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RESUMO 

Entre as opções de modificação de plásticos mais convenientes, tanto do ponto 

de vista técnico-científico como econômico, encontra-se o desenvolvimento de 

blendas poliméricas por meio de processamento no estado fundido. Este 

trabalho foi dividido em dois estágios, tendo como objetivo o estudo da 

morfologia de fases da blenda binária PMMA/PET e desta compatibilizada pela 

adição do copolímero poli(metacrilato de metila-co-metacrilato de glicidila-co-

acrilato de etila) (MMA-GMA-EA). No primeiro estágio analisou-se a morfologia 

da blenda e avaliou-se o efeito do compatibilizante, onde foi usado o PET grau 

garrafa em um reômetro de torque Haake. Já no segundo estágio a blenda foi 

processada empregando desta vez o PET reciclado em uma extrusora 

monorosca, e posteriormente, moldada por injeção em forma de corpos de 

prova para ensaios mecânicos. Nos dois estágios utilizou-se a microscopia 

eletrônica de transmissão (MET) para observar as morfologias das amostras e 

um analisador de imagens para caracterizá-las. No segundo estagio, além da 

análise por MET, foi realizado ensaio de tração, microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e microscopia de força atômica (MFA), buscando 

correlacionar a morfologia com as propriedades mecânicas. As amostras 

utilizadas nas análises morfológicas foram fatiadas por meio da técnica crio-

ultramicrotomia para na análise por MET e para as análises por MEV e por 

MFA, foi utilizada a face plana do tarugo pós-corte criogênico. Verificou-se que 

o tamanho da fase dispersa diminui em função da adição do copolímero MMA-

GMA-EA nas blendas preparadas no reômetro Haake. No ensaio de tração, os 

valores de resistência máxima sob tração e módulo de elasticidade 

mantiveram-se em um patamar entre o valor de PMMA puro e do PET puro, 

enquanto que o alongamento na ruptura mostrou-se influenciada pela 

composição em massa de PMMA na mistura. O agente compatibilizante  

corroborou nos resultados apresentados da blenda PMMA/PETrec /MMA-MGA-

EA (80/15/5), obtidos por MET, MFA e MEV. Concluiu-se que as técnicas 

morfológicas utilizadas apresentaram uma boa correlação e corroboraram para 

análise final das características morfológicas das blendas PMMA/PET. 

Palavras-Chave: blenda polimérica, poli(metacrilato de metila), poli(tereftalato 

de etileno), correlação morfológica.  



 

iii 
 

ABSTRACT 

Among the options for plastics modification more convenient, both from a 

technical-scientific and economic, is the development of polymer blends by 

processing in the molten state. This work was divide into two stages, with the 

aim to study the phase morphology of binary blend PMMA / PET blend and this 

compatibilized by the addition of the poly(methyl methacrylate-co-glycidyl 

methacrylate-co-ethyl acrylate) copolymer (MMA-GMA-EA). In the first stage is 

analyzed the morphology of the blend at a preliminary stage where we used the 

bottle-grade PET in a Haake torque rheometer and the effect of compatibilizer 

in this blend was evaluated. In the second stage the blend was processed using 

the recycled PET in a single screw extruder and subsequently injection molding 

in the shape of specimens for mechanical tests. In both stages we used a 

transmission electron microscopy (TEM) to observe the morphologies of the 

samples and an image analyzer to characterize them. In the second stage, as 

well as analysis by TEM, tensile test, scanning electron microscopy (SEM) and 

atomic force microscopy (AFM) was performed to correlate the morphology with 

the mechanical properties. The samples used in morphological analyzes were 

sliced by cryo-ultramicrotomy technique for the analysis by TEM and the 

analysis by SEM and AFM, we used the flat face of the block after cut 

cryogenic. It was found that the size of the dispersed phase decreased with the 

addition of MMA-GMA-EA in blends prepared in a Haake. In the tensile test, the 

values of maximum tensile strength and modulus of elasticity is maintained in a 

range between the value of pure PMMA the pure PET, while the elongation at 

break was influenced by the composition by weight of the PMMA mixture. The 

coupling agent corroborated the results presented in the blend PMMA / PETrec 

/ MMA-GMA-EA (80/15/5 %w/w), obtained by TEM, AFM and SEM. It was 

concluded that the techniques used had a good morphologic correlation, and 

can be confirmed for final analysis of the morphological characteristics of the 

blends PMMA / PET. 

 

Keywords: polymer blend, poly(methyl methacrylate), poly(ethylene 

terephthalate), morphological correlation. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nesta era de praticidade e avanços tecnológicos rápidos, os materiais 

poliméricos são desenvolvidos para serem economicamente mais competitivos 

e com propriedades adequadas para determinadas aplicações em substituição 

a outros materiais convencionais. A densidade mais baixa dos plásticos e sua 

facilidade de processamento são características que determinam a escolha 

desta classe de materiais para determinadas aplicações (Ferrante, 2002). 

Apesar dessas vantagens, torna-se necessário em determinadas 

situações modificar algumas propriedades para otimizar o desempenho. Entre 

as opções de modificação de plásticos mais convenientes, tanto do ponto de 

vista técnico-científico como econômico, encontra-se o desenvolvimento de 

blendas poliméricas (Utracki, 1989). 

As blendas poliméricas podem ser definidas como materiais obtidos 

através da mistura de dois ou mais polímeros (copolímeros) sem que haja um 

elevado grau de reações químicas entre eles. São consideradas blendas 

poliméricas compostos contendo acima de 2% em massa do segundo 

componente polimérico (Hage, 2001). 

A mistura de dois ou mais polímeros pode proporcionar uma 

combinação racional de propriedades intrínsecas de cada componente, 

gerando compostos com características próprias não encontradas num único 

polímero. Muitas vezes o sucesso atingido no desenvolvimento científico de 

blendas poliméricas é acompanhado de vantagens econômicas para o 

mercado de materiais poliméricos (Utracki, 2002). 
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O processamento de blendas poliméricas consiste, basicamente, em 

duas etapas principais: a de mistura ou de preparação e a de moldagem ou 

conformação. Ambas as etapas influenciam nas propriedades finais da blenda 

polimérica (Hage, 2001). 

Na etapa de mistura ou de preparação da blenda polimérica ocorre a 

incorporação dos componentes poliméricos na blenda, procurando atingir o 

estado de mistura desejado (Hage, 2001). 

Quase todos os processos de moldagem ou de conformação utilizam a 

blenda polimérica no estado fundido ou amolecido, tendo como aspectos 

principais: estabilidade morfológica, degradação térmica, característica 

reológica sob fluxo, orientação molecular e solidificação conjunta dos 

componentes poliméricos (Hage, 2001). 

Em estudos mais recentes, têm-se aprofundado no desenvolvimento de 

blendas poliméricas com microestrutura nanoestruturada, denominadas 

nanoblendas, que são blendas poliméricas imiscíveis onde a fase dispersa 

possui tamanho de partículas em escala nanométrica (Koning e colaboradores, 

1998). 

Este tipo de blenda proporciona materiais poliméricos transparentes 

tenacificados através da presença de partículas com dimensões inferiores ao 

comprimento de onda da luz visível, além de outras vantagens como aumento 

de resistência (Koning e colaboradores 1998). 
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O grande desafio científico e tecnológico para o sucesso de 

nanoblendas é desenvolver sistemas de compatibilização para reduzir as 

dimensões da fase dispersa polimérica durante a sua etapa de mistura e 

moldagem. Para esse fim, o compatibilizante deve otimizar o processo de 

cominuição da fase dispersa e prevenir a etapa de coalescência (Koning e 

colaboradores 1998). 

O estudo do desenvolvimento da morfologia de fases de blendas 

binárias, com e sem compatibilização interfacial, é um campo vastamente 

estudado e esse interesse científico tem com foco principal o desenvolvimento 

de novas aplicações tecnológicas (Larocca, 2010). Sendo que a morfologia é 

influenciada pela viscosidade, razão de viscosidade, taxa de cisalhamento e 

temperatura, entre outros fatores (Larocca, 2010). 

A inversão de fase de uma blenda polimérica binária necessita de 

estudos em toda sua faixa de composição, tendo como necessidade a 

utilização de técnicas microscópicas de caracterização apuradas e que 

possuem difíceis métodos de preparação da amostra. Neste trabalho, estas 

técnicas serão utilizadas para avaliar a homogeneidade e redução do tamanho 

dos domínios na mistura, como também e a influência da morfologia nas 

propriedades mecânicas das blendas poliméricas. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

O presente trabalho visa estudar a morfologia de fases da blenda binária 

PMMA/PET sem e com o uso de um agente de compatibilização interfacial, o 

copolímero (MMA-GMA-EA). 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Avaliação da influência do tipo de processamento na morfologia. 

 Avaliação de diferentes composições da blenda PMMA/PET, partindo 

dos componentes puros até a inversão de fase. 

 Correlação das propriedades mecânicas e morfológicas das blendas 

binárias e compatibilizadas. 

 Avaliação da homogeneidade e da redução do tamanho dos domínios de 

fase dispersa utilizando diferentes técnicas microscópicas de 

caracterização. 
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3. FUNDAMENTOS E REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. Blendas poliméricas 

Blendas poliméricas são misturas contendo dois ou mais polímeros 

e/ou copolímeros com teores mínimos de 2% (Utracki, 1995) e (Ajji & Utracki, 

1996), produzidas por processo físico ou mecânico, onde existam 

principalmente interações intermoleculares entre as cadeias de polímeros 

(Agnelli, 1998). 

As misturas de polímeros buscando a obtenção de blendas podem ser 

caracterizadas como miscíveis e imiscíveis. Este tipo de avaliação baseia-se 

puramente na termodinâmica de misturas dos componentes, ou seja, blendas 

miscíveis são materiais que apresentam uma fase homogênea em termos 

moleculares onde há associação com o valor negativo da energia livre de 

mistura. Em contrapartida, as imiscíveis possuem mais de uma fase e são 

caracterizadas pela presença do valor positivo de energia livre (Siqueira e 

colaboradores, 1993). 

A intensidade da interação entre pares poliméricos ainda pode ser 

estimada através dos parâmetros de Flory-Huggins, sendo que quanto maior o 

parâmetro menor é a miscibilidade (Siqueira e colaboradores, 1993). 

