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RESUMO

Uma das principais fontes causadoras da degradação de polímeros é a radiação ultravioleta (comprimento de onda entre 100 e 400 nm) que 
corresponde a cerca de 5% da radiação solar. Parte da radiação solar é filtrada pela camada de ozônio e outros constituintes da atmosfera, de 
modo que o comprimento de onda mínimo da radiação UV que atinge à superfície terrestre é 290 nm. Desta forma, particularmente em 
aplicações externas, ou seja, ao ar livre, os polímeros tendem a enfrentar problemas como foto-amarelamento e perda de propriedades 
mecânicas, após tempo prolongado de exposição à radiação ultravioleta (UV). A taxa de degradação depende do meio, especialmente quanto à 
intensidade da luz solar, temperatura, umidade; e, também do tipo de polímero. Em função da crescente utilização dos materiais poliméricos em 
aplicações externas, o conhecimento da fotodegradação torna-se bastante importante. Assim sendo, o objetivo deste projeto Dissertação foi 
avaliar o óleo de semente de uva (OSU) quanto ao teor adicionado e ao papel como possível agente foto-estabilizante, ou seja, como possível 
aditivo que protege o polipropileno reciclado (PP rec.) da radiação ultravioleta. A metodologia experimental foi baseada na obtenção de 
diferentes amostras de PP rec. contendo o óleo de semente de uva em quantidades variáveis (0,5, 1,0 e 1,5 phr). Após o processamento em 
extrusora de rosca dupla e a confecção de placas de 10 cm x 10 cm x 3 mm, os corpos de prova foram fresados e expostos à radiação UV por um 
período equivalente a 45 dias. A análise termogravimétrica (TG), em condições de atmosfera oxidante, de fragmentos dos corpos de prova, antes 
e após o período de exposição, foi conduzida. Três taxas de aquecimento foram escolhidas, 3°C/mim, 6°C/min e 12°C/min, e os dados 
experimentais foram tratados por meio de modelos cinéticos de degradação. A ação efetiva do óleo vegetal, assim como o efeito da quantidade 
adicionada ao termoplástico, foi dimensionada através do tratamento estatístico de ANOVA.  Em relação à degrdação termo-oxidativa (antes da 
exposição ao UV), o óleo de semente de uva apresenta uma ação limitada pela quantidade adicionada ao termoplástico. Embora rico em 
compostos fenólicos, o óleo não consegue exercer um papel antioxidante ativo quando aplicado em teor acima de 0,5 phr. Talvez, acima de 
determinada quantidade, o óleo proporcione a existência de reações em paralelo e/ou competitivas. Reações que não necessariamente impedem 
ou retardam o mecanismo de degradação termo-oxidativa do PP rec. De acordo com o resultado da ANOVA, dentro de um IC de 95%, foi possível 
afirmar que as amostras de PP rec. e PP rec./OSU 1,0 phr são equivalentes estatisticamente quanto aos valores de energia de ativação 
encontrados para o processo de foto-oxidação. Em quantidade de 1,0 phr, em função de sua composição  química, a qual contém uma série de 
compostos orgânicos capazes de absorver a radiação UV e, consequentemente, desenvolver alguma atividade foto-estabilizante, OSU pode ser 
visto como um aditivo foto-estabilizante. No entanto, tal ação parece ser inibida ou atenuada quando a taxa de aquecimento é suficientemente 
baixa (3°C/min ou 6°C/min) e/ou quando o teor adicionado se encontra aquém ou além do valor ótimo de 1,0 phr.
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