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RESUMO 

Neste trabalho é estudada a blenda imiscível poli(metacrilato de metila) (PMMA) 

elastomérico com poli(tereftalato de etileno) (PET) grau garrafa com e sem o uso 

do agente compatibilizante, poli(metacrilato de metila-co-metacrilato de glicidila-

co-acrilato de etila) (MGE). As caracterizações de reometria de torque, medida 

de índice de fluidez (MFI), determinação da densidade e do grau de cristalinidade 

por picnometria, ensaio de tração uniaxial, método do trabalho essencial fratura 

(EWF), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia eletrônica de 

transmissão (MET), foram realizadas nos polímeros puros e nas blendas 

PMMA/PET. Os resultados reológicos apresentaram indícios de reação química 

entre o grupo epóxi do MGE com os grupos finais de cadeias do PET e, também, 

com a fase elastomérica do PMMA. O aumento na concentração de PET reduziu 

o torque e a adição do MGE aumentou o torque da blenda PMMA/PET. Os 

resultados de MFI mostraram também que, o PMMA elastomérico apresentou 

menor fluidez e, consequentemente, maior viscosidade que o PET. Nos 

resultados de picnometria observou-se que, o aumento da porcentagem de PET 

proporcionou um aumento na densidade e no grau de cristalinidade das blendas 

PMMA/PET. Os ensaios de tração mostraram que, o aumento da porcentagem 

de PET proporcionou um aumento na resistência máxima e no módulo de 

elasticidade e uma diminuição no alongamento na ruptura. Entretanto, na 

inversão de fase, onde a blenda apresentou indícios de uma morfologia co-

contínua e também, com 30% de fase dispersa PET e compatibilizada com 5% 

de MGE, verificaram-se resultados expressivos de alongamento na ruptura em 

relação ao PMMA elastomérico. A aplicabilidade do método do trabalho 

essencial de fratura mostrou-se possível para a maioria das formulações. 

Observou-se ainda que, com o aumento do PMMA elastomérico nas formulações 

das blendas, ocorreu uma melhoria nos valores do trabalho essencial específico 

de fratura (We) e uma redução nos valores do trabalho não essencial específico 

de fratura (βWp). 

Palavras chaves: PMMA elastomérico, PET grau garrafa, Propriedades 

mecânicas.
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ABSTRACT 

This work studied the immiscible blend of elastomeric poly(methyl methacrylate) 

(PMMA) with poly(ethylene terephthalate) (PET) bottle grade with and without the 

use of compatibilizer agent, poly(methyl methacrylate-co-glycidyl methacrylate -

co-ethyl acrylate) (MGE). The characterizations of torque rheometry, melt flow 

index measurement (MFI), measuring the density and the degree of cristallinity 

by pycnometry, tensile testing, method of work essential fracture (EWF), 

scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy 

(TEM) were performed in pure polymer and blends PMMA/PET. The rheological 

results showed evidence of signs of chemical reaction between the epoxy group 

MGE with the end groups of the PET chains and also to the elastomeric phase of 

PMMA. The increase in the concentration of PET reduced torque and adding 

MGE increased the torque of the blend of PMMA/PET. The results of the MFI also 

show that elastomeric PMMA showed lower flow and thus higher viscosity than 

PET. In the results of picnometry observed that increasing the percentage of PET 

resulted in an increase in density and degree crystallinity of the blends 

PMMA/PET. The tensile test showed that increasing the percentage of PET 

resulted in an increase in ultimate strength and elastic modulus and decrease in 

elongation at break. However, in the phase inversion, where the blend showed 

evidence of a co-continuous morphology and also, with 30% PET dispersed 

phase and compatibilized with 5% MGE, there were significant results elongation 

at break compared to elastomeric PMMA. The applicability of the method of 

essential work of fracture was shown to be possible for most formulations. And it 

was observed that with increasing elastomeric PMMA in the formulations of the 

blends there was an improvement in specific amounts of essential work of 

fracture (We) and a decrease in the values of specific non-essential work of 

fracture (βWp). 

 

Keywords: Elastomeric poly(methyl methacrylate), Poly(ethylene terephthalate) 

bottle grade, Mechanical properties.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
Devido à sua grande versatilidade, os materiais poliméricos têm 

demonstrado muitas vantagens sobre os materiais tradicionais, como os metais 

e as cerâmicas, em muitas aplicações tecnológicas (BRYDSON, 1999). 

Entretanto em muitas aplicações torna-se necessário a modificação de 

polímeros já existentes, para que estes se adequem às propriedades requeridas 

a cada aplicação. Essas modificações podem ser feitas de maneira simples, 

rápida, e econômica, por meio do desenvolvimento de blendas poliméricas 

(UTRACKI, 1989). 

Blendas (ou misturas) poliméricas podem ser definidas como a mistura 

física de dois ou mais polímeros sem a presença de reações químicas, a menos 

que estas reações sejam limitadas à interface dos dois sistemas. Para ser 

considerada uma blenda, os compostos devem ter concentração acima de 2% 

em massa do segundo componente (HAGE, 2001). 

A maioria das blendas poliméricas são termodinamicamente imiscíveis 

devido à baixa entropia de mistura. Nestes sistemas imiscíveis diferentemente 

das blendas miscíveis, há formação de duas fases diferentes. A maioria das 

blendas imiscíveis apresentam morfologias de fases instáveis e muitas vezes 

propriedades inferiores aos polímeros puros que as constituem, necessitando da 

adição do compatibilizante. O uso do agente compatibilizante nestes sistemas 

imiscíveis permite obter uma morfologia adequada, pois, promove a redução nos 

domínios da fase dispersa, aumenta a adesão interfacial entre as fases, melhora 

as propriedades mecânicas e torna a blenda compatível em seu estado de 

mistura (UTRACKI, 1989). 

O comportamento microreológico é responsável pelo processo de 

deformação e a quebra de gotas durante a etapa de mistura. As gotas formadas 

pelo rompimento das fibrilas poderão se aglomerar novamente proporcionando 

a formação de gotas maiores; estas, por sua vez, poderão ser deformadas 

novamente formando gotas menores, em um estado de equilíbrio. A quebra das 

gotas para formar outras gotas de tamanhos menores é chamada de cominuição, 

enquanto que a colisão e a recombinação para formar gotas maiores são 
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chamadas de coalescência. A morfologia final das blendas imiscíveis é obtida 

pelo balanço entre esses dois processos (ITO, 2006). 

Em sistemas poliméricos imiscíveis formados por dois polímeros com 

estruturas diferentes, um amorfo e outro semicristalino, como no caso da blenda 

PMMA/PET, é de fundamental importância conhecer tanto as propriedades 

físicas como morfológicas, de quem o desempenho final destes produtos 

depende destas propriedades (DANTAS, 2011; ANDRADE, 2013). 

Quando são submetidos a aplicação de uma carga os polímeros tanto 

podem apresentar fratura frágil como dúctil. Na fratura frágil a trinca se propaga 

rapidamente, o material sofre pouca deformação plástica e apresenta 

comportamento frágil. Já na fratura dúctil, antes da propagação da trinca ocorre 

um escoamento e estiramento das moléculas poliméricas, deformações elástica 

e plástica, e grande absorção de energia antes de ocorrer a ruptura propriamente 

dita do material (ANDERSON, 2005). 

O estudo da mecânica da fratura mostra-se necessário para compreensão 

das propriedades dos materiais poliméricos, pois permite a quantificação das 

relações entre as propriedades dos materiais como, o nível de tensão, a 

presença de defeitos geradores de trincas e os mecanismos de propagação de 

trincas, dessa forma ajudando a antecipar e prevenir falhas estruturais. O 

trabalho essencial de fratura é um método que permiti analisar o comportamento 

de fratura dos polímeros, em corpos de prova entalhados, onde analisa-se a 

capacidade do material em resistir a propagação de uma trinca quando é 

submetido a aplicação de uma tensão (CALLISTER, 2008). 

Um dos grandes problemas da sociedade atual é o lixo. O PET é um 

material plástico bastante encontrado no lixo, que leva mais de 100 anos para 

se degradar no meio ambiente. Uma alternativa viável para o reaproveitamento 

de materiais plásticos com maior valor agregado, como o caso do PET, 

proveniente da coleta de garrafas de refrigerantes são as blendas poliméricas. A 

blenda PMMA/PET pode ser uma forma de reaproveitamento consciente do PET 

pós-consumo, diminuindo o acúmulo desse material nos lixões, além de ajudar 

ao meio ambiente (KERBOUA e colaboradores, 2010). 
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1.1 OBJETIVO GERAL 

 
Este trabalho tem como objetivo correlacionar as propriedades reológicas, 

físicas, morfológicas e mecânicas da blenda polimérica poli(metacrilato de 

metila) elastomérico e poli(tereftalato de etileno) pós-consumo, com e sem o uso 

do agente compatibilizante MGE até a inversão de fases. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Estudar por meio da reometria de torque e medida de índice de 

fluidez as propriedades reológicas dos polímeros puros e das 

blendas PMMA/PET; 

• Analisar a variação da densidade e do grau de cristalinidade com 

a adição de PET nas composições da blenda PMMA/PET;  

• Correlacionar as propriedades morfológicas e mecânicas das 

blendas binárias e compatibilizadas; 

• Realizar uma avaliação preliminar da aplicabilidade do método do 

trabalho essencial de fratura (EWF) na blenda PMMA elastomérico/ 

PET pós-consumo; 
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2. FUNDAMENTOS E REVISÃO DA LITERATURA 

2.1- Blendas poliméricas 
 
Nas décadas de 40, 50 e 60 houve uma grande evolução tecnológica para 

produzir novos polímeros. Neste mesmo período, descobriu-se que seria 

também economicamente e tecnologicamente viável o desenvolvimento de 

técnicas para modificar os polímeros já existentes. A primeira técnica utilizada 

para modificar polímeros foi a copolimerização, que é a polimerização conjunta 

de mais de uma espécie de monômero (UTRACKI, 1989). 

Em 1820 Thomas Hancock, conseguiu obter uma mistura de borracha 

natural com “gutta percha”, que representou a primeira patente em blendas, mas 

que não despertou nenhum interesse acadêmico ou comercial. Somente em 

1938, foi obtida a primeira blenda termoplástica comercial formada por PVC e 

NBR. Esse novo processo de modificação de materiais poliméricos gerou uma 

nova classe de polímeros denominada de “Polymer Blends”, expressão de 

origem inglesa, que significa mistura de polímeros ou blendas poliméricas 

(UTRACKI, 1995). 

As blendas poliméricas são materiais formados pela mistura física de dois 

ou mais polímeros e/ou copolímeros, sem que haja interações químicas de 

primeira ordem entre eles. As blendas poliméricas são classificadas em miscíveis 

ou imiscíveis de acordo com o grau de interação da mistura entre os 

componentes que as constituem e quanto ao seu desempenho final em relação 

aos componentes puros em compatíveis e incompatíveis (HAGE, 2001). 

Nas últimas décadas vem crescendo significativamente o interesse tanto 

em nível acadêmico como industrial em se produzir e aperfeiçoar novos materiais 

através da mistura de polímeros comercialmente disponíveis, com propriedades 

complementares. Essa estratégia é relativamente simples e comercialmente 

atrativa, quando comparada com a síntese, pois, através desse método é 

possível desenvolver novos materiais poliméricos com propriedades diferentes 

e muitas vezes superiores às dos componentes puros (ROENBSON, 2007). 