Em escala microscópica, as blendas podem ser homogêneas ou 

heterogêneas. Porém, a maioria das misturas não apresenta, em nível 

molecular, um sistema homogêneo. Dessa forma, a busca pela miscibilidade é 

um dos principais problemas na obtenção de uma blenda polimérica. Uma 

blenda heterogênea é considerada imiscível (Tedesco, 2001) (Fox & Allen, 

1985). 
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As propriedades obtidas com o desenvolvimento de blendas poliméricas 

variam de acordo com o tipo de mistura em: homogêneas, quando ambos os 

componentes da blenda perdem parte da sua identidade e, normalmente, as 

propriedades finais são a média aritmética dos dois componentes, e em 

heterogêneas, quando as propriedades são resultados da contribuição de todos 

os componentes das blendas (Xanthos, 1988). 

Em casos onde um dos componentes da blenda esteja presente em 

teor muito reduzido pode ocorrer a existência de blendas parcialmente 

miscíveis, verificando-se que ocorre separação de fases quando o teor dos 

componentes é maior (Fox & Allen, 1985). 

Outro conceito importante na área de blendas é a compatibilidade. Uma 

blenda polimérica compatível é caracterizada por ser uma mistura polimérica 

com um atrativo comercial, normalmente homogênea a olho nu, e geralmente 

com melhoramento das propriedades físicas, químicas e mecânicas em relação 

aos polímeros constituintes. Em compensação, blendas poliméricas 

incompatíveis possuem propriedades físicas, químicas e mecânicas inferiores 

aos polímeros constituintes (Hage, 2001). 

A compatibilização de misturas configura-se como um processo 

importante de modificação de propriedades interfaciais de uma blenda 

polimérica imiscível. Sob a ação de compatibilizantes, a blenda é conduzida à 

otimização das propriedades desejadas, configurando uma blenda polimérica 

imiscível, mas compatível. Geralmente, as blendas poliméricas imiscíveis são 

compatibilizadas para atingirem um desempenho satisfatório. Essas blendas 

são muitas vezes designadas como Ligas Poliméricas (Utracki, 1989). 
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Boa parte das blendas poliméricas de grande importância comercial são 

sistemas polifásicos, o que torna a escolha de um bom método compatibilizante 

a chave do desenvolvimento de uma nova blenda (Siqueira e colaboradores, 

1993). 

Sob o ponto de vista tecnológico, uma blenda compatível é aquela que 

possui propriedades finais desejadas, a um custo viável, não importando se o 

sistema seja miscível ou imiscível (Agnelli, 1998). 

Existem diversos métodos para proporcionar a compatibilização, dentre 

os quais destacam-se: a adição de copolímero em bloco; utilização de 

copolímeros estatísticos e enxertados ("graft") e processamento reativo 

(Siqueira e colaboradores, 1993). 

É comum, contornar a baixa miscibilidade entre polímeros, utilizando 

copolímeros em bloco ou enxertados (Xanthos, 1991) ou espécies 

quimicamente reativas, que atuam como compatibilizantes entre as fases 

imiscíveis (Chen & White, 1993) e (Pietrasanta, 1999). O uso desses agentes 

de compatibilização foi iniciado nos anos 60 e produz domínios com formatos e 

tamanhos relativamente uniformes (Chen & White, 1993) e (Pang, 2000). 

As blendas poliméricas constituem uma alternativa para a obtenção de 

materiais poliméricos com propriedades que, em geral, não são encontradas 

em um único material. Alguns tipos de misturas têm sido utilizados 

extensivamente para a tenacificação de plásticos frágeis. Entretanto, 

geralmente a mistura polimérica necessita de um compatibilizante para 

melhorar a adesão interfacial, diminuir a tensão superficial e promover a 

estabilidade morfológica da blenda (Araújo e colaboradores, 2003). 
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A avaliação morfológica é outro ponto importante no estudo de blendas. 

Em geral, blendas simples de diferentes polímeros exibem fracas propriedades 

mecânicas por apresentarem morfologia instável (coalescência de fases), tendo 

comportamento de mistura imiscível ou parcialmente miscível (Chen & White, 

1993) (Pang, 2000), devido às interações desfavoráveis que existem em nível 

molecular (Pietrasanta, 1999). Este efeito aumenta a tensão interfacial, que 

provoca dificuldade na dispersão de componentes durante a mistura 

(Pietrasanta, 1999). 

As morfologias de fases de blendas imiscíveis são separadas em fase 

contínua e fase dispersa ou ainda em fases co-contínuas, dependendo da 

razão de viscosidade e fração volumétrica dos componentes (Paul e 

colaboradores, 1988).  

Para uma razão de viscosidade igual a 1, a imiscibilidade é 

caracterizada pela presença de duas fases formadas por um polímero em 

maior teor, que forma a fase contínua, e pela fase dispersa constituída pelo 

polímero em menor quantidade. Com o aumento da fase em menor 

concentração (fase dispersa), as partículas podem se aproximar e começar a 

coalescer, alcançando o ponto de percolação. Quando há um aumento nos 

teores do componente em menor concentração, a estrutura em percolação se 

desenvolve até o momento em que ambos os componentes da mistura fazem 

parte de uma única estrutura. Nestas condições, cada fase apresenta-se de 

forma contínua e entrelaçada em uma estrutura morfológica denominada co-

contínua (Hage, 2001). 

O processo de coalescência aparece quando as partículas da fase 

dispersa se aproximam devido ao campo de cisalhamento ou devido a outras 
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forças. Neste processo, o filme da fase matriz entre as gotas é expelido 

continuamente até que o filme alcance uma espessura crítica, ocorrendo a 

ruptura da interface e, consequentemente, a fusão das partículas (Figura 1). Já 

a quebra das gotas para formarem gotas de tamanho menores é chamada de 

cominuição (Hage, 2001). 

 

Figura 1 – Representação esquemática de duas gotas em fase de colisão. 

 O diâmetro final de equilíbrio da gota na mistura é definido pela relação 

entre as taxas de cominuição e de coalescência das gotas da fase dispersa. 

Uma maneira de se calcular as taxas de quebra das partícula (Kcominuição) e de 

coalescência (Kcoalescência) é através das seguintes equações (Utracki, 1992): 

 

 

 Onde ηd é a viscosidade da fase dispersa, é a taxa de cisalhamento, EDK 

é a energia para romper a partícula ou gota, υ é a tensão interfacial, d é 
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diâmetro da partícula, Pr  é a probabilidade de colisão e φd é a fração 

volumétrica da fase dispersa. 

 Na condição de equilíbrio, ou seja, Kcominuição = Kcoalescência, obtém-se o 

diâmetro de equilíbrio da partícula (deq): 

 

 Essa equação mostra que o diâmetro de equilíbrio da gota aumenta com 

a concentração e com o coeficiente de tensão interfacial (υ) e diminui com a 

tensão de cisalhamento (τ=ηγ) (Passador, 2006). 

 Durante o processamento dentro de uma extrusora, por exemplo, 

ocorrem reduções drásticas no tamanho dos domínios da fase dispersa, 

usualmente ocorrendo nas primeiras voltas nos elementos da rosca de uma 

extrusora. A morfologia final também depende das condições de fluxo 

resultante na seção final da extrusora e na saída da matriz (Sundararaj & 

Macosko, 1992) e (Sundararaj & Macosko, 1995).  

Essa morfologia final da blenda após processamento influencia 

diretamente nas propriedades mecânicas, pois as mesmas podem variar muito, 

através de leves mudanças no tamanho médio e na distribuição destas fases 

obtidas durante a moldagem dos corpos de prova (Bordereau e colaboradores, 

1992). 
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Visando obter um controle adequado da morfologia e, assim, adquirir 

as propriedades desejadas, vários parâmetros, tais como a razão de 

viscosidade, composição e modificação interfacial são utilizadas no controle do 

tipo da morfologia (Gonzáles-Nunez,1996). 

Elmendorp (1986) demonstrou que o tempo necessário para que uma 

fase se disperse na matriz de uma blenda imiscível pode ser calculado a partir 

da razão de viscosidades entre os componentes da mistura, da tensão de 

cisalhamento imposta à mistura e da tensão interfacial entre as fases geradas 

durante a mistura. 

Se o tempo calculado for maior que o tempo efetivo de mistura no 

equipamento de incorporação, por exemplo, uma extrusora, a fase dispersa se 

manteria como co-contínua. Essa instabilidade de morfologia procuraria o seu 

estado de maior estabilidade quando fosse submetida a um novo ciclo de 

processamento. Assim, a continuação da etapa de separação de fases 

ocorreria durante um próximo ciclo (Chaudhry e colaboradores, 1995). 

Atualmente, 50% dos plásticos disponíveis no mercado são, na 

verdade, blendas poliméricas. A mistura de polímeros diferentes possibilita a 

obtenção de novos materiais com propriedades muitas vezes superiores às dos 

componentes puros. Blendas viabilizam a comercialização de polímeros com 

preços muito altos quando puros (Siqueira e colaboradores, 1993). 

O desenvolvimento de blendas poliméricas tornou-se uma rota 

conveniente para a obtenção de novos materiais poliméricos principalmente 

pelo custo competitivo e prazo menor que o necessário para desenvolvimento 
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de novos monômeros e/ou novas técnicas de polimerização para obtenção de 

materiais poliméricos equivalentes (Koning e colaboradores, 1998). 

Uma vantagem adicional da produção de blendas poliméricas é a 

possibilidade de obtenção de produtos com as mais diversas propriedades, 

através da simples variação da composição da blenda. Uma desvantagem do 

uso de blendas é a dificuldade de reciclagem em relação à mistura de vários 

tipos de polímeros (Koning e colaboradores, 1998). Utracki (1995) afirma que 

no caso de blendas compatibilizadas, a reciclagem da mistura é favorecida. 

Além disso, um compatibilizante adequado pode viabilizar a reciclagem de 

plásticos envolvendo o processamento de uma mistura de vários componentes 

(Siqueira e colaboradores, 1993). 

 

3.2. Poli(metacrilato de metila) (PMMA) 

Nas últimas décadas, o interesse em materiais acrílicos tem crescido 

consideravelmente devido a sua excelente resistência à radiação UV, além de 

exibir excelentes propriedades ópticas (boa transparência) e boa 

compatibilidade com aditivos e plastificantes (Flores e colaboradores, 1999) e 

(Rosendo & Flores, 2003). 

Entre os polímeros acrílicos, o poli(metacrilato de metila) (PMMA)  tem 

despertado grande interesse como matriz polimérica. Isto está relacionado a 

algumas características, como, por exemplo, baixa absorção ótica e alta 

transparência (Moura, 2006). O PMMA apresenta ainda uma rigidez excelente 

e uma boa estabilidade dimensional em comparação a outros polímeros 

acrílicos (Mark & Kroschwitz, 1986) e (Brydson, 1999). 
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Por outro lado, o PMMA possui algumas desvantagens, por exemplo, 

fragilidade à ruptura e alta absorção de água (Bonzanini, 2004). Outro fator 

limitante para a aplicação do PMMA é a baixa tenacidade. Neste sentido, 

modificações do PMMA que possam melhorar seu desempenho mecânico sem 

comprometer a transparência são de grande interesse (Medeiros, 2010). 

