença do sistema de antioxidantes, em função do 

teor em Genioplast®. Com o aumento do teor de Genioplast® ocorreu uma aproximação entre as 
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propriedades mecânicas obtidas na ausência dos antioxidantes e na presença dos mesmos, sendo 

que essa diferença é particularmente visível para os compósitos contendo ATH. 

 Estes resultados sugerem que tanto os antioxidantes utilizados como o agente auxiliar de 

processamento têm a capacidade de atenuar as consequências da decomposição da ATH à 

temperatura de ensaio utilizada. 
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Tanto o torque máximo como o torque de equilíbrio (gráficos não apresentados) destes 

compósitos não foram influenciados pelo teor de Genioplast®. Estes resultados sugerem que, a 

uma temperatura de 200 °C, a melhoria do fluxo que ocorre devido ao efeito da temperatura mais 

elevada é tal que o aumento do teor de Genioplast® não traz benefícios adicionais ao 

comportamento do fluxo destes materiais. Para além disso, a quantidade diminuta de 

antioxidantes que foi utilizada (um total de 0,5% da formulação total) fez com que a presença do 

sistema de antioxidantes também não influenciasse o comportamento do fluxo dos materiais 

estudados. 

Tal como seria de esperar, o desempenho da ATH mostrou ser mais sensível à temperatura 

de ensaio em comparação com o desempenho dos compósitos contendo MDH. Apesar de o efeito 

ser mais pronunciado para a ATH, os antioxidantes utilizados mostraram ter a capacidade de 

melhorar as propriedades mecânicas obtidas para ambos os retardantes de chama testados. Para 

além disso, a utilização de Genioplast® também ajuda a mitigar os efeitos da degradação da ATH 

a temperaturas elevadas.  
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3. Análise de Custos 

Após o estudo do desempenho dos compósitos retardantes de chama desenvolvidos e da 

influência dos aditivos utilizados no comportamento dos compósitos poliméricos, apresentam-se 

nesta secção os custos envolvidos com a produção dos compósitos retardantes de chama e com 

os ensaios no reómetro de torque.17 Os valores apresentados baseiam-se no preço de cada um dos 

componentes dos compósitos poliméricos estudados. 

 

3.1. Produção dos Compósitos Retardantes de Chama 

Na Tabela 23 encontram-se apresentados o custo dos compósitos retardantes de chama 

desenvolvidos, a quantidade de cada compósito que foi produzida por extrusão em forma de 

grânulos e o custo dessa produção. Os custos apresentados têm em conta apenas o custo dos 

componentes destes compósitos, não se tendo considerado os custos energéticos associados à sua 

produção.  
 

 

 

Compósito A B C D E 

Custo do Compósito 

(€/kg) 
1,93 2,08 1,94 2,39 1,66 

Quantidade Produzida 

(kg) 
10,0 10,0 5,00 5,00 5,00 

Custo de Produção 

(€) 
19,3 20,8 9,68 11,9 8,29 

  

Através da análise da tabela anterior obtém-se custo total de produção por extrusão de 

duplo-fuso em termos de matéria-prima utilizada. Neste sentido, a produção de grânulos dos 

compósitos retardantes de chama desenvolvidos teve um custo total de 69,97 €. 

 

3.2. Ensaios no Reómetro de Torque 

O custo total dos materiais utilizados para os ensaios no reómetro de torque dos 

compósitos apresentados ao longo deste trabalho foi de cerca de 7,46 € (considerando uma massa 

total de 65 g para cada ensaio efetuado). 

 
17 Apenas serão considerados os custos envolvidos com o desenvolvimento dos compósitos apresentados 

ao longo do presente trabalho. 

Tabela 23: Custos associados aos compósitos retardantes de chama desenvolvidos: 

Custo das formulações, quantidade produzida por extrusão de duplo-fuso e custo dessa 

produção em termos de materiais utilizados 
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4. Conclusão 

O presente trabalho focou-se em dois tópicos principais: a produção de compósitos 

poliméricos que contêm aditivos retardantes de chama capazes de formarem uma cerâmica 

protetora quando expostos ao calor durante um determinado tempo, e o estudo do efeito de vários 

aditivos muito utilizados em revestimentos de cabos elétricos no comportamento dos compósitos.  

 Para os cinco compósitos retardantes de chama produzidos, foram avaliados as suas 

características aquando do seu processamento, a tensão de rotura e alongamento, o índice de 

fluidez e o custo dos materiais que constituem cada formulação. Todos estes compósitos 

retardantes de chama produzidos levaram à formação de uma cerâmica protetora de boa 

qualidade, tendo-se relacionado esse facto com a presença de altos teores de borato de zinco ou 

com a utilização de óxido de cálcio, o qual elimina a necessidade do uso de percentagens elevadas 

de borato de zinco. Estes materiais foram produzidos numa extrusora de duplo-fuso, dando origem 

a grânulos de qualidades distintas consoante o material testado.  