As blendas poliméricas podem ser encontradas em diversas aplicações 

em que temos contato no nosso dia a dia, entre elas, em carcaça de celulares, 
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que são fabricadas a partir da blenda de policarbonato e poli(acrilonitrila-

estireno-butadieno) (PC/ABS) (KASPER e colaboradores, 2010). 

 

2.2 – Miscibilidade e compatibilidade de blendas poliméricas 
 

Durante o desenvolvimento de blendas poliméricas dois termos são de 

grande importância e devem ser levados em consideração: a miscibilidade e a 

compatibilidade. 

 

2.2.1 – Miscibilidade 
 

O termo miscibilidade é governado pelas interações químicas secundárias 

entre as moléculas, e está associado com a variação de energia envolvida no 

processo termodinâmico de misturas, através da equação de energia livre de 

Gibbs (∆Gm) (Equação 1) (UTRACKI, 1989): ∆G� =  ∆H� − T∆S�    (1) 

onde: ∆Gm é a variação molar de energia livre de mistura, ∆Hm é a variação molar 

de entalpia de mistura, T é a temperatura absoluta e ∆Sm é a variação molar de 

entropia de mistura. 

Termodinamicamente, uma blenda polimérica pode ser classificada em 

miscível e imiscível. As blendas miscíveis são sistemas poliméricos formados 

sem a ocorrência de separação de fases, ou seja, um sistema homogêneo 

(Figura 1). Para ser considerado um sistema miscível dois critérios devem ser 

obedecidos. Primeiro a energia livre de Gibbs da mistura (∆Gm) deve ser igual 

ou menor que zero. 
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Figura 1 – Miscibilidade de blendas poliméricas: (a) miscível, (b) imiscível, (c) regiões 

com miscibilidade restrita. Fonte: PAUL; NEWMAN, 1978. 
 

O segundo critério garante a estabilidade termodinâmica da mistura 

polimérica miscível e afirma que a miscibilidade de um sistema é afetada pela 

composição e temperatura e relaciona a segunda derivada da energia livre de 

mistura em relação à fração volumétrica de um dos componentes, a qual deve 

ser positiva, ou seja, maior que zero, expressa pela equação 2 (UTRACKI, 1989): 

�∂�G�∂∅�� ��,� > 0   (2) 
O modelo mais simples pode ser expresso pela combinação das 

expressões de entropia combinatorial (Equação 3), desenvolvida por Flory e 

Huggins e de entalpia de mistura (Equação 4) desenvolvida por Hildebrand, 

Scharchard e Van Laar (PAUL; BARLOW; KESKKULA, 1988). 

∆S�  =  −R(V�  + V ) !φ�V� ln ∅� + φ 
φ ln ∅ %   (3) 

 ∆H� =  (V�  +  V ) B∅�  +  ∅    (4) 
onde: R é a constante universal dos gases, Vi é o volume molar do componente 

e VA e VB são os volumes dos componentes que compõem a mistura e B na 

equação 4 representa a energia de interação dos segmentos dos dois 

componentes na mistura. 
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Para sistemas de misturas com multicomponentes, o parâmetro B é 

definido como: ∆H�V  =  ) B� ∅�∅ �*    (5) 

onde: V é o volume total de mistura e BAB é o parâmetro de energia de interação 

binária entre os componentes A e B. 

A regra mais importante para a miscibilidade de polímeros é baseada na 

teoria de Flory-Huggins, onde parâmetro de energia de interação B pode ser 

expresso em função do parâmetro desta teoria (PAUL; BARLOW; KESKKULA, 

1988). 

B =  χRTV-./    (6) 

onde: Vref é um volume de referência arbitrário. 

Substituindo as equações 3 e 4 na equação 1 temos a expressão final da 

variação de energia de misturas poliméricas binárias, depois de feito os 

rearranjos necessários, resultando na equação 7 (ROBENSON, 2007). 

∆G� = B∅1∅2 + RT 341∅� ln ∅151  + 42 ∅2  ln ∅252 6   (7) 

onde: ρi, Øi e Mi são respectivamente, a densidade, a fração volumétrica e a 

massa molar do componente i da mistura. 

A partir da equação 7 é possível estabelecer uma condição crítica de 

temperatura e composição da blenda, onde a derivada terceira da energia livre 

da mistura (∆Gm) com relação à composição é igual a zero. Assim, nessas 

condições, estabelece-se um valor crítico como sendo um valor máximo de B 

para que ocorra a miscibilidade, que é descrito pela seguinte equação: 

89:í<=9>  =  ?@2  AB 41(5CD)1  + B 42(5CD)2E
�

 (8) 

Quando o parâmetro de interação B é menor que o valor crítico, Bcrítico, a 

blenda será termodinamicamente miscível. Quando os valores de B excedem um 

pouco o valor de Bcrítico, ocorrerá separação de fases na blenda. Nesta condição, 

a tensão interfacial é pequena sendo possível obter uma dispersão de fases 

refinada. Geralmente, essas blendas apresentam boas propriedades e são ditas 
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compatíveis. Entretanto, quando o valor de B é muito superior ao valor de Bcrítico, 

a tensão interfacial aumenta, formando uma grosseira dispersão de fases com 

baixa adesão interfacial entre os componentes, que são as blendas ditas 

incompatíveis. Onde todos esses critérios podem ser observados na Figura 2 

(PAUL; BUCKNALL, 2000). 

 

Figura 2 – Ilustração da relação do parâmetro de energia de interação polímero-polímero e o 

estado final de mistura de uma blenda polimérica. Fonte: Adaptado: PAUL; BUCKNALL, 2000. 

 

Os mesmos princípios termodinâmicos que se aplicam ao comportamento 

de misturas de fases em micromoléculas líquidas também se aplicam às blendas 

poliméricas, com algumas diferenças quantitativas, pelo fato dos pares de 

polímeros apresentarem elevados valores de massa molar, observa-se que os 

valores de entropia da mistura são muito baixos. Assim, a miscibilidade em 

blendas poliméricas só é possível ocorrer quando a variação de entalpia da 

mistura, é positiva e inferior a variação de entropia, ou quando a variação de 

entalpia de mistura atinge valores negativos, isto é, o processo de mistura é 

exotérmico, e a massa se aquece espontaneamente (UTRACKI, 1989). 
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2.2.2 – Compatibilidade 
 

A compatibilidade é um termo empírico e sem qualquer definição 

matemática e está relacionada como um atrativo tecnológico para indicar se 

durante a mistura foi possível ocorrer melhorias ou não nas propriedades físicas 

finais em relação aos componentes puros (UTRACKI, 1989). 

Uma blenda polimérica é considerada compatível quando há sinergismo 

entre as propriedades físicas da mistura em relação aos polímeros puros, ou 

seja, algumas propriedades são melhores se comparadas com os polímeros 

puros. Se uma blenda apresenta propriedades inferiores às dos polímeros puros 

que a constituem, esta é considerada como uma blenda incompatível, sendo 

necessária a adição de terceiro componente, o agente compatibilizante, que 

forma as ligas poliméricas (PAUL; BUCKNALL, 2000). 

 

2.3 – Morfologias de fases e sua influência nas propriedades das blendas 
poliméricas  
 

A morfologia de fases em sistema polimérico constituído por mais de uma 

fase, representa o tamanho da fase em menor quantidade, a fase dispersa, e a 

forma da sua distribuição na fase em maior quantidade, a fase matriz. As blendas 

poliméricas imiscíveis apresentam diferentes tipos de morfologias, entre elas, 

partículas da fase dispersa em forma de gotas, emulsão dupla, laminar, fibras, 

co-contínua e microfases ordenadas conforme pode ser visto de forma 

esquemática, na Figura 3 (PAUL, BARLOW, KESKKULA, 2005). 
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Figura 3 – Tipos de morfologias encontradas em blendas imiscíveis. Fonte: 

HARRATS, THOMAS, GROENINCKX, 2006. 

 

O tipo final de morfologia obtido em uma blenda polimérica é desenvolvido 

durante o processo de mistura dos componentes puros e depende de vários 

parâmetros, como a composição, o comportamento reológico, a razão de 

viscosidade e a elasticidade dos componentes, a tensão interfacial e a taxa de 

cisalhamento. Para determinar as propriedades de uma blenda após a 

solidificação, a morfologia final deve ser levada em consideração quanto, a forma 

de dispersão dos componentes, a estrutura cristalina e/ ou amorfa, adesão entre 

a matriz e os domínios dispersos (PAUL; NEWMAN, 1978). 

Na região da interface onde ocorre o contato entre os componentes de 

uma blenda, onde a fase contínua é a principal responsável pela transferência 

da solicitação mecânica da matriz para a fase dispersa, a adesão inadequada 

nesta região pode provocar o início de falhas, que compromete o desempenho 

destas misturas (Figura 4). Em alguns casos isto só é possível quando são 

adicionados os agentes compatibilizantes, que promovem o equilíbrio entre os 

processos de cominuição e coalescência, diminuindo a tensão interfacial, 

melhorando também as propriedades mecânicas das blendas imiscíveis (PAUL, 

BARLOW, KESKKULA, 2005). 
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Figura 4 – Representação de uma blenda incompatível quando submetida à um 

esforço mecânico. Fonte: Adaptado: SOUZA, 2007. 

 

2.4 – Microreologia de blendas poliméricas 
 
A microreologia é uma área da reologia que correlaciona os aspectos 

reológicos de fluxo de um sistema polimérico com a morfologia das fases deste 

sistema. E tem como objetivo prever as propriedades reológicas macroscópicas, 

especialmente, a viscosidade e a elasticidade do fundido para um sistema 

disperso, com uma descrição detalhada de mudanças em elementos de volume 

durante o fluxo (UTRACKI, 1989). 

O comportamento sob fluxo em blendas poliméricas imiscíveis é bastante 

complexo, em função das características reológicas próprias de cada 

componente, o que gera dificuldades durante o processamento destas misturas. 

Dessa forma, a microreologia mostra-se uma importante ferramenta para o 

estudo do comportamento de fluxo e processabilidade de blendas poliméricas 

imiscíveis (MALKIN, 1994). 

A morfologia de fases em blendas poliméricas imiscíveis é formada em 

função da dispersão de uma fase em presença da outra fase, quando é aplicado 

sobre elas um campo de fluxo, onde diversos tipos de processos podem ser 

envolvidos durante o estado fundido tais como, estiramento da gota em fibras, 

quebra das fibras em gotas menores, coalescência das gotas em outras maiores 

Região da Interfase 
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ou a cominuição das fases dispersas em partículas menores. Esses processos 

ocorrem em função de diversos parâmetros que controlam a morfologia da gota 

(ou fase dispersa) e da matriz em blendas, entre eles: a razão de viscosidade, a 

composição, a tensão de cisalhamento e a tensão interfacial (ITO, 2006). 

Taylor dando sequência ao estudo de Einstein foi o primeiro a desenvolver 

uma teoria para explicar a quebra de partículas em blendas poliméricas 

imiscíveis. Ele estudou a quebra da gota de um líquido Newtoniano em outro 

líquido Newtoniano. No seu estudo Taylor observou que, quando o raio da gota 

é muito grande ou quando o campo deformacional aplicado é alto, a gota sofre 

um processo de ruptura. Ele também demostrou que durante a deformabilidade 

no equilíbrio, a gota inicialmente esférica transforma-se em um elipsóide, como 

pode ser visto na Figura 5 (UTRACKI; SHI, 1992). 