Assim, com o intuito de melhorar essas propriedades, o PMMA tem sido 

utilizado em copolimerização e blendas poliméricas (Bonzanini, 2004). 

A tenacificação do PMMA pode ocorrer com a introdução de estruturas 

que possam promover a transferência de tensão entre as fases existentes. A 

adição de copolímeros acrílicos de baixa massa molar durante a síntese do 

PMMA é um exemplo de modificação que melhora o desempenho mecânico. 

Da mesma maneira, a adição de elastômeros ao PMMA proporciona a melhoria 

das propriedades mecânicas. Entretanto, a transparência do material é 

prejudicada com a utilização desses métodos (Medeiros, 2010). 

O PMMA pode ser obtido comercialmente por diferentes rotas de 

polimerização: polimerização em suspensão, polimerização em massa e 

polimerização em emulsão. Diferentes tipos de PMMA estão disponíveis 

comercialmente, com massas molares variando entre 70.000 a 200.000 g/mol, 

os quais são produzidos de acordo com o tipo de aplicação e método de 

processamento (Mark & Kroschwitz, 1986). A estrutura química deste polímero 

é mostrada na Figura 2. 
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Figura 2 – Estrutura química do PMMA. 

 

3.3. Poli(tereftalato de etileno) (PET) 

O PET é um plástico de engenharia e possui uma excelente 

combinação de propriedades como: rigidez, tenacidade, isolação elétrica, alta 

resistência ao calor, e estabilidade química e dimensional, o que permite a sua 

vasta aplicação em diversas áreas. É extensivamente usado como fibras, 

filmes para embalagens, em garrafas para bebidas, e como reforço (fibras) em 

materiais de construção civil, pois possui uma alta temperatura de fusão 

(aproximadamente 250°C) e uma transição vítrea de aproximadamente 70°C, 

sendo assim um material que conserva boas propriedades mecânicas em 

temperaturas superiores a 175°C (Isoldi, 2003). 

O PET pertence à família dos poliésteres, os quais são materiais 

produzidos pela polimerização de um ácido dicarboxílico e um glicol (álcool 

diidroxilados) ou um bifenol com eliminação de água. São polímeros de cadeia 

heterogênea aromática, com grupo éster constituinte (R- CO - O - R'). A 

sequência alifática (aberta, não cíclica) e o oxigênio na cadeia principal são 

n 
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responsáveis pela flexibilidade a temperatura ambiente, porém o grupo 

benzênico fornece rigidez, além de razoável interação eletrônica entre os anéis 

benzênicos vizinhos (Rhodia, 1998). A estrutura química do PET pode ser vista 

na Figura 3. 

 

Figura 3 – Estrutura química do PET. 

 

O PET foi conhecido por muitos anos como simplesmente "poliéster" e 

somente na forma de fibra. A primeira síntese do PET ocorreu em 1941 por J.T. 

Dickson e J. W. Whinfíeld, em um pequeno laboratório inglês, porém a síntese 

do polímero com massa molar alta foi em 1942, com potencial reconhecido na 

época para aplicações como fibra. No decorrer da segunda guerra mundial 

foram feitos estudos secretos sobre o PET em várias partes do mundo, e no 

final da guerra algumas empresas já possuíam o direito de sua fabricação 

(Rhodia, 1998). 

Nos anos 50, sua produção foi dedicada principalmente à indústria 

têxtil, liderada pela Dupont. Nos anos subseqüentes houve um grande 

desenvolvimento tecnológico na fabricação e aplicação deste polímero, com 

um grau de sofisticação em um leque de filmes para os fins mais variados. 

Como material de embalagem, o filme de PET biorientado tornou-se disponível 

nos anos 60, com grande aceitação para acondicionamento de alimentos 
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(Rhodia, 1998). Na mesma década, a Goodyear introduziu o novo 

termoplástico no auxílio da confecção de pneus. 

Em 1973, o processo de injeção e sopro com biorientação 

desenvolvido pela DuPont introduziu o PET na aplicação como garrafa, o que 

revolucionou o mercado de embalagens, principalmente o de bebidas 

carbonatadas. O PET grau garrafa, entretanto, apenas se tornou disponível no 

Brasil, em 1989 (Rhodia, 1998). 

O PET é um dos materiais utilizados na produção de embalagens de 

maior sucesso nas últimas décadas e com uma das maiores taxas de 

crescimento na aplicação devido às suas características peculiares e 

versatilidade, assumindo forma de filmes, lâminas, revestimentos e garrafas. 

Este crescimento também tem sido acompanhado no seu emprego em peças 

injetadas (Isoldi, 2003). 

Como embalagem para alimentos o PET reúne duas importantíssimas 

características: baixa permeabilidade aos gases CO2 e O2 e elevada relação 

leveza/resistência, fatores decisivos para a sua aplicação neste setor (Scheirs, 

1998). 

A reciclagem de PET representa um dos mais importantes exemplos de 

reciclagem de polímeros, sendo a principal força motriz responsável pelo 

aumento da reciclagem pós-consumo de PET em alta escala, particularmente 

nas indústrias de bebidas (Scheirs, 1998). 
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3.4. Blendas Poliméricas PMMA / PET 

As blendas PMMA/PET são comercialmente importantes e estão sendo 

usadas em aplicações elétricas e eletrônicas devido ao menor custo destas em 

relação ao PMMA e a suas propriedades como o menor encolhimento quando 

comparado com o PET puro. Quando estas blendas são usadas em aplicações 

elétricas, o erro de voltagem e uso contínuo por períodos longos podem causar 

degradação das propriedades da blenda polimérica. Estudos envolvendo as 

propriedades de degradação térmica seriam de grande interesse para 

aperfeiçoar a correlação estrutura-propriedade destas blendas poliméricas (Al-

Mulla & Shaban, 2007). 

Outra vantagem da incorporação do PET em PMMA é o aumento da 

estabilidade térmica do PMMA. Mallette (2000) analisou as propriedades 

elétricas e morfológicas da blenda poli(tereftalato de etileno) / poli (metacrilato 

de metila) (PET/PMMA) com o negro fumo e observou que a blenda 

PET/PMMA, com 60% de PET e 20% de negro de fumo apresentou um maior 

valor de resistividade elétrica. 

 

3.5. Agentes Compatibilizantes 

Os agentes compatibilizantes são macromoléculas que deverão atuar 

na região interfacial em blendas poliméricas heterogêneas (Koning e 

colaboradores, 1998) (Paul & Newman, 1978). 

Existem dois métodos para compatibilização de blendas poliméricas 

(Ajji & Utracki, 1996) (Xanthos, 1991): compatibilização reativa e não reativa. 
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Os agentes compatibilizantes não reativos dispensam o controle de 

reação química que ocorre quando se emprega agentes compatibilizantes 

reativos. Agentes não reativos são em geral copolímeros em bloco ou 

enxertados, onde cada componente deve ser compatível com cada um dos 

homopolímeros da mistura (Liu e colaboradores, 1993). Desta forma, 

termodinamicamente eles tem a tendência de se localizar na interface das 

fases e são capazes de promover uma adesão entre elas suficientemente forte 

para que a morfologia não seja afetada durante o processamento térmico. 

Entretanto a localização do agente compatibilizante na interface nem 

sempre é verificada e depende da massa molar, da estrutura química e da 

interação dos copolímeros com os homopolímeros constituintes da mistura 

(Gomes e colaboradores, 1992). 

A eficiência deste tipo de agente de compatibilização depende da 

miscibilidade dos respectivos blocos ou segmentos em cada fase (Manning & 

Moore, 1999). Contudo, há algumas limitações no uso destes 

compatibilizadores em blendas poliméricas imiscíveis, como a dificuldade e o 

alto custo da sua síntese (Manning & Moore, 1999) e (Markam, 1990), e a 

obtenção de uma dispersão adequada do copolímero em bloco próximo da 

interface entre as duas fases, devido à alta viscosidade do meio (Kim e 

colaboradores, 1997). 

A adição de um polímero reativo, miscível com um componente da 

blenda e reativo com o segundo componente (através de grupos funcionais 

presentes na cadeia), resulta na formação de copolímeros em bloco ou 

enxertado in situ, formando ligações covalentes ou iônicas (Koning, 1998). 
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Outros métodos de compatibilização in situ são a modificação química 

de um ou ambos os polímeros componentes da blenda para induzir interações 

específicas, além da preparação de copolímeros em bloco diretamente durante 

o processo de extrusão ou mistura, que atuam como compatibilizantes 

(Markham, 1990). 

Conforme Xanthos e Dagli (1991), o processo de compatibilização 

reativa pode envolver o uso de:  

 Componentes da blenda que produzam copolímeros 

compatibilizantes com ligações entre as cadeias, sendo que as 

funcionalidades reativas mais comuns são os grupos carboxílicos, epoxi, 

isocianato, anidrido, entre outros;  

 Um terceiro componente de alta massa molecular que seja capaz 

de reagir ao menos com um dos constituintes da blenda, e onde a 

compatibilização seria resultante de ligações iônicas ou covalentes; 

 Componentes de baixa massa molar que possam promover a 

formação de copolímeros ou simultaneamente a reticulação. 

O processo de extrusão reativa vem sendo muito utilizado nos últimos 

anos na obtenção de blendas poliméricas compatibilizadas com possibilidade 

de combinar qualidades atrativas de cada componente da blenda no produto 

final (Prut, 2001). 

Tselios (1998) descreve que para que a compatibilização reativa seja 

efetiva é necessário que ocorra: 

 Alto grau de dispersão de um polímero em outro;  
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 A presença de grupos complementares para formar uma ligação 

química; 

  Forte reatividade dos grupos reativos para que ocorra a interação 

durante a fusão do polímero; 

 A ligação química formada durante a mistura deve ser estável às 

condições subseqüentes de processamento; 

 Tempos de reação curtos, isto é, mais rápidos do que o tempo de 

residência do material na extrusora ou misturador. 

Estudos sobre a influência do compatibilizante copolímero 

poli(metacrilato de metila-co-metacrilato de glicidila-co-acrilato de etila) (MMA-

GMA-EA) nas propriedades reológicas e mecânicas da blenda PA6/ABS foram 

realizados (Araújo e colaboradores, 2003). 

