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RESUMO

Polímeros em geral, especialmente poliolefinas, são altamente sensíveis ao processo de degradação quando expostos em atmosferas oxidantes e 
a luz ultravioleta (UV). Desta forma, as formulações industriais requerem a adição de antioxidantes e estabilizantes a luz, a fim de preservar as 
propriedades mecânicas e físicas do polímero por longos períodos. Polipropileno, em particular, pode sofrer degradação durante o ciclo de 
processamento ou quando usado em condições adversas – presença de luz, calor ou agentes químicos. Do ponto de vista químico, os 
antioxidantes são compostos aromáticos que contêm, no mínimo, uma hidroxila. Os antioxidantes podem ser classificados em primários, 
sinergistas, removedores de oxigênio, biológicos, agentes quelantes e antioxidantes mistos. Embora inegável a colaboração dos aditivos sintéticos 
na melhoria das características sensoriais dos alimentos, e na sua preservação, estudos relacionados com a toxicologia desses compostos têm 
demonstrado a possibilidade de estes apresentarem efeito carcinogênico em experimentos com animais. Em paralelo, nas últimas décadas, tem 
havido um interesse crescente na exploração de resíduos provenientes da atividade de vitivinicultura. Em particular, os resíduos da produção de 
vinho – bagaço e sementes de uva, por exemplo - podem ser fontes alternativas para a obtenção de condicionadores para o solo, fertilizantes e 
matérias-primas de alto valor agregado (etanol, tartaratos e malatos, ácido cítrico, óleo de semente de uva, hidrocoloides e fibras dietéticas). 
Particularmente, o óleo de semente de uva contém vitamina E, vitamina C, beta-caroteno e 0,8-1,5% de matéria insaponificável rica em 
tocoferóis, esteroides e diversos ácidos graxos. Dentro deste contexto, a fim de se avaliar o efeito do óleo de semente de uva (OSU) sobre o 
polipropileno reciclado (PP rec.), o termoplástico foi submetido a ciclos contínuos de processamento por extrusão. O objetivo foi verificar a 
possível ação antioxidante do óleo vegetal usando a análise termogravimétrica (TGA/DTG). O polipropileno reciclado comercial, PPH.210.40.T, foi 
adquirido junto à empresa Plastimil – Inovações em Compostos e Reciclados, Vinhedo, SP. O óleo vegetal de semente de uva foi adquirido junto à 
empresa Quinarí – Casa das Essências, Ponta Grossa, PR – em embalagem de 500 mL. O polipropileno reciclado sem adição de óleo de semente de 
uva (OSU) e o polipropileno reciclado contendo 4% em massa de OSU foram processados em uma extrusora monorosca, modelo AX-35, do 
fabricante AX Plásticos Máquinas Técnicas. Os parâmetros de processamento escolhidos foram: velocidade de rotação da rosca de 50 rpm; perfil 
de temperatura, desde a zona de alimentação até a zona de dosagem, de 180/190/200/210/220°C. Fitas de 3 mm de espessura foram obtidas 
para o PP reciclado puro e para o PP/OSU. Logo após a extrusão, as fitas foram resfriadas em água e, posteriormente, granuladas em um 
peletizador. A fim de se promover a degradação termomecânica, as amostras foram submetidas a oito ciclos contínuos de extrusão, retirando-se 
uma quantidade de material adequada após o oitavo ciclo para os ensaios. A termogravimetria (TGA/DTG) foi usada na análise das amostras de PP 
rec.; e, PP rec. e PP rec./OSU, após serem submetidas a oito ciclos de processamento. Os resultados encontrados permitiram concluir que: (i) OSU 
apresentou um efeito antioxidante durante a termo-oxidação do PP reciclado. Após oito extrusões consecutivas, os dados termogravimétricos 
demonstraram um incremento nos valores de temperatura máxima de degradação (Tm), temperatura de término do processo degradativo 
(Tendset) e aumento do tempo de meia-vida (t1/2). Além disso, também houve uma mudança no perfil da primeira derivada da curva 
termogravimétrica obtida por termogravimetria derivativa (DTG); (ii) também houve uma mudança do mecanismo cinético, o que corroborou a 
ação antioxidante do OSU.
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