 

Figura 5 – Deformação de uma gota segundo a teoria de Taylor (a) Fluxo 

cisalhante uniforme, (b) Plano de fluxo hiperbólico. Fonte: UTRACKI; SHI, 1992. 

 

Segundo Taylor, a morfologia final que é governada pelo comportamento 

da gota, que depende principalmente, da razão de viscosidades (p) entre a gota 

dispersa e a matriz, expressa por 













=
η
η

m

dp , pelo tipo de fluxo (cisalhante, 

elongacional e etc) e pelo número de capilaridade Ca que é definido pela equação 

9: 
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GH =  �IηKL2�    (9) 

onde �I  é a taxa de cisalhamento, ηKé a viscosidade da matriz, � é a tensão 

interfacial e D é o diâmetro da fase dispersa. 

A equação 9 mostra que o número de capilaridade é definido pela razão 

entre a tensão de cisalhamento (�IηK) imposta durante o fluxo e as forças 

interfaciais (�). Para valores de GH baixos, as forças interfaciais predominam e 

as gotas atingem formatos estáveis. Contudo, no momento em que o número de 

capilaridade excede um valor crítico GH crítico, as gotas tornam-se instáveis e 

ocorre a ruptura das mesmas (SUNDARARAJ; MACOSKO, 1995). 

Para condições de baixo cisalhamento, o parâmetro de deformabilidade 

(D) de uma gota é expresso pela equação 10: 

L =  N − 8N + 8    (10) 

onde L e B são o comprimento (eixo longo) e a largura (eixo curto) da gota 

deformada (Figura 5). 

Ainda segundo Taylor, para o caso em que os efeitos da tensão interfacial 

dominam os efeitos viscosos (em que p = 0 e GH  ≪ 1), tem-se: 

L =  GH  19 P + 1619 P − 16     (11) 

Para o caso contrário, onde os efeitos da tensão interfacial são pequenos 

quando comparados aos efeitos viscosos (em que GH = 0,  P ≫1): 

L =  54 P     (12) 

Além disso ele também afirma que a quebra da gota ocorre quando D 

atinge 0,5. Dessa forma, a cominuição ocorrerá quando D ≥ Dcrítico = 0,5, ou seja: 

GHRSíTUVW  =  12 16 P + 1619 P + 16     (13) 
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Entretanto, vale resaltar que a equação 13 não pode ser aplicada para 

sistemas onde é P >1. 

Varias pesquisas foram desenvolvida para melhor correlacionar a razão 

de viscosidade com o fenômeno da quebra da gota dispersa. Entre elas o estudo 

de Tomotika apud UTRACKI; SHI, 1992, sobre o mecanismo para dispersar um 

líquido em outro através da teoria de crescimento de instabilidade capilar de 

Rayleigh em uma fibra de um material Newtoniano, em um segundo fluido 

Newtoniano (equação 14). 

?X  =  ?Y  + Z sin 2]^Λ       (14) 

onde  é o raio médio da fibrila, A é a amplitude de distorção, z é o eixo de 

coordenada cartesiana e Λ é o comprimento de onda de instabilidade senoidal. 

E o raio médio ?Y é definido como:  

?Y  =  !(?°�  −  a�)2 %b �c      (15) 

Se as fibrilas se tornam instáveis em distorções subseqüentes, quando o 

comprimento de onda da instabilidade senoidal (Λ) for maior que o perímetro da 

seção transversal da fibrila (2πRo), como apresentado na Figura 6, a tensão 

interfacial diminui com o aumento da amplitude da distorção e, assim, a coesão 

das moléculas não pode ser mantida, ocorrendo o rompimento da fibrila e 

formando-se uma linha de partículas pequenas. 

 

Figura 6 –Instabilidade senoidal da fibrila. Fonte: UTRACKI; SHI, 1992. 

 

 

R
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Além disso a teoria de Tomotika também mostra que, quando Λ>2πRg, a 

amplitude de distorção deve crescer exponencialmente com o tempo. Assim, o 

rompimento das fibrilas ocorrerá se o tempo de mistura for maior que o tempo 

de ruptura e também se romperá, caso a amplitude da distorção for maior que o 

raio médio da fibrila. Entretanto, a teoria de Tomotika não prevê o 

comportamento de dispersões de líquidos viscoelásticos (ITO, 2006). 

Todas as teorias descritas sobre a ruptura de gotas newtonianas levam 

em conta sistemas newtonianos diluídos, onde o efeito de gotas adjacentes 

sobre a cominuição é negligenciado. Em condições reais, a fração volumétrica 

da fase dispersa de uma blenda polimérica não é desprezível, e desta forma o 

efeito das gotas adjcentes sobre a quebra deve ser considerado. 

 

2.5 – Coalescência 
 
A coalescência é um fenômeno provocado pelo encontro das partículas 

durante o processo de dispersão, onde as partículas da fase dispersa se 

aproximam devido ao campo de fluxo sobre elas. À medida que a aproximação 

ocorre, há uma diminuição localizada da fase contínua que as separa. Quando 

as partículas estão muito próximas, existe apenas um filme da fase contínua 

separando-as. Caso esta aproximação prossiga, há a ruptura do filme, e a 

formação de um pescoço ligando as mesmas. Após esta etapa, ocorre a fusão 

total das partículas, dando origem a uma nova partícula maior que as de origem, 

como podem ser visto na Figura 7 (SUNDARARAJ; MACOSKO, 1995). 
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Figura 7 – Representação do processo de coalescência. Fonte: 

SUNDARARAJ; MACOSKO, 1995. 

 

Uma forma de evitar que ocorra a coalescência é por meio da adição de 

um agente compatibilizante que favorece a compatibilidade entre os 

constituintes, para que o produto venha a possuir as propriedades requeridas. O 

agente compatibilizante promove uma melhoria no grau de interação entre a 

matriz e a fase dispersa e evita a coalescência e favorece a cominuição (Figura 

8). A cominuição ao contrário da coalescência é um processo onde ocorre a 

quebra das partículas da fase dispersa, resultando em partículas de tamanhos 

menores (LYU e colaboradores, 2002). 



17 

 

 

Figura 8 – Representação da ação do compatibilizante durante o desenvolvimento da 
morfologia em blendas poliméricas imiscíveis. Fonte: LYU e colaboradores, 2002. 

 

O agente compatibilizante usado em blendas poliméricas pode ser 

separado em duas categorias: a compatibilização física e química (LAURINDO, 

2012; COSTA, 2012). Na compatibilização física os copolímeros em bloco ou 

enxertado, são incorporados à mistura compatíveis, com ambos os componentes 

da blenda melhorando a interação entre as fases. Como resultado da adição 

destes copolímeros, obtém-se uma blenda que, apesar de apresentar uma nítida 

separação entre as fases, tem estas diferentes fases interligadas. 

Na compatibilização química, emprega-se o compatibilizante “in situ” 

durante o processamento, a partir de reações químicas entre sítios reativos 

adicionados previamente a um, ou ambos componentes da blenda. Na Figura 9 

pode ser visto uma representação do uso do agente compatibilizante e sua 

eficiência com relação a supressão da coalescência. 

Ação do 
compatibilizante 
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Figura 9 – Representação da supressão da coalescência. Fonte: LYU e colaboradores, 
2002. 

 
2.6 - Poli(metacrilato de metila) (PMMA) 
 

No ano de 1927, Otto Rohm, desenvolveu o PMMA e iniciou sua 

produção, em escala limitada. A partir de 1940 o PMMA passou a ser usado em 

grande escala nas janelas de aviões e hoje este tipo de polímero é utilizado em 

aplicações tecnológicas em diversas áreas como odontológica e em lentes de 

contato (BICALHO, 2006). 

O PMMA é um polímero amorfo que faz parte da classe dos metacrilatos, 

é o que apresenta maiores possibilidades de aplicações tecnológicas 

(BRYDSON, 1999). A estrutura química do PMMA pode ser vista na Figura 10. 

 

Figura 10 – Estrutura química do PMMA. 
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O PMMA é um polímero transparente que apresenta boas propriedades 

óticas, devido a sua estrutura amorfa. As suas características mais importantes 

são: semelhança com o vidro, boa resistência química, alta resistência às 

intempéries, transparência, capacidade de refletir luz. Por apresentar boas 

propriedades óticas é muito usado em vidraças, painéis, letreiros, calotas, 

janelas de aviões, entre outras aplicações (MANO, 1999). 

 

2.6.1 - Adição de elastômero em PMMA 
 

O PMMA é um polímero amorfo é frágil na temperatura ambiente, com 

baixo alongamento na ruptura. Por isso, ele é um material rígido, de baixa 

resistência ao impacto e pouco tenaz. Como o PMMA é bastante utilizado em 

aplicações que substituem o vidro, que requerem transparência e resistência, um 

método muito comum para promover melhorias nas propriedades mecânicas do 

PMMA é a sua tenacificação com elastômeros (BUCKNALL, 1977). 

A adição de elastômero faz com que o PMMA torne-se opaco e perca 

umas das suas principais aplicabilidades óticas que é a transparência. Uma 

solução para este problema é a adição dos polímeros MBS (metacrilato de 

metila-butadieno-estireno) e MABS (metacrilato de metila-acrilonitrila-butadieno-

estireno), os quais são transparentes porque o índice de refração da matriz é 

igual ao do elastômero, (por ser uma combinação adequada dos monômeros) 

(BUCKNALL, 1977). Vários estudos desenvolvidos na literatura mostram que o 

MBS quando adicionado ao PMMA não altera sua transparência e melhora suas 

propriedades mecânicas, principalmente a resistência ao impacto. O MBS pode 

apresentam vários tipos de morfologia conforme apresentados na Figura 11 

(TODO e colaboradores, 2006). 
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Figura 11 – Microscopia eletrônica de transmissão de três tipos de MBS: (a) Monomodal 

(140 nm: 10% em massa), (b) Bimodal (140 nm: 7,5% em massa, 2,5 nm: 2,5 % em massa), (c) 

Monomodal (2,5 nm: 10% em massa). Fonte: Adaptado: TODO e colaboradores, 2006. 

 

Em polímeros tenaficados como o PMMA elastomérico quando se aplica 

uma tensão nesse material, as partículas elastoméricas dispersas concentram 

ou absorvem essa tensão o que promove uma alteração do estado de tensão da 

matriz polimérica frágil, que influencia as propriedades mecânicas destes 

polímeros. Além disso, a fase elastomérica pode induzir diferentes mecanismos 

de fratura nos polímero, tais como: (CANEVAROLO, 2006; BUCKNALL, 1977): 

• Microfibrilamento sob tensão (crazing): 

São heterogeneidades causadas devido a deformação plástica 

microlocalizada do material polimérico, que normalmente ocorre sob tensão, 

onde as superfícies das microfissuras estão ligadas por fibrilas poliméricas. 

Quando uma tensão é aplicada a um polímero frágil, o material responde com 

formação de microvazios que se desenvolvem em um plano perpendicular à 

direção da tensão. Ao invés desses vazios se propagarem e formarem uma 
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trinca, como acontece nos metais, os mesmos são estabilizados por fibrilas 

compostas de material polimérico orientado. As fibrilas atravessam os vazios e 

evitam a formação de uma trinca catastrófica. Esses vazios são chamados de 

microfibrilações ou crazes, e se iniciam em regiões com alta concentração de 

tensão, como regiões próximas a defeitos estruturais ou regiões próximas a 

partículas dispersa. 