Mantovani (2002) realizou um trabalho de compatibilização por 

extrusão reativa de blendas poliméricas PBT/ABS, utilizando uma extrusora 

dupla rosca co-rotacional e como compatibilizante reativo, o MMA-GMA-EA. 

Neste trabalho, o MMA-GMA-EA foi utilizado como agente de 

compatibilização, pois o MMA tem indício de miscibilidade com o PMMA, e o 

grupo funcional epóxi reage com os grupos COOH e OH situados na 

extremidade do PET, como foi mostrado em sistema semelhante com o 

polímero PBT em trabalhos de Larocca (Larocca, 2004) e Ito (Ito, 2006).  

O MMA-GMA-EA (Figura 4) tem a finalidade de reduzir o tamanho da 

fase dispersa da blenda, isto é, impedir a coalescência das fases e, desta 

forma, melhorar as propriedades e estabilidade da blenda PMMA/PET. 
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Figura 4 – Estrutura química do MMA-GMA-EA. 

 

4. METODOLOGIA 

4.1. Polímeros  

Neste trabalho foram utilizados um poli(metacrilato de metila) (PMMA), 

dois tipos de poli(tereftalato de etileno) (PET) e o poli(metacrilato de metila-col-

metacrilato de glicidila-co-acrilato de etila) (MMA-GMA-EA), que foi utilizado 

como agente de compatibilização interfacial. As estruturas químicas dos 

polímeros e copolímero estão apresentadas na Figura 2, Figura 3 e Figura 4, 

respectivamente. 

O poli(metacrilato de metila) (PMMA) utilizado é um tipo PMMA Cristal, 

na forma de granulado (Figura 5), foi gentilmente doado pela empresa Unigel 

S.A. (código 01-DH-EC) com índice de fluidez de 1,2g/10min à temperatura de 

250°C, segundo a Norma ASTM D1238-00. 
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Figura 5 - Granulado de PMMA. 

 

O polímero poli(tereftalato de etileno) (PET), que foi utilizado no primeiro 

estágio foi o PETgarr, que possui origem no pós-consumo, obtido de garrafas de 

refrigerantes comerciais, cortadas manualmente (Figura 6), com índice de 

fluidez de 32,0 g/10min à temperatura de 285ºC, segundo a Norma ASTM 

D1238-00. 

  

Figura 6 - PET utilizado no primeiro estágio. (a) garrafa de PET (b) PET cortado 

para o processamento. 

 

O PET utilizado no segundo estágio do trabalho foi o reciclado (PETrec), 

doado gentilmente pela empresa GLOBAL PET S.A., na forma de grânulos 

(a) (b) 
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(Figura 7), com índice de fluidez de 63,48 g/10min à temperatura de 285ºC, 

segundo a Norma ASTM D1238-00. 

O copolímero poli(metacrilato de metila-co-metacrilato de glicidila-co-

acrilato de etila) (MMA-GMA-EA) com concentração em massa de 88% de 

MMA, 10% de GMA e 2% de EA, foi sintetizado por polimerização em massa 

no laboratório do DEMa-UFSCar. 

 

Figura 7 – Grânulos de PETrec. 

 

4.2. Métodos 

4.2.1. Polimerização do copolímero MMA-GMA-EA 

O copolímero MMA-GMA-EA foi obtido de acordo com a metodologia 

utilizada por Ito (Ito, 2006) pelo processo de polimerização em massa a partir 

dos monômeros metacrilato de metila (MMA), metacrilato de glicidila (GMA) e 

acrilato de etila (EA). O monômero metacrilato de metila (MMA) foi destilado 

sob vácuo, à temperatura de 35°C, e armazenado em vidros de cor âmbar. O 

monômero de acrilato de etila (EA) e o monômero de metacrilato de glicidila 

(GMA) foram utilizados como fornecidos pelo fabricante. O iniciador de 
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polimerização, 2-2-azobis(isobutironitrila) (AIBN), fornecido pela Bayer, foi 

purificado por recristalização em etanol absoluto (SYNTH). 

As copolimerizações foram realizadas em alta conversão, 

interrompendo-se a reação a 80% de conversão dos monômeros. Os 

copolímeros formados são essencialmente aleatórios, pois a relação de 

reatividade entre os monômeros MMA e GMA é próxima (rMMA=0,800,015 e 

rGMA=0,700,015). A proporção mássica de monômeros foi de 88% de MMA, 

10% de GMA e 2% de EA, misturados com o iniciador em sacos de 

polipropileno, selados para que não houvesse vazamentos. Os sacos contendo 

as misturas foram, então, colocados em um banho com temperatura de 60 
 

1oC para polimerização, por 60 minutos. 

Os copolímeros obtidos foram secados em estufa sob vácuo, a 60oC, 

durante 24 horas e moídos criogenicamente em almofariz. Em seguida foram 

novamente secados em estufa de ar circulante a 50°C por 24 horas e, 

posteriormente, em estufa a vácuo, a 50°C, por mais 24 horas. 

 

4.2.2 Caracterização preliminar por análise térmica dos 

polímeros PMMA e PETrec 

4.2.2.1. Termogravimetria (TG) e termogravimetria derivada 

(DTG) 

As análises de TG foram realizadas em um equipamento da marca TA 

Instruments modelo Q500 V6.3 Build 189, conforme as seguintes condições: 

em atmosfera de gás inerte (N2) na balança com fluxo de 40 mL/min, atmosfera 
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de ar sintético no forno com fluxo de 60mL/min, razão de aquecimento de 

20°C/minuto, da temperatura ambiente até 800°C, utilizando porta-amostra de 

platina. As análises foram realizadas no Laboratório Nacional de 

Nanotecnologia para o Agronegócio da Embrapa Instrumentação Agropecuária. 

 

4.2.2.2 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

As análises de DSC foram realizadas em um equipamento da marca TA, 

modelo Q100 V9.4 Build 287, com cerca de 6 mg da amostra do polímero 

sendo submetida às seguintes condições: atmosfera de nitrogênio com fluxo de 

60mL/min e razão de aquecimento de 10ºC/min de 30 a 300ºC, em um porta-

amostra de alumínio fechado. As análises foram realizadas no Laboratório 

Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio da Embrapa Instrumentação 

Agropecuária. 

 

4.2.3. Processamento das blendas poliméricas PMMA/PET e 

PMMA/PET/MMA-GMA-EA 

A pesquisa foi dividida em dois estágios, sendo que no primeiro estágio 

foi realizado um estudo preliminar do comportamento reológico e morfológico 

da blenda PMMA/PETgarr com e sem o uso do MMA-GMA-EA, como um agente 

de compatibilização interfacial. 

No segundo estágio utilizou-se o PET reciclado nas preparações das 

blendas PMMA/PETrec e PMMA/PETrec/MMA-GMA-EA por extrusão, a fim de 

correlacionar o comportamento mecânico e as morfologias obtidas. Foram 

utilizadas três diferentes técnicas de microscopia: microscopia eletrônica de 
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transmissão (MET), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia 

de força atômica (MFA). Preliminarmente, antes da etapa de extrusão, foi 

realizada a caracterização térmica por termogravimetria (TG) e por calorimetria 

exploratória diferencial (DSC) dos polímeros PMMA e PETrec para avaliar os 

limites de processabilidade dos mesmos, os quais são constituintes da blenda 

PMMA/PETrec. O fluxograma da metodologia pode ser visualizado na Figura 8 e 

as composições das blendas são apresentadas na Tabela 1 e Tabela 2, 

respectivamente. 
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Figura 8 - Fluxograma da metodologia utilizada. 
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Tabela 1 – Formulações dos materiais utilizados no primeiro estágio. 

Formulações Materiais Composição (% em massa) 

1.1 PETgarr puro 100 

2.1 PMMA puro 100 

3.1 PMMA/PETgarr 85/15 

4.1 PMMA/PETgarr 70/30 

5.1 PMMA/PETgarr/MMA-GMA-EA 80/15/5 

6.1 PMMA/PETgarr/MMA-GMA-EA 65/30/5 

 

Tabela 2 - Formulações dos materiais utilizados no segundo estágio. 

Formulações Materiais Composição (% em massa) 

1.2 PMMA puro 100 

2.2 PMMA/PETrec 85/15 

3.2 PMMA/PETrec 70/30 

4.2 PMMA/PETrec 50/50 

5.2 PMMA/PETrec 30/70 

6.2 PMMA/PETrec 15/85 

7.2 PETrec puro 100 

8.2 PMMA/PETrec/MMA-GMA-EA 80/15/5 

9.2 PMMA/PETrec/MMA-GMA-EA 65/30/5 

10.2 PMMA/PETrec 92,5/7,5 

11.2 PMMA/PETrec 97/3 
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4.2.3.1. Primeiro estágio 

4.2.3.1.1. Mistura das blendas PMMA/PETgarr e 

PMMA/PETgarr/MMA-GMA 

No primeiro estágio, foram produzidas as blendas poliméricas 

PMMA/PETgarr e PMMA/PETgarr/MMA-GMA-EA a partir de mistura mecânica no 

estado fundido, utilizando um reômetro de torque da marca Haake acoplado a 

um misturador interno Rheomix 600, com um elemento de mistura tipo roller 

rotor de médio a alto cisalhamento (Figura 9).  

 

 

Figura 9 – Câmara do misturador interno e rotores utilizados. 

 

Os materiais foram secos em estufa à vácuo durante 24 horas à 

temperatura de 60ºC e, posteriormente, as blendas poliméricas foram 
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preparadas dentro do reômetro de torque, padronizando-se as condições de 

mistura conforme apresentado na Tabela 3. 

Tabela 3 – Condições de processamento no reômetro de torque. 

 Características 

tipo de rotor roller 

velocidade do rotor 100 rpm 

temperatura de processamento 240ºC 

tempo de processamento 10 minutos 

volume da câmara 69cm3 

volume da câmara ocupado 70% 

 

Após 10 minutos de mistura, foram obtidos resultados do 

comportamento reológico da mistura em função do tempo, como também, as 

amostras para ensaios morfológicos.  

As variáveis neste trabalho foram a concentração de fase dispersa 

PETgarr e a presença do agente compatibilizante interfacial MMA-GMA-EA, que 

foi fixado em 5,0% em massa. A concentração do agente de compatibilização 

interfacial foi fixado em função de estudos anteriores (Ito, 2003) que mostraram 

que uma concentração otimizada do MMA-GMA-EA estaria em torno de 5% em 

massa. 