Os grânulos produzidos foram processados por extrusão de perfil, tendo-se testado várias 

combinações diferentes de temperatura e velocidade de forma a caracterizar o aspeto e as 

propriedades mecânicas do material extrudido. Desta forma, foi possível inferir sobre a facilidade 

de processamento dos compósitos retardantes de chama produzidos, verificando-se que o agente 

auxiliar de processamento utilizado tem a capacidade de melhorar o fluxo do material e o aspeto 

dos perfis extrudidos mesmo nestas formulações complexas. A partir destes perfis foram também 

determinados os índices de fluidez dos materiais produzidos, tendo-se obtido valores entre 0,26 

g/10 min e 6,37 g/10 min. Três dos compósitos produzidos foram testados no revestimento de um 

fio de alumínio, tendo-se observado um bom comportamento para todos os materiais testados 

apesar dos baixos índices de fluidez registados para estes materiais (os materiais testados por 

extrusão de fio possuíam índices de fluidez entre 0,26/10 min e 2,35 g/10 min). 

 Um dos compósitos retardantes de chama produzidos foi submetido a um ensaio de 

reometria capilar, caracterizando-o como um material fortemente não Newtoniano. 

 No estudo da influência dos aditivos utilizados no comportamento dos compósitos foi 

mostrado que, para além de ter a capacidade de melhorar o aspeto dos materiais extrudidos, o 

auxiliar de processamento diminui de facto a resistência dos materiais ao fluxo. No entanto, foi 

confirmado que a tensão de rotura e o alongamento dos compósitos diminuem com o aumento do 

teor deste aditivo na formulação (confirmando, assim, os resultados obtidos durante a extrusão de 

perfil dos compósitos retardantes de chama). Para além disso, obtiveram-se indícios da existência 

de um excesso de lubrificação quando o agente auxiliar de processamento usado (Genioplast® 

Pellet S) é utilizado em compósitos que contenham talco. No entanto, o Genioplast® não mostrou 

possuir interferências com o ácido esteárico. Este agente dispersante facilita o fluxo por 

diminuição de aglomerados de partículas nos compósitos, sendo tal facto ilustrado por uma tensão 

de rotura menor e um alongamento mais elevado quando se aumenta o teor de ácido esteárico na 

formulação. A atividade do ácido esteárico também não mostrou ser influenciada pelo 

revestimento das partículas de hidróxido de magnésio utilizadas, nem pelo tamanho das mesmas.  
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Ao utilizar vários tipos de partículas de MDH foi possível observar que partículas de 

menores dimensões provocam um aumento da resistência ao fluxo e da tensão de rotura 

(acompanhados por um aumento do alongamento), sendo que o revestimento das partículas 

possuiu o efeito oposto. O aumento do teor de agente de acoplamento na formulação teve o mesmo 

efeito no torque e nas propriedades mecânicas que a utilização de partículas de menores 

dimensões.  

Quanto aos aditivos retardantes de chama, observou-se que o hidróxido de magnésio 

possui um melhor desempenho a temperaturas mais elevadas, tal como seria de esperar pela sua 

temperatura de decomposição mais elevada em comparação com a alumina tri-hidratada. Os 

efeitos da degradação da ATH mostraram ser mitigados pela presença do agente auxiliar de 

processamento e/ou de antioxidantes. 

 Os resultados obtidos evidenciam a grande complexidade associada aos compósitos 

poliméricos. Considerando simultaneamente os fatores de facilidade de processamento, 

propriedades mecânicas e custo, não se destaca nenhum dos materiais retardantes de chama 

desenvolvidos em particular. Todos os compósitos retardantes de chama produzidos possuem 

vantagens e desvantagens em função das necessidades de quem procura aplica-los. Otimizações 

a estes materiais serão sempre possíveis, sendo que a compreensão da influência que cada um dos 

seus componentes possui no comportamento global do material permite obter compósitos com o 

menor custo possível e com propriedades que vão de encontro a necessidades específicas do 

mercado.  