Na figura 12 a) é apresentada um exemplo de crazing em PPO e na Figura 

12 b) crazing em policarbonato, causado pelo microfibrilamento sob tensão. 

 
 

 

Figura 12 – Exemplo de microfibrilamento sob tensão: a) Micrografia eletrônica 

de um microfissuramento em PPO, b) Crazes em PC produzidos por 

microfibrilamento sob tensão. Fonte: Adaptado: PASSAGLIA, 1987. 

 

• Escoamento sob cisalhamento (shear yielding): 

O escoamento por cisalhamento ao contrário do microescoamento sob 

tensão, consiste de uma distorção do formato do material sem uma mudança 

significativa do volume. Ocorre em um ângulo que varia entre 30 e 60º em 

relação à direção da tensão aplicada. O escoamento cisalhante em polímeros se 

assemelha ao fluxo plástico de metais, do ponto de vista da mecânica do 

contínuo. 

As bandas de cisalhamento iniciam em regiões onde as moléculas 

deslizam umas sobre as outras quando sujeitas a uma tensão crítica, ou em 

a) b) 
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regiões onde há pequenas heterogeneidades de deformação devido à defeitos 

internos ou superficiais. A partir do ponto de escoamento, estas regiões têm uma 

resistência menor à deformação do que o material ao redor destas regiões, o 

que causa o aumento da heterogeneidade de deformação e diminuição da 

resistência do material ao cisalhamento devido ao amolecimento por deformação 

dentro da banda incipiente. Na extremidade da zona cisalhada o material torna-

se deformado e amolecido, originando a banda para propagar ao longo do plano 

de tensão de cisalhamento máximo (Figura 13). 

 

Figura 13 – Representação da formação de uma banda de cisalhamento na direção de 
cisalhamento máximo. Fonte: (BUCKNALL, 1977). 

 

• Cavitação: 

Acredita-se que a cavitação das partículas seguida de deformação 

plástica da matriz seja o mecanismo principal de tenacificação em muitos 

polímeros. A formação de vazios (Figura 14) na fase elastomérica é outra 

maneira de polímeros tenacificados responderem à tensão aplicada, entretanto, 

a cavitação isoladamente não é considerada um mecanismo de tenacificação. A 

cavitação atua no sentido de aliviar a tensão triaxial entre as partículas, 
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transformando em um estado de tensão uniaxial e assim permitindo a 

deformação plástica da matriz. 

 

Figura 14 – Micrografia mostrando a cavitação em Náilon-6 tenacificado com partículas 
de borracha. Fonte: Adaptado (BUCKNALL,1994). 

 

Durante a realização do ensaio de tração é possível visualizar 

macroscopicamente que polímeros tenacificado como o PMMA elastomérico, 

apresentam esbranquiçado sob tensão devido a variações microlocalizadas no 

índice de refração (Figura 15). A origem destas variações no índice de refração 

dependem do tipo de polímero, e são causadas essencialmente pela formação 

de microcavitação em grande escala, induzida pelos mecanismos de 

microdeformação tais como, o microfibrilamento sob tensão ou o escoamento 

sob cisalhamento de polímeros reforçados com borracha (exemplos: HIPS, ABS, 

PMMA elastomérico, etc), ou pela desacoplagem interfacial de fibras em 

polímeros reforçados com fibras de vidro ou simplesmente por 

microfissuramento em grande escala. 
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Figura 15 – Exemplo de um esbranquiçamento sob tensão em PMMA elastomérico. 

 

 
2.7 - Poli(tereftalato de etileno) (PET) 
 

Em 1930, Wallace H. Carothers sintetizou o primeiro poliéster linear a 

partir de monômeros a base de trimetileno glicol e do ácido dicarboxílico 

hexadecametileno. Isto originou a primeira fibra sintética. Entretanto, sua baixa 

temperatura de fusão e baixa estabilidade hidrolítica comprometiam a qualidade 

do produto final. Em 1946, Whinfield e Dickson descobriram o poli(tereftalato de 

etileno) (PET), o qual apresentava alta temperatura de fusão (~265 °C) e alta 

estabilidade hidrolítica devido à presença de anéis aromáticos na cadeia 

principal (BANNACH e colaboradores, 2011). 

Inicialmente, o PET foi utilizado quase totalmente na indústria de tecido. 

No início dos anos 70, começou a ser utilizado pela indústria de embalagens. No 

Brasil, o material foi introduzido na década de 60 e seguiu a mesma trajetória do 

restante do mundo, sendo utilizado primeiro na indústria de tecido. Apenas na 

década de 90 passou a ser utilizado no mercado de embalagens, para 

refrigerante (ROMÃO e colaboradores, 2009). 
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O poli(tereftalato de etileno) (PET) é um polímero pertencente ao grupo 

dos poliésteres, produzido pela reação de condensação entre o etilenoglicol e o 

ácido tereftálico, cuja estrutura química é representada na Figura 16 (MANO, 

2003). 

 

Figura 16 – Estrutura química do PET. 
 

O poli(tereftalato de etileno) (PET) é um termoplástico que pode ser 

encontrado com diferente viscosidades intrínsecas e aplicações específicas. 

Essa diferença acontece durante a síntese do polímero e está associada à 

massa molecular que dá origem à diferentes propriedades aos materiais 

resultantes. Como a massa molar é uma medida inversamente proporcional à 

viscosidade intrínseca, os diferentes tipos de PET apresentam diferenças nas 

propriedades de acordo com suas viscosidades intrínsecas (SOUZA, 2007; 

SANTOS, 2007). 

Os principais tipos de PET são de baixa viscosidade intrínseca (inferior a 

0,78), usado para produção de filmes flexíveis e fibras têxteis. E de alta 

viscosidade intrínseca (superior a 0,78), usado para produção de chapas e 

embalagens sopradas, (fracos e garrafas). 

O PET tanto pode ser encontrado no estado semicristalino, obtido por 

resfriamento lento a partir do fundido, como no estado amorfo, obtido pelo 

resfriamento brusco através do choque térmico. Essas situações são alcançadas 

como consequência das condições de processamento. Porém, mesmo no 

estado amorfo, as moléculas do polímero são inerentemente cristalizáveis. 

Existem dois tipos de tratamento para aumentar o grau de cristalização do 

PET, que são a cinética de cristalização a frio e a cinética de cristalização a 

quente. Se esse material for aquecido acima de sua temperatura de transição 

vítrea, onde as moléculas adquirem mobilidade, poderá haver um rearranjo 

molecular e ocorrer cristalização. Esse fenômeno é chamado de cristalização a 

frio e ocorre a partir do estado amorfo. Já na cristalização a quente, a 
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cristalização ocorre a partir do estado fundido (RABELLLO e colaboradores, 

2008). 

Por ter um bom desempenho mecânico, resistência química, claridade, 

boa processabilidade e estabilidade térmica razoável, o PET apresenta as 

características ideais para a fabricação de uma grande variedade de produtos 

em setores de embalagem como refrigerantes, águas, sucos, óleos comestíveis, 

etc., além de artigos duráveis utilizados nas indústrias de eletrônicos e 

automóveis (MANO, 2003). 

Atualmente no Brasil, a principal aplicação do PET é na indústria de 

embalagens (71%). O segmento do mercado nacional da indústria alimentícia e 

de embalagens corresponde a 32% do mercado brasileiro de polímeros 

envolvendo diretamente o uso do PET para embalagens de bebidas 

carbonatadas (ABIPET). 

 

2.7.1 - PET grau garrafa 
 

Com a substituição das garrafas de vidros o PET tornou-se bastante 

conhecido devido ao seu grande uso em embalagens de refrigerantes. O uso 

deste material nos seguimentos de embalagens possibilitou diminuição nos 

custos, como transportes e armazenamento, devido às suas excelentes 

propriedades, principalmente a sua baixa densidade que proporciona a leveza 

das garrafas de PET. Além disso, mostra-se como material bastante atrativo 

(WELLE, 2011). 

Como já discutido anteriormente o PET pode ser encontrado em 

diferentes tipos: na forma amorfa (transparente), parcialmente cristalino e 

orientado (translúcido) ou com alto grau de cristalinidade (opaco). O PET grau 

garrafa tem como principal característica a transparência, pois foi desenvolvido 

para substituir o vidro. Ao mesmo tempo, deve ser resistente o suficiente para 

suportar a pressão interna comum ao armazenamento de garrafas gaseificadas. 

Para produzir um material com boa resistência mecânica e transparência é 

necessário cristalizar o polímero, mas em níveis baixos o suficiente para não 

afetar a transparência (CANEVAROLO, 2006). 
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O PET grau garrafa (PETG) é um copolímero formado pela 

copolimerização em etapas do etileno glicol e ácido tereftálico, em que parte 

deste ácido (2%) é substituída por ácido isoftálico. Essa mudança estrutural 

dificulta a cristalização, retardando-a o suficiente para que o grau máximo de 

cristalinidade atingido durante o estiramento da preforma não ultrapasse 35%, 

que origina um produto semicristalino, resistente e transparente 

(CANEVAROLO, 2006). 

As embalagens de PET utilizadas para fabricação de garrafas podem ser 

co-injetadas e utilizadas com três camadas fazendo-se um “sanduíche” de PET 

virgem com recheio de PET reciclado sem contaminantes. Assim, apesar do PET 

grau garrafa ser um polímero pós-consumo pode apresentar melhores 

propriedades em relação a outros tipos de PET pós-consumo obtidos de vários 

tipos de embalagens, porque é um produto desenvolvido com objetivo de entrar 

em contato com alimentos (ROMÃO e colaboradores, 2009; WELLE, 2013). 

 

2.8 – Utilização do MGE como compatibilizante reativo em blendas 
PMMA/PET 
 

Estudos desenvolvidos na literatura com as blendas PBT/SAN 

(LAROCCA e colaboradores, 2010) e SAN/PBT (COSTA, 2012) mostram que o 

poli(metacrilato de metila-co-metacrilato de glicidila-co-acrilato de etila) (MGE) é 

um eficiente agente de compatibilização, cuja a estrutura é apresentada na 

Figura 17. Nestes trabalhos verificar-se que o MGE apresenta miscibilidade com 

o copolímero SAN e ocorre uma reação dos grupos finais de cadeias carboxílicos 

e hidroxílicos do PBT com o grupo epóxi do MGE. 
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Figura 17 – Estrutura química do MMA-GMA-EA (MGE). 

 

No trabalho desenvolvido por ITO e colaboradores (2007), observou-se 

que nos resultados apresentados por reometria de torque não houve aumento 

no torque com a adição do compatibilizante MGE na composição PMMA 

comum/sílica/MGE (96/2/2 em % massa) quando comparado com o valor de torque 

do PMMA comum puro. Já na composição PMMA elastomérico/sílica/MGE (96/2/2 

em % massa) ocorreu um aumento significativo no torque em relação ao PMMA 

elastomérico puro, verificando-se também, que não ocorreu reação entre o MGE 

e a sílica. Desta forma, concluiu-se que ocorreram reações entre o PMMA 

elastomérico e o MGE. 