As composições das blendas poliméricas, com e sem agente de 

compatibilização, estão apresentadas na Tabela 1. 
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4.2.3.1.2. Preparação da amostra por crio-ultramicrotomia  

Ao final dos 10 minutos de mistura, o material fundido foi rapidamente 

coletado e congelado em nitrogênio liquido (LN2), a fim de manter sua estrutura 

morfológica na condição de processamento.  

As amostras foram preparadas para o corte por crio-ultramicrotomia, 

sendo primeiro feito o apontamento da ponta da amostra (“trimming”), 

produzindo uma forma trapezoidal, como ilustrado na Figura 10. 

 

 

Figura 10 – Apontamento da amostra para posterior corte por crio-

ultramicrotomia. 

 

O fatiamento das amostras foi realizado em um crio-ultramicrótomo da 

marca Leica, modelo Reichert Ultracut S, usando facas de diamante da marca 

Diatome tipo CryoHisto 45º. A temperatura de corte foi de -40ºC, com o auxilio 

de resfriamento em nitrogênio líquido, para evitar a deformação da morfologia 

original. A velocidade de corte foi de 0,3 mm/s, e a espessura dos filmes de 

25nm (Figura 11). 
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Figura 11 – Tarugo e amostras fatiadas para análise morfológica. 

 

4.2.3.1.3. Análise por microscopia eletrônica de transmissão 

(MET) 

As amostras fatiadas (Figura 11) foram expostas, durante 4 horas, ao 

vapor de tetróxido de rutênio (RuO4), para que ocorresse a incorporação de 

átomos de alto número atômico na fase PET. Desta forma, pelo aumento da 

densidade na fase dispersa com o metal pesado, foi possível um maior 

contraste eletrônico entre os domínios de fase dispersa em relação a fase 

contínua (Ito, 2006). 

Após o tingimento, os filmes foram analisados em um microscópio 

eletrônico de transmissão (MET), equipamento da Philips, modelo CM120, 

utilizando uma tensão de 120 kV, disponível no Laboratório de Caracterização 

Estrutural do DEMa-UFSCar. 

As fotomicrografias obtidas foram quantificadas utilizando-se um 

analisador de imagem, o software Image-Pro Plus, versão 4.5, da marca Media 

Cybernetics. Para uma determinação quantitativa da correlação do diâmetro, 

mediu-se a área de aproximadamente 300 partículas de cada composição. 
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4.2.3.2. Segundo estágio 

No segundo estágio, em função da possibilidade de desenvolvimento 

de uma blenda polimérica com produção comercialmente adequada, foi 

utilizado um PET reciclado (PETrec) adquirido da empresa GLOBAL PET S.A. 

Neste estágio, as blendas PMMA/PET e PMMA/PET/MMA-GMA-EA foram 

processadas em um equipamento de produção contínua.  

 

4.2.3.2.1. Mistura por extrusão das blendas poliméricas 

Antes da etapa de mistura em extrusora monorosca, os materiais 

PMMA, PETrec e o MMA-GMA-EA foram secos em estufa a vácuo durante 24 

horas a uma temperatura constante de 60ºC. 

As misturas foram obtidas por meio de uma micro-extrusora 

monorosca, fabricada pela empresa AX Plásticos Máquinas Técnicas LTDA, 

modelo AX 16 com diâmetro de rosca (D) de 16 mm e razão comprimento por 

diâmetro (L/D) de 26. Foi utilizado um perfil de temperatura de 240/240/250°C. 

A rosca apresenta um elemento dispersivo para melhorar a mistura, conhecido 

como Maddock, que está apresentada na posição da “seta” na Figura 12. 

 

 

Figura 12 - Perfil de rosca utilizada na extrusora monorosca (a seta indica o 

elemento de mistura Maddock). 
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4.2.3.2.2. Moldagem por injeção dos corpos de prova 

Após a mistura por extrusão, as blendas poliméricas foram granuladas 

e secas em estufa a vácuo, durante 24 horas, a uma temperatura constante de 

60ºC. 

Em seguida, as várias formulações de materiais PMMA/PETrec e 

PMMA/PETrec/MMA-GMA-EA foram moldados em forma de corpos de prova, 

de acordo com as especificações da norma ASTM D638-01 (Figura 13), em 

uma injetora da marca Arburg Allrounder, modelo 270V, usando o seguinte 

perfil de temperatura: 230/240/240/250/250ºC, tempo de resfriamento de 50 s e 

temperatura de molde de 50 °C. 

 

Figura 13 - Corpo de prova de tração tipo gravata. 

 

4.2.3.2.3. Ensaio de tração 

Os ensaios de resistência à tração foram realizados segundo a norma 

ASTM D638-01, em uma máquina universal de ensaios, da marca Shimadzu, 

modelo AG-X 300kN, utilizando a velocidade de 1 mm/min para o cálculo do 

módulo no segmento de 0,05% a 0,25% de deformação, e após, 0,5% de 

deformação, foi utilizada uma velocidade de ensaio de 5 mm/min. Foram 
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determinadas a resistência máxima à tração, o módulo de elasticidade e a 

deformação na ruptura. 

 

4.2.3.2.4. Preparação de amostra por crio-ultramicrotomia 

Assim como no primeiro estágio, as amostras para análise morfológica 

foram preparadas pela técnica de crio-ultramicrotomia. As amostras foram 

retiradas do centro do corpo de prova de tração, como ilustrado na Figura 14. 

Após a preparação das amostras por meio do apontamento 

(“trimming”), foi realizado o fatiamento das amostras em um equipamento da 

marca RMC, usando faca de diamante da Diatome tipo CryoHisto 45º, à 

temperatura de -40 oC, e velocidade em torno de 0,3 mm/s. Foram obtidos dois 

tipos de amostras: (i) filmes finos de 25 nm de espessura, que serão utilizados 

para análise por microscopia eletrônica de transmissão e, (ii) superfície lisa no 

tarugo, obtida por corte criogênico, que foi utilizada para análises morfológicas 

por microscopia de força atômica (MFA) e por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). 
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Figura 14 - Esquema de corte das amostras para cada técnica de microscopia. 

 

4.2.3.2.5. Análise morfológica 

4.2.3.2.5.1. Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

Assim como no primeiro estágio, as amostras fatiadas foram expostas 

ao vapor de tetróxido de rutênio (RuO4) por um período de 4 horas, para que 

ocorresse a mudança de densidade eletrônica da fase dispersa de PET, pela 

deposição do tetróxido de rutênio na sua superfície, obtendo-se assim 

condições necessárias de contraste e visualização pela técnica de microscopia 

eletrônica de transmissão (MET). 

As análises de MET foram realizadas em um equipamento da Philips, 

modelo CM120, com uma tensão de 120 kV, no Laboratório de Caracterização 

Estrutural do DEMa-UFSCar. 

As fotomicrografias obtidas foram quantificadas utilizando-se um 

analisador de imagem, o software Image-Pro Plus, versão 4.5, da marca Media 
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Cybernetics. Para uma determinação quantitativa da correlação do diâmetro, 

mediram-se em torno de 300 partículas de cada composição. 

 

4.2.3.2.5.2. Microscopia de força atômica (MFA) 

A face plana do tarugo pós-corte foi utilizada primeiramente para 

análise em microscopia de força atômica (MFA) (Figura 15), equipamento da 

SHIMADZU, modelo SPM-9600, utilizando o modo de força lateral (LFM). 

 

Figura 15 - Microscópio de Força Atomica (MFA) (Hermann, 1997). 

 O modo de força lateral (LFM) é baseado no modo de contato (Zanette, 

2010), que foi usado para obter a quantidade de torção do eixo do cantilever, 

que corresponde à força lateral, isto é, força de atrito, que atua entre a amostra 

e a ponta do cantilever, produzindo dessa forma, a imagem da morfologia da 

blenda polimérica. 



 

38 
 

4.2.3.2.5.3. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada 

na mesma superfície plana do tarugo utilizada na microscopia de força atômica 

(MFA). Para a realização das análises por MEV, as amostras foram recobertas 

com um filme fino de ouro (Au), utilizando-se metalizador "Sputter Coater", 

modelo SCD-005, fabricado pela BAL-TEC. 

As imagens foram obtidas em um equipamento da Phillips, modelo XL-

30-ESEM, do Núcleo de Estudo de Petróleo e Gás Natural da UFRN, em 

condições de atmosfera de alto vácuo e tensão de 5 kV. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Caracterização preliminar por análise térmica dos polímeros 

PMMA e PETrec 

5.1.1. Termogravimetria (TG) e termogravimetria derivada (DTG) 

 As Figuras 16 e 17 mostram as curvas de perda de massa em função da 

temperatura para o polímero PMMA e PETrec, respectivamente. Por meio 

destas curvas, pode-se obter informações referentes às características de 

condição de absorção de umidade, temperatura de degradação térmica, e 

resíduos na condição de degradação térmica, no limite de temperatura de uso. 

 

 

Figura 16 – Curvas de termogravimetria do polímero PMMA. 
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Figura 17 – Curvas de termogravimetria do polímero PETrec. 

 

 Pode-se observar, em função dos resultados mostrados na Tabela 4, 

que o PMMA possui uma absorção de água maior do que o PETrec. A 

temperatura de início de degradação do PMMA é menor que a do PETrec. 

Entretanto, como se observa na Tabela 5, a temperatura de fusão cristalina 

(Tm) do PETrec é de 252°C, portanto, a faixa de processabilidade da blenda 

PMMA/PETrec é entre 252 e 314°C, cujas temperaturas são referentes à 

temperatura de fusão do PETrec e a temperatura de início de degradação do 

PMMA, respectivamente. 
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Tabela 4 – Resultados de perda de massa inicial, temperatura de início de 

degradação térmica (Ton-set) e resíduo final, das análises por termogravimetria 

dos polímeros PMMA e PETrec. 

Amostra 
Perda de 

massa 

inicial 

(%) 

T onset 

(°C) 

resíduo 

(%) 

 

PMMA 

PETrec 

 

0,8462 

0,3652 

 

314,47 

413,38 

 

0,01971 

0,8470 

 

5.1.2. Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 A Tabela 5 mostra os resultados obtidos por meio dos ensaios de DSC 

para as amostras de PETrec e PMMA, cujos valores de temperatura de 

transição vítrea (Tg) e fusão cristalina (Tm)  irão direcionar todo o trabalho de 

processamento e caracterização da blenda polimérica nas etapas seguintes. 

 

Tabela 5 — Resultados de temperatura de transição vítrea (Tg), temperatura de 

fusão cristalina (Tm) e grau de cristalinidade (%) obtidas por DSC para as 

amostras de PMMA e PETrec. 