 Dos objetivos definidos inicialmente, apenas o revestimento de um cabo elétrico com um 

dos compósitos retardantes de chama não foi cumprido.  
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5. Trabalho Futuro 

O presente trabalho possui um grande potencial para lhe ser dado continuidade. Por um 

lado, poder-se-ia proceder ao estudo de outras propriedades dos materiais retardantes de chama 

desenvolvidos, como por exemplo as suas propriedades elétricas e a força de impacto. A 

caracterização das matérias-primas utilizadas e o estudo da influência dos componentes no 

comportamento dos compósitos diretamente na extrusão poderiam também oferecer uma melhor 

compreensão dos fenómenos observados. Por outro lado, a aplicabilidade dos materiais estudados 

enquanto revestimentos retardantes de chama dependerá do comportamento dos mesmos em 

testes como o UL94 e o LOI (Índice Limite de Oxigénio, do inglês, Limiting Oxygen Index). Estes 

padrões caracterizam a forma como os materiais queimam segundo várias orientações e 

espessuras (UL94) e a concentração mínima de oxigénio que auxilia a combustão de um polímero 

(LOI). Para além disso, as próprias formulações testadas podem ainda usufruir vários 

melhoramentos a nível das propriedades mecânicas e dos índices de fluidez obtidos.  

Seria também interessante realizar o ensaio de extrusão de cabo elétrico que não foi 

possível realizar durante o presente trabalho. 
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7. Anexos 

Anexo I – Diferenças Percentuais 

 As diferenças percentuais entre dois valores que apresentadas ao longo do presente 

trabalho foram calculadas de acordo com a seguinte fórmula: 

 

|
𝑎 − 𝑏

𝑏
| ∗ 100 

 

onde a – b representa a diferença entre os dois valores para os quais se pretende determinar a 

diferença percentual e b representa o valor de referência escolhido para cada caso. 
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Anexo II – Compósito A: Reómetro Capilar 
 

 

 

 

 

 
A partir das equações de ajuste (Figura 57 e Figura 58) e da equação apresentada de 

seguida, foram obtidos os índices da Lei da Potência para os Ensaios 1 e 2 de reometria capilar 

do Compósito A (Tabela 24). 

𝜂 = 𝑘�̇�𝑛−1 
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Figura 55: Logaritmo da viscosidade aparente em função do 

logaritmo da taxa de corte aparente para o Ensaio 1 de reómetro 

capilar para o Compósito A 

Figura 56: Logaritmo da viscosidade aparente em função do 

logaritmo da taxa de corte aparente para o Ensaio 2 de reómetro 

capilar para o Compósito A 

Figura 57: Ajuste dos dados obtidos para o Ensaio 1 de reometria 

capilar do Compósito A à Lei da Potência 
Figura 58: Ajuste dos dados obtidos para o Ensaio 2 de reometria 

capilar do Compósito A à Lei da Potência 

Tabela 24: Índices da Lei da Potência para os Ensaios 
1 e 2 de reometria capilar do Compósito A 
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Anexo III – Influência dos Aditivos: Formulações utilizadas 
 

a) Agente Auxiliar de Processamento 

 

 

 Formulações (em percentagem) 

Componente I II III IV V VI 

EVA 10 10 10 9,5 9 9 

EOP 25,5 25,25 25 25 25 24,5 

LLDPE-MA 3 3 3 3 3 3 

Genioplast® 0 0,25 0,5 1 1,5 2 

MDH* 60 60 60 60 60 60 

Ácido Esteárico 1 1 1 1 1 1 

Irganox® 1010 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Irganox® 1024 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formulações (em percentagem) 

Componente I II III IV V 

EVA 6 6 6 6 6 

EOP 15 15 14 13 11 

LLDPE 15 14 14 13 10 

LLDPE-MA 3 3 3 3 3 

Genioplast® 1 2 3 5 10 

MDH* 18 18 18 18 18 

Borato de Zinco 30 30 30 30 30 

Talco 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

Ácido Esteárico 1 1 1 1 1 

Irganox® 1010 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Irganox® 1024 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

* Magnifin® H-5 

* Magnifin® H-5 

Tabela 25: Formulações exatas dos compósitos estudados para a variação do 

agente auxiliar de processamento (Série 1) 

Tabela 26: Formulações exatas dos compósitos estudados para a 

variação do agente auxiliar de processamento (Série 2) 
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b) Agente Dispersante 

 

 

 

 

 

c) Tamanho e Revestimento das Partículas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formulações (em percentagem) 

Componente I II III IV V VI VII VIII IX X 

EVA 10,25 10,25 10 10 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,5 

EOP 26,25 26 26 25,75 25,75 25,75 25,5 25,25 25 25 

LLDPE-MA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Genioplast® 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

MDH* 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Ácido Esteárico 0 0,25 0,5 0,75 1 0 0,25 0,5 0,75 1 

Irganox® 1010 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Irganox® 1024 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 
Formulações 

(em percentagem) 