 

2.9 - Blendas PMMA/PET 
 

Segundo Dantas (2011) a blenda PMMA comum/PET garrafa apresenta 

parâmetro de densidade de energia de interação binária crítico (Bcrítico) igual a 

0,45 e a densidade de energia de interação binária de 3,06 de acordo com os 

dados já discutido no item 2.2.1 essa blenda é classificada como imiscível e 

incompatível (Figura 18). 
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Figura 18 – Miscibilidade da blenda PMMA/PET. Fonte: DANTAS, 2011. 
 

A Figura 19 apresenta a micrografia obtida por MET para a blenda 

polimérica com PMMA comum/PET garrafa. Observa-se que são imiscíveis, 

apresenta uma morfologia formada por partículas esféricas de PET dispersas em 

uma matriz de PMMA. 

 

Figura 19 - Morfologia da blenda PMMA/PET obtida por MET: 70/30. Fonte: 

DANTAS, 2011. 

 

Matriz de PMMA 

Partículas da fase 
dispersa de PET 
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A adição da porcentagem do PET como fase dispersa promoveu um 

aumento significativo nos tamanhos da fase dispersa, já em relação ao uso do 

agente compatibilizante ocorreu o inverso, ou seja, houve redução no tamanho 

da fase dispersa para composições com a mesma porcentagem de PET (Figura 

20) (DANTAS, 2011). 

 

Figura 20 - Morfologia da blenda PMMA/PET/MGE: 65/30/5 obtida por MET. 

Fonte: DANTAS, 2011. 

 

Ainda segundo Dantas (2011), em relação à morfologia, quando se utiliza 

o PET grau garrafa e PET reciclado de diferentes origens, o grau garrafa 

apresentou melhor redução no tamanho das partículas de fase dispersa. 

Entretanto, este fato pode estar associado também à diferença de viscosidade 

apresentada pelos materiais, já que o PET reciclado pode ter outros polímeros 

misturados devido ao reprocessamento. 

Estas blendas são utilizadas principalmente em aplicações elétricas, nas 

quais são necessários materiais com boa estabilidade dimensional 

principalmente para equipamentos eletrônicos de circuitos (MALLETE e 

colaboradores, 2000; KERBOUA e colaboradores, 2010; AL-MULLA e 

colaboradores, 2007). Como o PET é um material que apresenta boa 

estabilidade dimensional na faixa de temperatura entre 0-100ºC (MANO, 2003), 

o seu uso nestas misturas promove melhorias nas propriedades do PMMA, que 

é um polímero amorfo que pode apresentar variação na sua estabilidade 
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dimensional. Além disso, pode proporcionar também a redução de custo com a 

resina virgem do PMMA que é mais cara que o PET pós-consumo. 

 

2.10 - Comportamento mecânico dos polímeros 
 

O conhecimento sobre o comportamento mecânico dos materiais 

poliméricos é de grande importância na área científica e tecnológica quando se 

está desenvolvendo novos materiais ou mesmo para os já existentes, pois o 

projeto e a fabricação de produtos para várias aplicações de engenharia se 

baseiam principalmente no comportamento de fratura apresentado por esses 

materiais (CANEVAROLO, 2007). 

Uma maneira de avaliar esse comportamento dos polímeros é por meio 

dos ensaios de solicitação mecânica sob tração, flexão e compressão, realizados 

no próprio produto ou em corpos de prova de dimensões e formas específicas 

padronizados por normas brasileiras ou estrangeiras (PADILHA, 2007). 

Nos polímeros, o comportamento mecânico está relacionado com a 

estrutura molecular. Por apresentarem ligações primárias covalentes entre os 

átomos da cadeia principal e ligações secundárias fracas com baixa energia de 

ligação entre as cadeias poliméricas tais como, forças de van der Walls, 

interações entre dipolos, ligações de hidrogênio etc, podem ser classificados em 

termos de rigidez, fragilidade e tenacidade (CANEVAROLO, 2006; CALLISTER, 

2008). 

Os comportamentos típicos apresentados pelos polímeros em ensaios de 

tração são apresentados abaixo na Figura 21 através da análise da curva tensão 

versus deformação em um ensaio de tração (CANEVAROLO, 2007). 
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Figura 21 – Comportamento mecânico dos polímeros sob tensão. Fonte: Adaptado: 

KREVELEN, 1997. 

 

Vários parâmetros estruturais podem afetar diretamente o desempenho 

dos polímeros sob solicitações mecânicas. Características, tais como 

(CANEVAROLO, 2006; CALLISTER, 2008): 

 

• Cristalinidade: 

À medida em que o grau de cristalinidade de um polímero aumenta, o 

módulo de elasticidade, a resistência ao escoamento e a dureza também 

aumentam. Portanto, qualquer variação no procedimento de preparação durante 

o processamento ou de pós-tratamento, tais como resfriamento lento ou 

tratamento térmico, que proporcione acréscimo na densidade e na cristalinidade 

de um polímero, também aumentará a sua resistência à tração. 

• Presença de grupos polares: 

O aumento dos grupos laterais da cadeia principal tende a diminuir os 

valores da temperatura de transição vítrea (Tg) e da temperatura de fusão (Tm), 
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o que causa uma redução nos valores do módulo a qualquer temperatura entre 

a Tg e a Tm, o que resulta num aumento da flexibilidade. 

• Massa molar: 

Em geral, à medida em que a massa molar de um polímero aumenta, a 

Tg aumenta. Este aumento é acentuado para faixa de baixas massas molares e 

aproxima-se de um valor constante à medida que a massa molar atinge um valor 

crítico. Entretanto, para a faixa usual de massa molar de muitos termoplásticos, 

este valor não tem nem um efeito apreciável sobre a tensão no escoamento ou 

sobre o módulo. 

• Copolimerização: 

A adição dos comonômeros varia a Tg dos copolímeros o que gera um 

aumento na rigidez do material, o que provoca mudanças no comportamento 

mecânicos dos polímeros, tais como aumento no valor do módulo e na 

resistência mecânica dos polímeros. 

• Presença de plastificante, Água e/ou Monômero residual: 

Em muitos casos, os plastificantes são adicionados à formulação de um 

polímero para reduzir a dureza de um produto acabado, o que altera fortemente 

o seu comportamento mecânico. Na temperatura ambiente, o módulo reduz em 

até três ordens de grandeza com o aumento da porcentagem de plastificante, o 

que faz com que o polímero adquira flexibilidade alterando o comportamento 

mecânico. 

A absorção de água por alguns polímeros favorece a formação de pontes 

de hidrogênio que causa um efeito semelhante à da adição de um plastificante e 

reduz as forças intermoleculares. Assim como, os monômeros residuais também 

causam efeito semelhante. 
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• Elastômero: 

A adição de elastômero em polímeros é feita com o objetivo de promover 

a tenacificação de polímeros frágeis. A presença de um elastômero faz com 

ocorra redistribuição de tensões aplicadas, fazendo com que, por exemplo haja, 

um aumento no alongamento na ruptura durante um ensaio de tração, alterando 

as propriedades mecânicas desses polímeros. 

• Reforço com fibras: 

Considerando-se que a distribuição de esforços ou tensões em uma 

matriz polimérica é uniforme em todos os seus pontos, a presença de uma 

segunda fase dispersa nesta matriz também sentirá a solicitação aplicada no 

conjunto. Se o módulo de elasticidade desta segunda fase for mais alto que a 

matriz, o resultado final será um aumento nas propriedades mecânicas do 

composto, principalmente o módulo de elasticidade e a resistência ao 

escoamento ou ruptura. Esse efeito é conhecido como reforçamento por adição 

de fibras e é muito utilizado comercialmente para melhorar o desempenho 

mecânico de polímeros. 

 

2.10.1 - Tipo de fratura observada em polímeros 
 

A solicitação aplicada a um polímero é transmitida às ligações químicas 

de suas cadeias poliméricas e a tensão resultante é distribuída 

desproporcionalmente pelos segmentos da cadeia. A não-uniformidade na 

distribuição da tensão é maior nos polímeros amorfos do que nos semicristalinos. 

Se a tensão solicitante excede a resistência do material, as ligações se quebram, 

formando vazios e trincas submicroscópicas ou microfissuras, que coalescem e 

dão origem às trincas, que depois de iniciadas, se propagam até a ocorrência da 

falha (ANDERSON, 2005). 

A fratura é a separação de um corpo de prova em duas ou mais partes 

quando submetidos a um esforço mecânico. Os materiais, de uma forma geral, 

podem falhar de maneira dúctil ou frágil. Entretanto, é possível que ocorra tanto 
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fratura frágil como dúctil apresentando características de mecanismo de fratura 

mista. 

Fratura frágil: ocorre com a propagação rápida da trinca e o material sofre 

pouca deformação plástica. A propagação da trinca ocorre após se atingir à 

tensão crítica, ocorrendo a fratura do material. Esse tipo de fratura é comum 

aparecer em polímeros amorfos, principalmente se a fratura ocorre a uma 

temperatura abaixo da temperatura de transição vítrea destes materiais. Na 

análise de polímeros com fratura frágil, é possível identificar, 

microscopicamente, que as regiões deformadas são caracterizadas por 

apresentar superfície de fratura lisa (Figura 22 a) (CALLISTER, 2008; 

CANEVAROLO, 2007). 

Fratura dúctil: nos polímeros, embora também dependa da propagação 

da trinca, são bem mais complexos. No processo de fratura os polímeros dúcteis, 

apresentam um escoamento das moléculas poliméricas, estiramento a frio das 

moléculas e o estágio final da fratura. A ocorrência de deformação plástica 

localizada que é a maior fonte de dissipação de energia. Em deformações 

suficientemente altas, as cadeias moleculares dão origem a “pacotes” chamados 

de fibrilas, com diâmetros na faixa de 0,6 a 30 nm, entre as quais se formam 

microvazios devido à incompatibilidade de deformações na vizinhança das 

fibrilas. Em tensões muito altas, as fibrilas se alongam e rompem, causando a 

coalescência e crescimento de microvazios e iniciando uma trinca. O processo 

de fratura envolve a formação de microfissuras e a superfície apresenta, 

normalmente, bandas de deformação plástica e zonas de rasgamento, 

associadas à rede de vazios e fibrilas. A ductilidade das fibrilas modifica a textura 

da superfície de fratura, onde é possível visualizar uma superfície de fratura 

rugosa (Figura 22 b) após o rompimento, e que se desenvolvem, em geral, 

perpendicularmente ao eixo de solicitação (CALLISTER, 2008;CANEVAROLO, 

2007). 
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Figura 22 –Micrografia de uma superfície de fratura obtidas em um ensaio de tração: a) fratura 

frágil; b) fratura dúctil. Fonte: Adaptado: CANEVAROLO, 2007. 

 

2.11 – Mecânica da Fratura 
 

O estudo da mecânica de fratura mostra-se necessário para compreensão 

das propriedades dos materiais, pois permite a quantificação das relações entre 

as propriedades dos materiais, o nível de tensão e a presença de defeitos 

(concentradores de tensão) e os mecanismos de propagação de trincas. Essa é 

uma valiosa ferramenta principalmente para os materiais poliméricos, pois ajudar 

a antecipar e prevenir falhas estruturais (CALLISTER, 2008). 