Amostra Tg (ºC) 
Tm 

(ºC) 

Grau de 

cristalinidade (%) 

PMMA 102,9 - - 

PETrec (granulado) 79,0 252,3 28,7 
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5.2. Primeiro estágio 

A Figura 18 apresenta as curvas de torque em função do tempo, 

durante 10 minutos, obtidas para os polímeros puros PMMA e PETgarr, assim 

como para as blendas binárias PMMA/PETgarr e as blendas compatibilizadas 

PMMA/PETgarr/MMA-GMA-EA. 

 

 

Figura 18 - Curvas de torque em função do tempo para as blendas binárias 

PMMA/PETgarr e as blendas compatibilizadas PMMA/PETgarr/MMA-GMA-EA. 

Comparando-se as curvas dos polímeros puros, verificou-se que o 

torque do PMMA puro se estabiliza após 5 minutos de ensaio. Entretanto, o 

torque do PETgarr puro possui uma redução contínua em todo o tempo de 

ensaio, evidenciando uma degradação térmica deste polímero em função do 

cisalhamento e do tempo dentro da câmara de mistura. 

A queda na curva do torque do PETgarr em relação à estabilidade do 

torque do PMMA leva a uma variação da razão de torque da blenda 

PMMA/PETgarr e, conseqüentemente, muda as condições de mistura da blenda 

polimérica. 
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Comparando a blenda PMMA/PETgarr com 15 e 30% em massa de fase 

dispersa, PETgarr, a blenda polimérica na composição com maior porcentagem 

de PETgarr apresentou um torque maior, indicando que a mistura do PETgarr 

com o PMMA, acarretando um aumento na estabilidade do polímero puro. 

A adição do MMA-GMA-EA também acarretou um aumento do torque, 

mostrando a eficiência do agente de compatibilização na blenda PMMA/PETgarr, 

pois a blenda polimérica PMMA/PETgarr/MMA-GMA-EA (65/30/5) possui um 

aumento crescente do torque, mesmo após 10 minutos de ensaio,  o que pode 

ser atribuído a reatividade dos grupos finais de cadeia (carboxílicos) do 

PETgarr com os grupos epóxi do metacrilato de metila do MMA-GMA-EA, 

sendo esse resultado verificado nos trabalhos desenvolvido por Ito (2006). 

A Figura 19 mostra as fotomicrografias das blendas binárias com 30 e 

15% em massa da fase dispersa de PETgarr, onde pode-se observar que o 

aumento da concentração de fase dispersa aumenta o tamanho das partículas 

da fase dispersa, assim como provoca o aumento no desvio-padrão das 

medidas. Esses resultados também foram verificados por Sundararaj & 

Macosko (1995). 
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PMMA/PETgarr 

(% em massa) 
70/30 85/15 

Fotomicrografia 

  

Diâmetro médio 
das partículas 

(nm) 

820  470 390  140 

Figura 19 – Fotomicrografias das blendas binárias PMMA/PETgarr (70/30 e 

85/15) preparadas em um misturador com composição em massa e com o 

diâmetro médio das partículas (Dn) e desvio padrão (DP). As partículas escuras 

constituem a fase dispersa, PET (tingidas com RuO4). 

 

A Figura 20 mostra as blendas PMMA/PETgarr compatibilizadas com o 

MMA-GMA-EA. Pode-se verificar que as blendas compatibilizadas 

apresentaram menor tamanho de partículas e, como esperado, menor 

distribuição de tamanho de partículas, devido à eficiência do agente de 

compatibilização interfacial.  
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PMMA/PETgarr/ 
MMA-GMA-EA 

(% em massa) 
65/30/5 80/15/5 

Fotomicrografi

a 

  

Diâmetro médio 
das partículas 

(nm) 

340  80 240  60 

Figura 20 – Fotomicrografias das blendas PMMA/PETgarr/MMA-GMA-EA 

(65/30/5 e 80/15/5) preparadas em um misturador interno com composição em 

massa e com o diâmetro médio das partículas (Dn) e desvio padrão (DP). As 

partículas escuras constituem a fase dispersa, PET (tingidas com RuO4). 

 

Neste primeiro estágio de análise morfológica realizada por meio de um 

reômetro de torque, pôde-se realizar um primeiro estudo da eficiência de 

mistura do par de polímeros PMMA/PET e a eficiência do agente de 

compatibilização do MMA-GMA-EA.  

O procedimento adotado nessa fase não conduziu o tamanho de 

partículas na escala nanométrica. Contudo, outros estudos (Sundararaj & 

Macosko, 1995) e (Larocca, 2010) indicaram que esse tamanho de partículas 

pode ainda ser reduzido em função de uma maior eficiência de mistura, que 
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poderia ser alcançada por meio de uma maior taxa de cisalhamento imposta 

pelo processamento em uma extrusora. 

5.3. Segundo estágio 

A Tabela 6 apresenta os resultados dos ensaios mecânicos de tração 

uniaxial para os polímeros e blendas poliméricas processados em extrusora. É 

importante destacar que o PMMA é um polímero amorfo, com temperatura de 

transição vítrea muito acima da temperatura ambiente (TgPMMA = 102,9°C), e o 

PET um polímero semi-cristalino (TgPET = 79°C), em que a porcentagem de 

fase cristalina deve-se às condições de resfriamento do polímero durante o 

processo de moldagem por injeção. 

A resistência máxima e o módulo de elasticidade das blendas 

poliméricas sem compatibilizante, tendo como fase dispersa o polímero semi-

cristalino, isto é, PMMA/PETrec com 15 e 30% em massa de PETrec, não 

apresentou variação em função da porcentagem de fase dispersa, tendo suas 

propriedades próximas às do polímero de maior resistência e módulo de 

elasticidade, no caso, o PMMA. 

 O uso de agente de compatibilização MMA-GMA-EA em blendas 

poliméricas com 15 e 30% de fase dispersa PETrec, teve como objetivo avaliar 

os resultados das blendas onde se pretende suprimir o mecanismo de 

coalescência e favorecer a cominuição, reduzindo, desta forma, a fase 

semicristalina (PETrec) dispersa na matriz de PMMA. Os resultados mostraram 

que não ocorreram mudanças conclusivas em relação à resistência máxima, 

entretanto, verificou-se uma queda do módulo de elasticidade, em relação aos 
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polímeros puros que ocorre provavelmente em função da redução da energia 

interfacial entre os polímeros, corroborando na mudança da propriedade. 

 

Tabela 6 - Resultados dos ensaios de tração das blendas do segundo estágio e 

dos polímeros puros. 

Formulações 
Resistência máxima  

(MPa) 

Módulo de 
elasticidade 

(GPa) 

Elongação 
na ruptura  

(%) 

1.2 PMMA puro 100 60,6 ± 0,4 2,7± 0,20 5,5 ± 1,2 

2.2 PMMA/PET
rec

 85/15 59,5 ± 3,2 2,6 ± 0,10 3,8 ± 0,7 

3.2 PMMA/PET
rec

 70/30 59,8 ± 0,2 2,6 ± 0,06 4,5 ± 0,1 

4.2 PMMA/PET
rec

 50/50 59,3 ± 0,6 2,6 ± 0,10 4,4 ± 0,5 

5.2 PMMA/PET
rec

 30/70 58,1 ± 1,3 2,6 ± 0,03 3,6 ± 0,3 

6.2 PMMA/PET
rec

 15/85 58,5 ± 0,5 2,6 ± 0,04 4,9 ± 0,3 

7.2 PET
rec

 puro 100 57,3 ± 2,8 2,7 ± 0,04 3,5 ± 0,6 

8.2 
PMMA/PET

rec
/ 

MMA-GMA-EA 
80/15/5 59,0 ± 0,3 2,5 ± 0,15 5,7 ± 1,4 

9.2 
PMMA/PET

rec
/ 

MMA-GMA-EA 
65/30/5 57,5 ± 0,3 2,5 ± 0,08 4,8 ± 0,3 

10.2 PMMA/PET
rec

 92,5/7,5 58,5 ± 0,3 2,7 ± 0,04 4,5 ± 1,3 

11.2 PMMA/PET
rec

 97/3 59,3 ± 0,9 2,7 ± 0,05 4,6 ± 0,4 

 

Os resultados de resistência máxima após a inversão de fase, isto é, 

quando o polímero semicristalino passa a ser a fase contínua, não tiveram 
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mudanças em relação ao sistema no qual o PMMA era a fase contínua, isto é, 

a mistura mecânica entre o PMMA e PETrec não está sendo influenciada pela 

propriedade do polímero PETrec individualmente, mas pela mistura mecânica da 

blenda PMMA/PETrec.  

Em relação à elongação na ruptura dos polímeros puros, o PMMA 

apresentou uma maior elongação no ponto de ruptura que o PETrec, isto é, os 

valores obtidos foram 5,5% e 3,5%, respectivamente. Entretanto, é possível 

que uma maior elongação fosse obtida pelo PETrec caso a porcentagem de 

fase cristalina do mesmo fosse reduzida, o que poderia ser modificado em 

função da redução da temperatura do molde durante o processo de moldagem 

dos corpos de prova por injeção. 

A elongação na ruptura das blendas PMMA/PETrec foi influenciada pela 

mistura com o polímero PMMA, pois todas as formulações apresentaram uma 

variação na propriedade, com valores de elongação na ruptura maior do que 

para o do PETrec puro.  

A influência do PMMA na elongação na ruptura das blendas é 

corroborada pelos resultados apresentados pelas blendas compatibilizadas. As 

formulações 65/35/5 e 80/15/5 possuem valores para essa propriedade de 4,8 

% e 5,7%, respectivamente. Observar-se que com o aumento da porcentagem 

em massa do PMMA nas formulações ocorre uma elevação nos valores de 

elongação na ruptura para as blendas.  

A formulação 80/15/5 mostrou-se um maior valor de elongação na 

ruptura, esse resultado pode ser explicado não só pela ação do agente 
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compatibilizante, com também, pela influência da porcentagem em massa do 

PMMA. 

 A Figura 21 apresenta a fotomicrografia das blendas PMMA/PETrec com 

30% e 15% em massa de PETrec, onde pode-se verificar que ocorreu o 

arrancamento da fase dispersa (PETrec) da matriz de PMMA. Apesar deste 

arrancamento, foi considerada a possibilidade de obter informações estatísticas 

do tamanho médio das partículas, que variaram em tamanho e distribuição em 

função da concentração da fase dispersa, isto é, quanto maior a concentração, 

maior o diâmetro médio das partículas e maior a distribuição dos mesmos. 