Componente I II 

EVA 10,5 9,5 

EOP 25 25 

LLDPE-MA 3 3 

Genioplast® 1 1 

MDH* 60 60 

Ácido Esteárico 0 1 

Irganox® 1010 0,3 0,3 

Irganox® 1024 0,2 0,2 

* Magnifin® H-5 

* Magnifin® H-5, H-5 HV, H-10 ou H-10 A 

Tabela 27: Formulações exatas dos compósitos estudados para a variação do agente dispersante na ausência e 

na presença do agente auxiliar de processamento 

Tabela 28: Formulações exatas dos compósitos 

estudados para a variação do tamanho e do 

revestimento das partículas do retardante de chama 

(MDH) 
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d) Agente de Acoplamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Retardante de Chama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Formulações (em percentagem) 

Componente I II III IV 

EVA 10,5 9,5 8,5 7,5 

EOP 27 25 24 20 

LLDPE-MA 0 3 5 10 

Genioplast® 1 1 1 1 

MDH* 60 60 60 60 

Ácido Esteárico 1 1 1 1 

Irganox® 1010 0,3 0,3 0,3 0,3 

Irganox® 1024 0,2 0,2 0,2 0,2 

* Magnifin® H-5 

Tabela 29: Formulações exatas dos compósitos estudados 

para a variação do agente de acoplamento 

Tabela 30: Formulações exatas dos compósitos 

estudados contendo MDH ou ATH para os 

ensaios comparativos a 125 °C e 200 °C 

Tabela 31: Formulações exatas dos compósitos contendo MDH ou ATH para 

os ensaios a 200 °C na ausência e na presença do agente auxiliar de 

processamento e do sistema de antioxidantes 

 
Formulações 

(em percentagem) 

Componente I II 

EVA 10,5 10,5 

EOP 26,5 26 

LLDPE-MA 3 3 

MDH*/ATH 60 60 

Irganox® 1010 0 0,3 

Irganox® 1024 0 0,2 

 

 Formulações (em percentagem) 

Componente I II III IV 

EVA 10 9,5 10 9,5 

EOP 26 25,5 25,5 25 

LLDPE-MA 3 3 3 3 

Genioplast® 1 2 1 2 

MDH*/ATH 60 60 60 60 

Irganox® 1010 0 0 0,3 0,3 

Irganox® 1024 0 0 0,2 0,2 

 
* Magnifin® H-5 

* Magnifin® H-5 
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Anexo IV – Segurança e Ambiente 

 Durante o desenvolvimento do presente trabalho a autora entrou em contacto com 

diversos materiais e equipamentos.  

 Os polímeros e aditivos utilizados não são classificados como materiais perigosos. No 

entanto, foram sempre seguidas as regras básicas de segurança em ambiente laboratorial e 

industrial, nomeadamente o uso de bata e de luvas de forma a evitar o contacto direto com estes 

materiais. Para além disso, os materiais em forma de pó foram sempre manuseados no interior de 

uma hotte sob ventilação e, de forma a serem utilizados para os ensaios no reómetro de torque, os 

recipientes que continham as misturas de pós eram tapados com uma folha de alumínio quando 

não estavam a ser utilizados. Desta forma, foram minimizados os riscos associados à inalação das 

partículas. 

 Os materiais utilizados não são considerados perigosos para o ambiente. Os resíduos 

gerados durante os ensaios foram sempre recolhidos e depositados em contentores próprios para 

o efeito. Para além disso, os excedentes de fio de alumínio utilizado durante os ensaios de extrusão 

de fio foram recolhidos para reciclagem. 

 Os equipamentos utilizados foram sempre manuseados de acordo com a indicação de 

colaboradores formados, tendo a autora assistido no início do trabalho a formações sobre cada um 

dos equipamentos a serem utilizados. As temperaturas elevadas de funcionamento do reómetro 

de torque, da calandra, do medidor de índice de fluidez e das extrusoras tornaram necessário o 

uso de bata e de luvas de proteção térmica durante o manuseio destes equipamentos.  
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Anexo V - Normas 

 De seguida apresentam-se as normas seguidas durante o desenvolvimento do presente 

trabalho. 

 ISO 527-1:1993: Plastics – Determination of tensile properties. Part 1: General 

principles 

 ISO 527-2:1993: Plastics – Determination of tensile properties. Part 2: Test conditions 

for moulding and extrusion plastics 

 IEC 60811-1-1:2001: Common test methods for insulating and sheathing materials of 

electric cables and optical cables. Part 1-1: Methods for general application – 

Measurement of thickness and overall dimensions – Tests for determining the mechanical 

properties 

 NP ISO 1133:2007: Materiais plásticos. Determinação do índice de fluidez em massa 

(MFR) e em volume (MVR) dos materiais termoplásticos (ISSO 1133:2005) 

 ISO 1183-1:2004: Plastics – Methods for determining the density of non-cellular plastics. 

Part 1: Immersion method, liquid pyknometer method and titration method 

 ASTM D3835: Standart Test Method for Determination of Properties of Polymeric 

Materials by Means of a Capillary Rheometer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