A mecânica da fratura surgiu em função das limitações na aplicação dos 

conceitos tradicionais para prever o comportamento dos materiais quanto à 

presença de descontinuidades internas e superficiais. Em 1920, A. A. Griffith 

propôs um critério energético para o estudo da mecânica da fratura para 

materiais frágeis e na década de 1950, G.R. Irwin foi o responsável pelo 

desenvolvimento das versões mais atuais desta abordagem (CALLISTER, 

2008). 

O estudo da mecânica da fratura divide-se em: Mecânica da Fratura 

Linear Elástica (MFLE) que estuda o crescimento de trincas e descontinuidades 

em materiais em condições essencialmente linear. E a Mecânica da Fratura 

Elasto-Plástica (MFEP) que estuda o crescimento de trincas e descontinuidade 

em materiais que apresentam comportamento não linear. É a espessura que 

ditará se o regime é o estado plano de deformação (estado triaxial de tensões) 

em que a mecânica da fratura linear-elástica é aplicável ou o estado de tensão 

a) b) 
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plana (biaxial de tensões) em que a mecânica da fratura elasto-plástica é 

aplicável (ANDERSON, 2005). 

 

2.11.1 – Mecânica da fratura linear elástica (MFLE) 
 

A mecânica da fratura linear elástica é a metodologia a ser empregada 

em situações onde há possibilidade de ocorrer fratura sem ser precedida de 

extensa deformação plástica. Esta restrição à deformação plástica pode ser 

decorrência das próprias propriedades do material. O estudo da mecânica da 

fratura linear elástica pode ser descrita utilizando os dois parâmetros, o fator de 

intensidade de tensão (K) e a taxa de liberação de energia elástica crítica (Gc) 

(ANDERSON, 2005). 

O requisito essencial para a propagação de uma trinca é que a tensão na 

ponta da trinca deva exceder a resistência coesiva teórica do material. Entretanto 

não é fácil medir a tensão na ponta da trinca. 

O fator de intensidade de tensão está relacionado à tensão aplicada e ao 

comprimento da trinca dada pela seguinte equação: d =  �e√]a          (16) 

 

Quando uma placa infinita contendo uma trinca com formato elíptico ou 

circular e está orientada de acordo com uma direção perpendicular à tensão 

aplicada, um campo de tensão é criado ao redor da ponta da trinca (Figura 23). 
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Figura 23 –Trinca circular numa lâmina infinita tensionada uniformemente. Fonte: Adaptado: 

KINOLOCH; YOUNG,1983. 

 

Existem três modos segundo as quais a carga pode operar sobre uma 

trinca (Figura 24). O modo I consiste em um modo de abertura sobre tração, 

enquanto os modos II e III são modos de deslizamento sob cisalhamento e 

rasgamento (CALLISTER, 2008; ANDERSON, 2005). 

 

 
Figura 24 – Modos de abertura da trinca. Fonte: ANDERSON, 2005. 

 

A distribuição das tensões ao redor da ponta da trinca pode ser descrita 

pela Equação 17: 

e=g  =  dh√2]- /=g(i)     (17) 

onde fij é uma função do ângulo θ a partir do plano da trinca. 



39 

 

A distribuição da tensão no modo de abertura I é completamente 

caracterizada pelo fator de intensidade de tensão, KI, dado pela Equação 18: dh =  �ej√a      (18) 

 

onde a tensão remota aplicada é σ∞, o comprimento da trinca é a e o fator 

geométrico é Y. Para uma placa infinita, Y = √π. Os valores de Y estão pré-

determinados para várias geometrias diferentes. 

Quando o fator intensidade de tensão, KI, excede um certo valor crítico, é 

conhecido na literatura como a tenacidade à fratura do material (KIc), a trinca 

cresce de forma instável e ocorre a fratura. Este critério somente é válido para 

materiais que apresentam um comportamento linear elástico, podendo ser 

utilizado para descrever a fratura frágil, por exemplo, em polipropileno ou 

policarbonato, normalmente em baixas temperaturas. 

Um outro parâmetro importante da MFLE é a taxa de liberação de energia, 

G. Esta abordagem considera que o crescimento da trinca só pode ocorrer se a 

liberação de energia elástica acumulada durante o carregamento, G, for maior 

que a energia necessária para a formação de uma superfície. Este conceito 

fornece uma medida da energia necessária para o crescimento de trinca por 

unidade de área: a taxa de liberação de energia crítica, GIc. 

Em materiais lineares elásticos a energia necessária para o crescimento 

de uma trinca é igual à energia de superfície envolvida na criação da superfície 

de fratura. O critério G é válido quando o tamanho da zona plástica é muito 

pequeno em relação às dimensões do corpo. Quando o tamanho da zona 

plástica é muito grande, outros métodos, que levam em conta a energia 

dissipada pela deformação plástica durante a fratura, devem ser utilizados. 

Os dois critérios KIc e GIc estão relacionados, quando os materiais se 

comportam de forma linear elástica (Equação 19). Pode ser mostrado que 

(ANDERSON, 2005). 

kh9  =  dh9�l∗      (19) 
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onde E* = E (módulo de Young), em tensão plana e E* = E/(1-ν2) em 

deformação plana e a taxa de liberação de energia crítica, GIC, é dada por 

(Equação 20) : 

kh9  =  n8o∅    (20) 

onde U é a energia de fratura, B é a espessura, W é a largura e φ é um fator de 

correção que depende da cedência C e da razão a/W. 

A determinação de GIc pode ser feita diretamente a partir da curvatura do 

gráfico de energia de fratura, U, versus BWφ obtido em experimentos com 

corpos de prova de diferentes comprimentos de trinca inicial (ANDERSON, 

2005). 

No estado de deformação plana, a deformação é obstruída e a zona 

plástica é muito reduzida. No estado plano de tensão, uma maior porção do 

material participa da absorção de energia e, portanto a zona plástica é muito 

maior que no caso de estado plano de deformação. 

A tenacidade à fratura está intimamente relacionada com o tamanho da 

zona plástica; o valor da tenacidade à fratura é obtido sob condições de 

deformação plana. Em corpos entalhados, tem-se deformação plana na região 

central, enquanto que as superfícies estão sob tensão plana. 

 

2.11.2 – Mecânica da fratura elasto-plástica (MFEP) 

 
Para materiais que apresentam altas deformações plásticas como a 

maioria dos polímeros, os mecanismos de falhas podem ser melhor descritos 

pela mecânica da fratura elasto-plástica, utilizando métodos mais adequados, 

tais como, Integral-J ou método do trabalho essencial de fratura (EWF). 

Rice foi o primeiro a aplicar a Integral-J nos materiais elasto-plásticos e 

desenvolveu conceitos como meio de analisar os problemas de fratura. A 

Integral-J é uma integral de contorno, independente do caminho, que descreve 

as tensões, deformações e deslocamentos, de qualquer caminho de uma trinca 
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isolada com deformações elástica linear ou não-linear, que precedem o 

crescimento da trinca (ANDERSON, 2005). 

Entretanto o ensaio de integral-J é bastante complexo pois, envolve 

medidas tediosas do crescimento de trincas e raramente é possível sua 

aplicação em ensaios de impacto, o que inviabilizar a caracterização do 

comportamento de fratura a altíssimas taxas de deformação. Além disso, como 

a maioria dos polímeros são dúcteis a temperatura ambiente, por esse motivo 

necessita de uma grande energia para que todo o material a frente do entalhe 

escoe. Assim em função das dificuldades apresentadas pela integral-J, tem-se 

buscado novos métodos mais simples e acessíveis para caracterizar a 

tenacidade à fratura de polímeros dúcteis, como o método do trabalho essencial 

de fratura (EWF) (YAMAKAWA e colaboradores, 2007). 

 

2.11.3 – Método do trabalho essencial de fratura 

 
A teoria do EWF foi originalmente descrita por Broberg. Segundo essa 

teoria, a região não-elástica na ponta de uma trinca pode ser subdividida em 

duas regiões distintas: uma onde o processo de fratura ocorre e outra região, 

externa à primeira, onde ocorre apenas deformação plástica, chamada de zona 

plástica. Esta ideia foi desenvolvida por Cotterell e Reddel para metais e 

posteriormente, por Mai e Corretel para polímeros dúcteis, e baseia-se na 

consideração de Broberg, que quando um corpo de prova com entalhe é 

solicitado, o trabalho total envolvido na fratura é dissipado em duas zonas, a 

zona do processo de fratura (ZPF) e uma zona plástica externa a (ZPF) (Figura 

25) (YAMAKAWA e colaboradores, 2007; BÁRÁNYA e colaboradores, 2010). 

O trabalho total de fratura (Wf) pode ser descrito como: 

op =  oq  +  or     (21) 
onde oq é o trabalho essencial de fratura e or  é o trabalho não essencial de 

fratura. oq é um parametro que pode ser compreendido como uma energia 

superficial proporcional ao comprimento do ligamento l, ou seja, a parte não 
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fraturada da amostra. or   é uma energia volumétrica que envolve microvazios e 

tensão sob cisalhamento. Portanto, para uma dada espessura de um corpo de 

prova (t) oq é proporcional ao comprimento do ligamento l enquanto que or     é 

proporcional a l2. Assim, o trabalho essencial de fratura total específico, op , é 

dado por: 

op =  oqst +  uorst�     (22) 

onde: u é o fator de forma da zona plástica; s é a espessura do corpo de prova; t é o ligamento. Dividindo a equação 22 por st, o trabalho específico de fratura 

total é dado por: 

op =  vopst w =  oq +  uort    (23) 

  

Figura 25 – Corpo de prova entalhado nas duas face. Fonte: Adaptado: BÁRÁNYA e 

Colaboradores, 2012. 

 

Zona Plástica 

Zona de Processo 
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Se assuminos que oq é uma constante do material e que or e u são 

independentes de l então, quando op é posto em um gráfico em função de l de 

acordo com a Equação 23, deve existir uma relação linear entre op  e l. Pela 

extrapolação desta reta para comprimento de ligamento igual a zero, oq pode ser 

determinado da interseção no eixo Y, e a inclinação desta reta fornece uor 

(Figura 26). 

 

Figura 26 – Gráfico esquemático da relação entre Wf e l. Fonte: YAMAKAWA e colaboradores, 

2007. 

 

2.11.4 – Condições para a aplicabilidade do método do trabalho essencial 
de fratura 
 

A primeira tentativa de padronizar o método EWF foi liderada por Gray em 

uma comissão no ano de 1993. Neste ato se estabeleceu critérios básicos para 

a validade da aplicação do método. Essa avaliação foi estabelecida pela 

observação de resultados apresentados por longas pesquisas. Denominou-se 

esse apanhado de “regras” de Protocolo da ESIS. Nesse protocolo foram 

estabelecidas as seguintes recomendações para validade da aplicação do 

método EWF para polímeros (Karger-Kocsis e colaboradores,1997): 

10 - Amostras testadas para diferentes comprimentos de ligamento devem 

apresentar deslocamentos semelhantes.  

20 - Completo escoamento do ligamento deve ocorrer antes da 

propagação da trinca. 
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3 0 - Os ligamentos devem estar em um estado plano de tensão. 

Esses critérios são recomendados para assegurar que a maior parte do 

trabalho de fratura seja consumida antes da propagação da trinca. A importância 

do 10 criterio baseia-se no fato de obter uma boa linearidae na curva wf x l, ou 

seja, o coeficiente de regressão linear (R2) deve apresentar valores o mais 

próximo de 1 possível. A fim de satisfazer a condição de estado de tensão plana 

o limite inferior do comprimento do ligamento é geralmente l ≥ 3 t ou ainda l ≥ 5 

mm, enquanto que para o limite superior, l < W/3, onde W é a largura da amostra 

à ser testada. A restrição W/3 é imposta para evitar efeitos de borda, ou seja 

efeitos de um estado de deformação plana. 