 

PMMA/PETrec 

(% em massa) 
70/30 85/15 

Fotomicrografia 

  

Diâmetro médio 
das partículas 

(nm) 

430  190 240  90 

Figura 21 – Fotomicrografias das blendas binárias PMMA/PETrec (70/30 e 

85/15) preparadas em extrusora monorosca com composição em massa e com 

o diâmetro médio das partículas (Dn) e desvio padrão (DP). As partículas 

escuras constituem a fase dispersa, PET (tingidas com RuO4). 
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As fotomicrografias apresentadas na Figura 22 mostram os resultados 

da inversão de fase, onde o PMMA, polímero amorfo, deixa de ser a fase 

matriz e passa a ser a fase dispersa, na fase contínua de PETrec. Em função da 

inversão de fase, que provavelmente estaria mudando a razão de viscosidade 

da blenda PETrec/PMMA, o diâmetro médio das partículas tornou-se maior que 

para a blenda PMMA/PETrec, apresentada na Figura 21. 

 

PMMA/PETrec 

(% em massa) 
30/70 15/85 

Fotomicrografia 

  

Diâmetro 
médio das 
partículas 

(nm) 

640  210 450  150 

Figura 22 – Fotomicrografias das blendas binárias PMMA/PETrec (30/70 e 

15/85) preparadas em extrusora monorosca com composição em massa e com 

o diâmetro médio das partículas (Dn) e desvio padrão (DP). As partículas claras 

que constituem a fase dispersa, PMMA que não foram tingidas com RuO4. 

 

A Figura 23 apresenta as blendas binárias PMMA/PETrec com 7,5 e 3% 

em massa de fase dispersa PETrec. Nestas condições, de baixa concentração 

de fase dispersa, pode-se verificar o limite inferior de diâmetro médio das 

partículas dispersas, pois com a redução da concentração de fase dispersa, a 
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probabilidade de duas partículas coalecerem, em função da taxa de 

cisalhamento e tempo, é reduzida. Assim, este resultado irá corroborar com os 

resultados das blendas PMMA/PETrec compatibilizadas com MMA-GMA-EA. 

PMMA/PETrec 

(% em massa) 
92,5/7,5 97/3 

Fotomicrografia 

  

Diâmetro médio 
das partículas 

(nm) 

342  136 163  66 

Figura 23 – Fotomicrografias das blendas binárias PMMA/PETrec (92,5/7,5 e 

97/3) preparadas em extrusora monorosca com composição em massa e com 

o diâmetro médio das partículas (Dn) e desvio padrão (DP). As partículas claras 

constituem a fase dispersa, PETrec, que foram tingidas com RuO4 e arrancadas 

em função do tensiosamento durante o corte. 

 

A Figura 24 mostra as fotomicrografias das blendas PMMA/PETrec com 

15% e 7,5% de fase PETrec, compatibilizadas com 5% em massa de MMA-

GMA-EA, estes resultados podem ser comparados com as blendas com baixa 

concentração de fase dispersa PET (Figura 23).  

Nas blendas com baixa concentração de fase dispersa a probabilidade 

da ocorrência do fenômeno de coalescência é diminuída em função do 

aumento das distâncias interpartículas, enquanto que nas blendas 
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apresentadas na Figura 24, a probabilidade desse fenômeno é diminuída pela 

ação do agente compatibilizante.  

 

PMMA/PETrec

/ 

MMA-GMA-
EA 

(% em 
massa) 

80/15/5 87,5/7,5/5 

Fotomicrografia 

  

Diâmetro 
médio das 
partículas 

(nm) 

501  235 312  116 

Figura 24 – Fotomicrografias das blendas binárias PMMA/PETrec/MMA-GMA-

EA  (80/15/5 e 87,5/7,5/5) preparadas em extrusora monorosca com 

composição em massa e com o diâmetro médio das partículas (Dn) e desvio 

padrão (DP). As partículas escuras constituem a fase dispersa, PETrec, que 

foram tingidas com RuO4. 

 

Na Tabela 7 pode-se comparar os diâmetros das partículas para as 

blendas PMMA/PETgarr com 15% e 30% de fase dispersa de PETrec,wq 

preparadas em reômetro de torque, com as blendas preparadas em extrusora 

monorosca com mesma composição.  
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Aparentemente o uso de uma extrusora monorosca foi mais eficiente 

na mistura que o processamento em um misturador interno.  

Em geral, as blendas poliméricas que foram misturadas por extrusão 

apresentaram um menor tamanho médio de partículas e desvio padrão.  

A exceção ficou para as blendas PMMA/PETrec/MMA-GMA-EA 

processadas por extrusão que apresentaram maiores diâmetro médio e desvio-

padrão, inclusive maiores que para as mesmas blendas binárias nas mesmas 

composições, processadas nas mesmas condições. Esses resultados 

contraditórios podem ser indício da mistura ineficiente do compatibilizante na 

blenda binária ou, devido à reação do grupo epóxi com os finais de cadeira do 

PET que elevariam a viscosidade do PET e nestas condições de mistura em 

extrusora monorosca, mudaria a razão de viscosidade dificultando a mistura 

dos polímeros PMMA e PETrec. Porém, não se deve esquecer que os PETs 

utilizados nos dois estágios são diferentes e assim esses resultados podem 

não ter sido somente influenciados pelo tipo de processamento mas também 

pelo tipo de PET utilizado. 

Nas condições de processamento em extrusora monorosca, isto é, 

nestas condições de taxa de cisalhamento e tempo de residência, o menor 

tamanho de partícula que poderá ser obtido foi o diâmetro de 163 ± 66 nm que 

foi quantificado na composição com 3% em massa de PETrec, isto é, 

aumentando a distância entre as partículas e com isso diminuindo a 

probabilidade de coalescência. 

É importante lembrar que as amostras para análise de morfologia 

coletadas no reômetro de torque foram congeladas no nitrogênio líquido, 
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enquanto as amostras extrudadas e moldadas por injeção tiveram como 

temperatura de resfriamento a temperatura do molde, isto é Tmolde = 50°C, 

tendo, portanto, a possibilidade de haver coalescência entre as partículas, 

aumentando ainda mais o tamanho real das partículas originais obtidas pelo 

processamento. 

 

Tabela 7 - Diâmetro médio das partículas e desvio-padrão para as blendas 

PMMA/PET e PMMA/PET/MMA-GMA-EA. 

Formulações da blenda 

PMMA/PET/MMA-GMA-EA 

Haake Extrusora 

Dn ± DP (nm) 

97/3/0 - 163  66 

87,5/7,5/5 - 312 ± 116 

92,5/7,5/0 - 287  91 

80/15/5 240 ± 60 501 ± 235 

85/15/0 390 ± 140 240 ± 90 

65/30/5 340± 80 - 

70/30/0 820 ± 420 430 ± 190 

30/70/0 - 640 ± 210 

15/85/0 - 450 ± 150 

 

Além das análises realizadas por microscopia eletrônica de 

transmissão (MET), foram realizadas análises por microscopia de força atômica 

(MFA) e microscopia eletrônica de varredura (MEV), cujos resultados 
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corroboraram nas análises morfológicas, confirmando a eficiência de todas as 

técnicas de análise morfológica complementar. 

A Figura 25 mostra as fotomicrografias da blenda PMMA/PETrec, 

realizada próxima da inversão de fase, com composição 50%/50% em massa, 

analisadas por  MET (8,8kX), MFA (10kX) e MEV (10kX), respectivamente. 

Pode-se verificar que a fase mais clara na fotomicrografia de MET é a 

fase PMMA, que apresenta partículas internas dispersas de PET, além disso, 

pode-se verificar na fase escura, PETrec, que ocorrem a existência de partículas 

finamente dispersa de PMMA. 

A análise de MFA, neste caso, foi realizada utilizando-se o modo de 

força lateral, que apresentou resultados de qualidade e veio a confirmar as 

análises realizadas nos filmes finos (25nm de espessura) para as amostras de 

MET. Isto é, as análises realizadas por MFA e MEV utilizaram como amostra o 

tarugo do qual foi retirado à amostra de MET.  

% 

massa 
MET (8,8kX) MFA (10kX) MEV (10kX) 

PMMA/PET              (2µm ) 

50/50 

 
 

 

Figura 25 – Fotomicrografias da blenda binária PMMA/PETrec (50/50) 

com composição em massa próximo da inversão de fase da blenda polimérica, 

obtidas por MET, MFA e MEV. 

PMMA 

PET 
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A técnica de análise por microscopia de força atômica (MFA) 

possibilitou realizar medidas de nanorugosidade (Zanette, 2010) (Figura 26). 

No caso desta blenda PMMA/PETrec (50/50) foi possível verificar a diferença da 

rugosidade superficial das fases PMMA e PETrec, isto é, a técnica de análise 

por MFA realizada linearmente na fase PETrec (linha A-B) apresentou 

características diferentes da fase PMMA (linha C-D). Os valores da média 

aritmética dos desvios em altura do valor médio (Ra) para o PETrec e PMMA, 

foram 4,32nm e 2,73nm, respectivamente. 

 

Figura 26 – Rugosidade da fase PMMA e PETrec. 

A Figura 27 mostra os resultados das análises de MET para amostras 

obtidas por duas técnicas diferentes de coleta, onde pode-se verificar que na 
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micrografia da blenda PMMA/PET, na composição 70/30 com as amostras 

criocongeladas (Tcoleta = -195°C), a morfologia foi facilmente criofatiadas, 

entretanto, as amostras que tiveram sua estrutura obtida no processamento 

tradicional por moldagem por injeção, neste caso, Tmolde = 50°C, tiveram 

dificuldade de corte nas mesmas condições da amostra anterior. 

PMMA/PET 

(% em massa) 

70/30 

Reômetro de torque 

70/30 

Extrusão/Injeção 

Preparação das 

amostras: 

Crio-

ultramicrotomia 

Tcorte = -40°C 

Vcorte = 0,3 mm/s 

Espessura = 25nm 

  

Parâmetro de 
coleta das 
amostras 

Nitrogênio líquido 
TLN2 = -196°C 

Tmolde = 50°C 
Tresfriamento = 50s 

Figura 27 – Fotomicrografia de MET de blendas PMMA/PET (70/30) obtidos por 

diferente forma de processamento, coleta das amostras e tipo de PET. 

Esses resultados conduzem a discussão de que mesmo utilizando 

baixas velocidades de corte e temperatura abaixo da temperatura de transição 

vítrea, pode ocorrer deformação estrutural das amostras, como no caso, o 

arrancamento da fase dispersa, PET. A diferença entre os PET´s é que no 

primeiro caso, o polímero se encontra no estado amorfo congelado e, no 

segundo, o polímero teve tempo para cristalizar e a fase cristalina gerou 

dificuldade e tensionamento na matriz, devido à alta tensão superficial, 

conduzindo ao arrancamento das partículas de PET durante o corte com a faca 
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de diamante. Essa diferença na cristalinidade dos PET’s utilizados pode ser 

atribuída aos diferentes tipos de coletas das amostras e diferentes tipos de 

PET’s utilizados. 

Apesar do arrancamento das partículas de fase dispersa, foi possível 

realizar uma análise quantitativa estimada do diâmetro médio desta fase em 

um valor aproximado de segurança, em função da forma de estabilidade da 

partícula, isto é, na forma esférica. 

Nas imagens de MFA e MEV (Figura 28), obtidos da mesma amostra, 

pode-se avaliar em 3D a imagem de MFA e confirmar os resultados através da 

imagem analisada por MEV. Verificou-se que as partículas de PETrec foram 

arrancadas e gerou deformação na matriz de PMMA, mesmo em cortes 

criogênicos, baixa velocidade de corte e utilizando faca de diamante.  

As gotas de PET da Figura 28 foram arrastadas e arrancadas no 

sentido de corte, neste caso, a direção de corte do material é de baixo para 

cima com uma inclinação de 45º para a esquerda. 

Apesar da deformação estrutural gerada pela preparação das 

amostras, avaliou-se a importância da correlação destas técnicas 

microscópicas, que contribuem e se completam como análises morfológicas. 

As amostras de MFA e MEV trazem a possibilidade de um novo estudo 

de nanodeformabilidade da matriz, não havendo indícios de trabalhos 

realizados na literatura envolvendo estudos de mecanismo de deformação e 

fratura de amostras poliméricas, mostrando resultados deste tipo. 
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MMA/PETrec 

(% em massa) 
MFA MEV 

 

85/15 

 

 

 

 

Figura 28 – Fotomicrografias da blenda binária PMMA/PETrec (85/15), obtidas 

por MFA e MEV. 

Estudos mais aprofundados serão realizados utilizando a técnica de 

microscopia de força atômica (MFA), que poderá fornecer indícios capazes de 

corroborar com os resultados obtidos até o momento. Pretende-se tomar dar 

continuidade neste trabalho, envolvendo estudos de nanodeformação estrutural 

causado pela partícula de fase dispersa, gerando deformação em diferentes 

matrizes. 

A Figura 29 apresenta a correlação entre MET, MFA e MEV para as 

blendas PETrec/PMMA com 30% em massa do PMMA. Neste caso a matriz é o 

polímero semicristalino PETrec, e a fase dispersa é o polímero amorfo PMMA. 

Pode-se verificar que a fase escura na fotomicrografia de MET é a 

matriz, que teve a deposição de tetróxido de rutênio (RuO4) na sua superfície e 

gerou o contraste de fases para a análise por MET. 
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Assim como na Figura 25, a Figura 29 apresenta a estrutura da fase 

dispersa, orientada em função do fluxo de mistura. O polímero PMMA possui 

uma deformabilidade maior que o polímero PETrec, que pelas morfologias 

apresentadas nas Figuras 21, 23 e 27, apresentam a forma de estabilidade 

esférica.  

As técnicas de MFA e MEV confirmaram a morfologia visualizada nas 

fotomicrografias obtidas pela técnica de MET, trazendo a contribuição da 

visualização em três dimensões das partículas de fase dispersa de PMMA. 

 

% 

massa 
MET (8,8kX) MFA (10kX) MEV (10kX) 

PMMA/PETrec (30/70) 

 

 
 

 

Figura 29 - Fotomicrografia da blenda PMMA/PETrec (30/70), obtidos por MET, 

MFA e MEV. 

 

As fotomicrografias apresentadas na Figura 30 mostram o 

comportamento da blenda PMMA/PETrec com a utilização do MMA-GMA-EA 

que é um eficiente agente de compatibilização interfacial muito estudado por 

outros autores vinculados ao pesquisador Hage (Mantovani, 2002), (Larocca, 

2004) e (Ito, 2006). 
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Pode se observar que as partículas de PETrec (Figura 30) não foram 

arrancadas completamente como no caso da Figura 21. O ancoramento da 

fase dispersa é indício da compatibilização produzido pelo MMA-GMA-EA na 

interface da blenda PMMA/PETrec. 

A análise da morfologia obtida do tarugo de amostra, isto é, as análises 

realizadas por MFA e MEV contribuíram na afirmação do ancoramento da fase 

em função da visão em três dimensões da superfície. 

 

% 

massa 
MET (8,8kX) MFA (10kX) MEV (10kX) 

PMMA/PETrec/MMA-GMA-EA (80/15/5) 

 

 

 

 

Figura 30 - Fotomicrografia da blenda PMMA/PETrec/MMA-GMA-EA (80/15/5), 

obtidos por MET, MFA e MEV 

 

A Figura 31 mostra o tamanho das partículas da fase dispersa de 

PETrec utilizando-se baixa concentração de fase dispersa. De acordo com os 

conceitos de desenvolvimento de blendas poliméricas, com a redução da 

concentração de fase dispersa, diminui a probabilidade de duas partículas em 

determinado tempo e espaço se encontrarem e desta forma, produzir a 

coalescência das partículas de fase dispersa. 
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% 

massa 
MET (8,8kX) MFA (10kX) MEV (10kX) 

PMMA/PETrec (97/3) 

 

 

 

 

Figura 31 - Fotomicrografia da blenda PMMA/PETrec (97/3), obtidos por MET, 

MFA e MEV 

 

As diferenças de viscoelasticidade dos polímeros (PMMA e PET) 

facilitaram a visualização das deformações ocorridas nas interfaces da blenda 

PMMA/PET, isto é, em função do tensionamento gerado pela ponta da faca de 

diamante durante o corte da amostra no crio-ultramicrótomo, foi possível 

visualizar mais facilmente a fase dispersa, independente da inversão de fase 

em função da variação de concentração dos polímeros, tanto nas amostras na 

forma de filmes finos (MET), como também do tarugo no qual foi retirado o 

filme fino (MFA e MEV). 

Como apresentada na Figura A1 do Apêndice A, que mostra um estudo 

teórico dos parâmetros de interação binária polímero-polímero, a blenda 

PMMA/PET possui um valor de parâmetro de interação binária (Bcrítico) elevada 

em relação ao limite da mistura. Isto é, para que a blenda PMMA/PET tivesse a 

possibilidade de ser miscível, o valor de Bcrítico deveria ser menor que 0,45. 
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Entretanto, nesta blenda PMMA/PET, o parâmetro de interação é 3,06, isto é, 

muito distante da miscibilidade, apresentando uma alta tensão interfacial das 

fases PMMA e PET, desta forma, ocorrendo a formação de fase dispersa, 

possibilitando a realização deste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

6. CONCLUSÕES 

Para os estudos desenvolvidos no reômetro de torque verificou-se que 

o tamanho das partículas da fase dispersa diminui em função da redução da 

porcentagem em massa da fase dispersa e, também, em função da adição do 

copolímero MMA-GMA-EA. 

Constatou-se também que os tamanhos de partículas foram menores 

quando o PET era a fase dispersa, em função da razão de viscosidade. 

Aparentemente tem-se indícios que a mistura da blenda binária 

PMMA/PET realizada em extrusora monorosca foi mais eficiente na redução do 

diâmetro médio de partículas que a mistura realizada em reômetro de torque 

Haake. Porém, é necessário lembrar que os PETs utilizados nos dois estágios 

são diferentes e portanto deve ter tido influência nos resultados assim como o 

tipo de processamento. 

Analisando-se os dados de ensaios mecânicos, verificou-se que não 

ocorreram grandes mudanças nesta propriedade. Entretanto, foi observada 

uma melhora na aparência superficial da blenda PMMA/PET em relação aos 

materiais puros. 

A ação do agente compatibilizante MMA-GMA-EA em otimizar as 

propriedades mecânicas das blendas foi observada apenas na elongação na 

ruptura para a formulação 80/15/5 (PMMA/PET/MMA-GMA-EA). Esse efeito 

também pode ser atribuído a influência do PMMA sobre a mistura 

PMMA/PETrec.. 
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A técnica de MFA mostrou-se uma ferramenta eficiente no estudo de 

blendas poliméricas, permitindo uma visualização tridimensional das amostras 

com características distintas. 

Foi possível realizar estudos morfológicos da blenda PMMA/PET até a 

inversão de fase.  

A correlação entre as propriedades mecânicas e a caracterização 

morfológica da blenda PMMA/PET foi possível devido o aumento do 

alongamento nas blendas compatibilizadas, isto devido ao ancoramento da 

fase dispersa PET na matriz PMMA pela ação do agente compatibilizante 

MMA-MGA-EA, mostrado pelas fotomicrografias obtidas por MET, MEV e MFA. 
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7. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 Uso da extrusora dupla rosca para aumento da taxa de 

cisalhamento e possível diminuição do tamanho médio de 

partículas. 

 Abaixamento da temperatura do molde da injetora para minimizar 

a cristalização do PET. 

 Abaixamento da temperatura criogênica para evitar deformação e 

preservar a morfologia da amostra durante o corte. 

 Uso da técnica de microscopia de força atômica (MFA) para dar 

continuidade de nanodeformabilidade de matrizes poliméricas. 

 Preparação de blendas PMMA/PETrec e PMMA/PETrec/MMA-

GMA-EA em um reômetro de torque Haake e/ou preparação de 

blendas PMMA/PETgarr em extrusora, para uma melhor 

comparação do efeito do processamento sobre a morfologia das 

blendas. 
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APÊNDICE A 

Cálculo da densidade de energia de interação binária dos 

segmentos dos polímeros PMMA e PET na blenda polimérica. 

 

Cálculo da contribuição de grupos para o PMMA:  

 

Massa molar:  

 

 

Constante de atração molar: G(-CH2-)=133; G(-C-)=-

93; G(-COO-)=310;G(-CH3)=214 

 

Densidade:  

 

Contribuição de Grupos: 
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Cálculo da contribuição de grupos para o PET: 

 

Massa Molar: 

 

 

Constante de atração molar: G(-CO-)=275; G(-Ф-)=658;  

G(-COO-)=310;G(-CH2-)=133;G(-O-)=70 

 

Densidade:  

 

Contribuição de Grupos: 
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Como o sistema é formado por dois homopolímeros logo B é 

igual: 

 

 

 

Cálculo do Bcrítico : 

Equação:   

R = 0,0832atm/mol.K 

T=298K 

 

Figura A1 – Ilustração gráfica da interface de miscibilidade da blenda binária 

PMMA/PET. 

 