Vários estudos vêm mostrando que não deve haver um limite inferior 

universal de comprimento do ligamento em relação à espessura do corpo de 

prova e que a perda da linearidade para o limite superior do comprimento do 

ligamento não mantém relação com o mínimo W/3 (KARGER-KOCSIS e 

colaboradores,1997, YAMAKAWA e colaboradores, 2007). O protocolo da ESIS 

recomenda um comprimento de ligamento máximo arbitrário de 15 mm para 

corpos de prova de tração entalhados duplamente nas faces opostas (DENT) 

(Figura 25). 

Outro importante critério utilizado para garantir a ocorrência da fratura sob 

estado plano de tensão é conhecido como o critério de Hill. Esse consiste em 

calcular um valor médio (σm) das máximas tensões (σmax) apresentas durante os 

ensaios de tração, e rejeitar os resultados de trabalho específico para os quais 

a máxima tensão tenha sido superior a 1,1 σm ou menor que 0,9 σm. Desta forma 

é estabelecida uma faixa de validade em torno de 10% da média das tensões 

máximas para cima ou para baixo. Os pontos que estiverem situados fora dessa 

faixa são excluídos (PERES, 2005; BÁRÁNYA e colaboradores, 2010). 

A maioria dos ensaios de tração aplicados ao método EWF é estático e 

realizado abaixo de 100 mm/mim. O protocolo ESIS estabeleceu que para 

ensaios de tração aplicados para filmes estes apresentam: espessura menor que 

2 mm, largura e comprimento maiores que 30 mm e uma velocidade preferível 

inferior à 20 mm/mim (BÁRÁNYA e colaboradores, 2010). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1- Materiais 
 

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

tipo elastomérico e o poli(tereftalato de etileno) (PET) do tipo pós-consumo. O 

PMMA utilizado possui nanopartículas de borracha na sua composição, forma 

granular, índice de fluidez de 3,8 g/10 min, segundo a norma ASTM 1238, 

especificado pela empresa Unigel S.A. O poli(tereftalato de etileno) (PET) foi 

obtido de garrafas de refrigerantes. Como compatibilizante interfacial utilizado foi 

o poli(metacrilato de metila-co-metacrilato de glicidila-co-acrilato de etila) (MGE). 

 

3.2- Métodos 
 

Na Figura 27 é apresentado o fluxograma da metodologia utilizada para 

realização deste trabalho. 

 

Figura 27 – Fluxograma da metodologia utilizada. 
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3.2.1- Obtenção dos flocos de PET 
 

Na metodologia do processamento das blendas com PET de garrafas, foi 

utilizada uma máquina, para desfiar as garrafas (Figura 28), desenvolvida por 

autoria própria. Este equipamento foi montado a partir de materiais de baixo 

custo disponíveis na instituição. 

 

Figura 28 – Máquina para desfiar garrafas de PET. 

Para obter o PET grau garrafa proposto neste projeto, foi necessário 

adotar o seguinte procedimento apresentados na Figura 29: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Processo de obtenção dos flocos de PET. 
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Em seguida, os flocos de PET foram colocados em uma estufa de ar 

circulante, a 160 °C durante 4 horas, para cristalizar o PET e facilitar o 

processamento. 

 

3.2.2- Obtenção do compatibilizante 
 

O copolímero MGE foi obtido pelo processo de polimerização em massa 

a partir dos monômeros metacrilato de metila (MMA), metacrilato de glicidila 

(GMA) e acrilato de etila (EA) (ITO, 2006). 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 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 = 0,80 ± 0,015 e rGMA = 0,70 ± 0,015). 

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 ± 1°C para polimerização, por 

60 minutos. 

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

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. 

 

3.2.3- Reometria de torque 
 

Foi utilizado um reômetro de torque (Figura 30) da marca HAAKE PolyLab, 

modelo Reomix 600, com velocidade de rotação de 100 rpm e temperatura de 

240°C, com câmera de mistura de 69 cm3 com 70% do volume ocupado, e um 
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tempo de processamento de 15 minutos, utilizando um misturador do tipo rotor. 

As análises foram realizadas no Laboratório de Biomassa da Embrapa 

Agroindústria Tropical.   

 

Figura 30 – Câmara do misturador interno e rotores utilizados. 

 

3.2.4- Medida de índice de fluidez 
 

Para determinação do índice de fluidez dos polímeros foi utilizado um 

Plastômetro da Ceast Melt Flow, modular liner, do Laboratório de Polímeros 

(LabPol) DEMat-UFRN. Antes da realização do ensaio, os materiais foram 

previamente secos a 60 ºC, por 24h, até o momento da análise. Como a 

temperatura de fusão do PET é 253º C, para realização deste teste, neste 

trabalho foi proposto que todas as blendas e os componentes puros seguissem 

a mesma condição de temperatura, para que fosse possível a comparação dos 

resultados. Também foram utilizados dois pesos, o primeiro de 2,16 e o segundo 

de 3,80 Kg, tanto para os polímeros puros como para as blendas, para avaliar a 

influência da variação dos pesos no comportamento viscoso destes polímeros. 

Como a viscosidade é inversamente proporcional ao valor de MFI, neste 

trabalho foram feitos os cálculos aproximados da razão de viscosidade da fase 

dispersa e da matriz, já que a taxa de cisalhamento no MFI é menor que as taxas 

de cisalhamentos que ocorrem durante a extrusão. Entretanto, para calcular a 
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tensão de cisalhamento foi necessário saber a taxa de cisalhamento aparente, 

utilizando dois pesos, que proporcionam um aumento na taxa de cisalhamento 

em dois pontos, pois, utilizando apenas um único peso, como a maioria dos 

ensaios são realizados, não é possível obter essa relação de aumento na taxa 

de cisalhamento e viscosidade aparente. Para tanto, foram utilizadas as 

seguintes equações obtidas do manual do equipamento de MFI:  

� =  ?x y2](?z)�t      (24) 

�I  =  4{]?x|         (25) 

onde ?z = 0,4737 }~, raio do pistão do plastômetro utilizado; ?x = 0,105 }~, 

raio do orifício capilar utilizado; t = 0,8 }~, comprimento do pistão; y = G ×
9,807, força dada por G, que é a carga aplicada; { =  �y 600 × 4c  , taxa de fluxo 

no capilar; �y, índice de fluidez, 4, densidade do material na temperatura do 

ensaio. 

A viscosidade aparente pode ser calculada pela seguinte equação: 

�H  =  ��I       (26) 

Substituindo as equações 24 e 25 na equação 26 tem se que a 

viscosidade aparente é: 

�H =  y?x�8{(?z�)t      (27) 

Após fazer todos esses cálculos, foi realizado o cálculo da razão de 

viscosidade da matriz pela fase dispersa: 

Ρ =  �H�H�q �=�rq:�H�H�H<:=X      (28) 

 

 



50 

 

3.2.5- Preparação das formulações 
 

As blendas, com as composições apresentadas na Tabela 1, foram 

misturadas em uma extrusora dupla rosca da marca AX Plásticos Máquinas 

Técnicas LTDA, de D= 16 mm e L/D = 40, usando o perfil de temperatura 

102/160/190/210/220/230/220/210. A alimentação de 80 rpm e rotação de rosca 

de 220 rpm. Disponível no Laboratório de Polímeros (LabPol) DEMat-UFRN. 

Tabela 1 – Composição das blendas. 

Tipo de Material Composição (%) 
PMMA/PET/MGE 100/0/0 
PMMA/PET/MGE 95/5/0 
PMMA/PET/MGE 85/15/0 
PMMA/PET/MGE 70/30/0 
PMMA/PET/MGE 50/50/0 
PMMA/PET/MGE 30/70/0 
PMMA/PET/MGE 80/15/5 
PMMA/PET/MGE 65/30/5 
PMMA/PET/MGE 0/100/0 

 
3.2.6- Moldagem por injeção dos corpos de prova 
 

Após a extrusão, as formulações das blendas poliméricas foram 

granuladas e secas a 60°C em uma estufa de ar circulante. Em seguida foi feita 

a moldagem dos corpos de prova para análise de resistência à tração, com 

dimensões especificadas pela norma ASTM D638, em uma injetora da marca 

Arburg, modelo 270V, com perfil de temperatura de 230/240/240/250/250°C, 

temperatura de molde de 50°C e tempo de resfriamento igual a 50s, do 

Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio da Embrapa 

Instrumentação Agropecuária. 

 

3.2.7- Determinação da densidade e do grau de cristalinidade 
 

A determinação da densidade e do grau de cristalinidade dos polímeros 

puros e das blendas, foi realizada por picnometria. Para as análises foi utilizado 

um picnômetro de 50 ml. A pesagem da massa das amostras foi feita em uma 

balança analítica. 
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Inicialmente foram feitas as análises de PET com e sem tratamento, e em 

seguida, das amostras injetadas, tento sido retirados pedaços do centro do corpo 

de prova das amostras, crio-fraturadas com nitrogênio líquido. 

Com os dados da massa do picnômetro cheio do líquido (álcool etílico) 

(ml), a massa do picnômetro contendo as partículas (ms), e a densidade do 

líquido, é possível obter a densidade pela seguinte equação (MANCINI e 

colaboradores, 2004): 

ρ� =  ρ� (�� ���)(m� − m�) − (m�� − m�)       (29) 

E para o grau de cristalinidade: 

∁ =  vρ� − ρ�ρ� − ρ�w × 100      (30) 

 

onde as densidades do PET são: para o PET totalmente amorfo (ρa = 1,335 

g/cm3) e para o PET totalmente cristalino (ρc=1,515 g/cm3) (CANEVAROLO, 

2006). 

Para as blendas poliméricas foi feita uma adaptação, na fórmula utilizada 

em ligas metálicas, para determinar a densidade da fase amorfa pela Equação 

31 (CALLISTER Jr, 2008). 

ρ� =  100∁bρb + ∁�ρ�
         (31) 

onde, ρa é a densidade da fase amorfa da blenda binária; C1 é o percentual 

mássico de PMMA na blenda; ρ1 é a densidade do PMMA medida por 

picnometria; C2 é o percentual mássico de PET na blenda e ρ2 é a densidade do 

PET totalmente amorfo, a mesma utilizada na equação onde se determina a 

densidade do PET. Em seguida foram feitos os cálculos do grau de cristalinidade 

das blendas poliméricas pela Equação 30. 
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3.2.8 - Ensaio de tração 
 

Os ensaios de tração foram realizados em uma máquina universal de 

ensaios, do Laboratório de Ensaios Mecânicos DEMat-UFRN, da marca 

Shimadzu, modelo AG – 300 kN, utilizando uma velocidade de 1mm.min-1 até 

0,5% de deformação e 5mim.min-1 até a ruptura. Para o cálculo do módulo de 

elasticidade, foi utilizado uma velocidade de 1 mm/min, utilizando o modo 

segmento entre 0,05 a 0,25%, segundo a norma ASTM 638-01. 

 

3.2.9 - Ensaio para avaliar a aplicabilidade do método do trabalho essencial 
de fratura (EWF) em blendas PMMA elast/ PET 

3.2.9.1 – Confecção do entalhe 

Para aplicação do método EWF optou-se em utilizar um corpo de prova 

de tração duplamente entalhado. Os entalhes em V foram confeccionados em 

cada corpo de prova utilizado uma fresadora de topo com ferramenta de corte 

com um ângulo de ataque de 30°. Os entalhes foram produzidos nas faces 

opostas do corpo de prova e perpendiculares ao sentido da solicitação axial. A 

profundidade de penetração da ferramenta foi definida em 2 mm para cada face 

do corpo de prova. 

 

3.2.9.2 – Confecção da pré-trinca 
 

As pré-trincas foram introduzidas na raiz do entalhe por meio de uma 

lâmina fina. Essa lâmina foi posicionada e pressionada sobre a amostra. Para 

uma melhor manipulação e controle da profundidade da pré-trinca, foi utilizado 

um dispositivo em metal constituído por um aparato que comporta uma lâmina e 

uma plataforma onde o corpo de prova é fixado, além de um parafuso que 

empurra a lâmina contra a amostra (Figura 31). Essa configuração reduz a 

possibilidade de flexão da lâmina e garante uma melhor fixação do corpo de 

prova. Para uma maior precisão na profundidade da pré-trinca, foi realizado um 

pressionamento lento e controlado da lâmina com auxílio de um relógio 

comparador acoplado a uma base magnética (ANDRADE, 2013). 
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Figura 31 – Dispositivo para confecção da pré-trinca. 

 

3.2.9.3 – Aplicação do método EWF 

 

Para a aplicação do Método EWF foram confeccionados corpos de prova 

com tamanhos de ligamento entre 5 e 8 mm. Os ensaios de tração foram 

realizados em uma máquina universal de ensaios da marca Shimadzu, do 

Laboratório de Ensaios Mecânicos DEMat-UFRN, modelo AG-X 300kN 

Autograph, utilizando a velocidade 5 mm/min constante em todo o ensaio. 

Os valores de trabalho total (Wf) foram calculados a partir da área sob a 

curva (força x deslocamento) gerada nos ensaios de tração com o auxílio do 

programa OriginPro 8. A tensão máxima em cada corpo de prova foi determinada 

dividindo-se a carga máxima observada pela área da seção do ligamento. Para 

cada série foi calculada a média das tensões máximas e os resultados individuais 

submetidos ao critério de Hill. 

 

3.2.10 - Microscopia eletrônica de varredura 
 

Com o objetivo de identificar os mecanismos de fratura atuantes, dúctil ou 

frágil, e correlacioná-los com o ensaio mecânico, foi realizado uma análise 

fractográfica nos corpos de prova com entalhe ensaiados sob tração. As análises 

foram realizadas utilizando um microscópio eletrônico de varredura da marca 
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Philips, modelo XL 30-FEG. Disponível no Laboratório de Caracterização 

Estrutural do DEMa-UFSCar. 

Também foi utilizou-se o mesmo microscópio para determinação da 

morfologia de fases das blendas poliméricas, onde foi a feito a extração de fases 

usando clorofórmio e uma solução 60/40 (% em massa) de fenol/1,1,2,2-

tetracloroetano como solvente, durante 15 minutos sob agitação mecânica. 

 

3.2.11 - Microscopia eletrônica de transmissão 

3.2.11.1 – Preparação da amostra por crio-ultramicrotomia 
 

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 32. 

 

Figura 32 – Apontamento da amostra para posterior corte por crio-ultramicrotomia. 

 

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

marca Leica, do Laboratório de Caracterização Estrutural do DEMa-UFSCar, 

modelo Reichert Ultracut S, usando facas de diamante da marca Diatome tipo 

CryoHisto 45º. A temperatura de corte foi de -60 ºC, com o auxílio de 

resfriamento em nitrogênio líquido, para evitar a deformação da morfologia 

original. A velocidade de corte foi de 0,2 mm/s, e a espessura dos filmes de corte 

de 25 nm (Figura 33). 
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Figura 33 – Tarugo e amostras fatiadas para análise morfológica. 

 

As amostras fatiadas (Figura 33) 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, para gerar um contraste eletrônico 

entre os domínios de fase dispersa em relação a fase contínua. 

Após o tingimento, os filmes foram analisados em um microscópio 

eletrônico de transmissão, da Philips, modelo CM 120, utilizando uma tensão de 

120 KV, do Laboratório de Caracterização Estrutural do DEMa-UFSCar. As 

fotomicrografias obtidas foram quantificadas utilizando um analisador de 

imagem, Image-Pro Plus, versão 4.5. Para determinação quantitativa da 

correlação do diâmetro, mediu-se uma área de aproximadamente 300 partículas 

de cada composição.  



56 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 - Reometria de torque  
 

Para avaliar o comportamento reológico dos polímeros puros e das 

blendas binárias foram realizados os ensaios de reometria de torque. Na Figura 

34 são apresentadas as curvas de torque em função do tempo, por 15 minutos, 

para os polímeros puros e para as blendas binárias. 
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Figura 34 – Curvas de torque em função do tempo para os polímeros puros e para as 

blendas binárias. 

 

Analisando os resultados dos polímeros puros, observa-se que o PMMA 

elastomérico apresentou maior torque que o PET, devido à presença de 

elastômero em sua composição. Observa-se também que a curva do PMMA 

estabilizou-se a partir de aproximadamente 12 minutos, permanecendo 

constante até o final do ensaio. No entanto, o PET apresentou uma queda 

constante nos valores de torque ao longo do tempo, evidenciando um possível 

indício de degradação deste material. Com relação às blendas observa-se que, 

o aumento da porcentagem de PET proporcionou uma diminuição no torque, o 
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que já era esperado em função dos valores dos polímeros puros. Com exceção 

da blenda 95/5 que não apresentou diminuição no torque, apresentando o 

mesmo valor que o PMMA puro, pois essa blenda tem baixa porcentagem de 

PET. 

Além disso, como o torque é proporcional à viscosidade no estado 

fundido, foi calculada a razão de torque para avaliar as condições de mistura da 

blenda PMMA/PET. Essa razão de torque é medida dividindo o valor do torque 

da fase dispersa pela matriz. Esses resultados são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Razões de torque entre os polímeros PMMA e PET. 

 TPET/TPMMA TPMMA/TPET 
 

Razão de Torque 
 

 
0,29 

 
3,4 

 

Pode-se observar que a razão de torque é menor quando o PMMA é a 

matriz e o PET é a fase dispersa. De acordo com a literatura, quanto mais 

próximo ou inferior da unidade, menor é o tamanho dos domínios, pois nessas 

condições a cominuição é favorecida, proporcionando a quebra de partículas da 

fase dispersa durante o processamento de uma blenda imiscível (WU, 1987). 

Na Figura 35 são apresentados os resultados do torque em função do 

tempo para os polímeros puros e os polímeros com o compatibilizante. Este 

estudo foi realizado com o intuito de analisar a reatividade do MGE com o PET 

e com o PMMA elastomérico. Para isto foram feitas misturas para composições 

em massa de 95 % dos polímeros puros e 5 % de MGE. 
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Figura 35 – Curvas de torque em função do tempo para os polímeros puros e com 

compatibilizante. 

 

Observa-se que houve um aumento significativo no valor do torque, tanto 

do PMMA elastomérico como do PET, com a adição do MGE. O aumento no 

valor do torque do PET já era esperado, uma vez que este aumento está 

relacionado com a reação que ocorre entre o grupo epóxi do MGE e as carboxilas 

e hidroxilas do PET. Esses resultados são encontrados na literatura por meio de 

estudos feitos com o MGE e o PBT, que apresenta estrutura semelhante ao PET 

(COSTA, 2012; ITO, 2006; LAROCCA e colaboradores, 2010). Essas reações 

favorecem a formação “in situ” do PBT com o MGE, sendo responsáveis pela 

melhoria da adesão interfacial em blendas com PBT. 

Na verificação da reatividade do PMMA sem elastômero (PMMA puro), 

com o MGE, foi feito uma análise por reometria de torque do PMMA puro, do 

PMMA com 5% de MGE e do MGE puro. Na Figura 36 verificou-se que não 

ocorreu nenhum indício da reatividade do PMMA puro com o MGE, pois não foi 

observado aumento significativo no torque do PMMA puro com a adição de 5 % 

de MGE. 
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Figura 36 – Curvas de torque em função do tempo para o PMMA puro, PMMA 

puro/MGE (95/5) e o MGE. 

 

Assim, o PMMA utilizado neste trabalho apresenta partículas de 

elastômero em sua composição, que favoreceu a reação com o MGE, tendo 

como indicativo o aumento do valor de torque do PMMA elastomérico com o 

MGE comparado com PMMA elastomérico puro (Figura 35). 

A Figura 37 apresenta uma possível representação ilustrativa das reações 

que estão ocorrendo durante a mistura no reômetro de torque da blenda 

PMMA/PET/MGE. 
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Figura 37 – Representação ilustrativa da reação do MGE com os grupos finais de 

cadeias do PET e com as partículas de elastômero. 

 

O grupo epóxi do MGE está reagindo com os grupos finais de cadeia do 

PET. As partículas de elastômero do PMMAelast estão reagindo com o GMA do 

compatibilizante MMA-GMA-EA(MGE) e o MMA é miscível na fase no PMMA. 

Verifica-se, desta forma, uma eficiente cinética de compatibilização entre as 

duas fases presentes na blenda PMMA, PET e partículas de elastômero. 

Na Figura 38 são apresentados os valores de torque para blendas com a 

mesma composição de PET, com e sem o uso do compatibilizante. Os resultados 

mostraram que a adição do MGE aumenta o torque, corroborando na justificativa 

da eficiência de compatibilização da blenda binária PMMA/PET. 
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Figura 38 – Curvas de torque em função do tempo para as blendas (70/30), (85/15), 

(65/30/5) e (80/15/5). 

 
4.2- Medida de índice de fluidez (MFI) 
 

A Figura 39 apresenta os resultados da medida de índice de fluidez para 

os grânulos do PMMA elastomérico e para os flocos de PET grau garrafa com 

tratamento, antes do processamento. 
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Figura 39 – Medida de índice de fluidez dos polímeros puros. 

 

Pode-se observar que o PMMA elastomérico apresentou menor índice de 

fluidez, devido à presença de elastômero em sua composição, que faz com que 

a viscosidade deste polímero seja maior. 

O PET proveniente de garrafas de refrigerantes, apresentou maior índice 

de fluidez, quando comparado com valores da resina virgem (3,7 ± 0,2 g/10min) 

apresentado na literatura (CURTI, 2007). Esse aumento no valor de MFI que o 

material apresentou é um forte indício de queda na sua massa molar. Isto ocorre 

devido ao histórico térmico que os materiais reciclados apresentam, pois sofrem 

processos de degradação térmica, após cada novo processamento. 

Além disso, quando o número de grupos terminais carboxílicos aumenta 

no PET, também aumenta o número de cadeias menores, as quais facilitam o 

deslizamento entre as cadeias maiores quando no estado fundido, fazendo 

escoar ainda mais o material (MANCINI, 1998). 

Com o aumento do peso utilizado nas análises (de 2,16 Kg para 3,80 Kg), 

ocorreu um aumento significativo no índice de fluidez, tanto para os polímeros 

puros como para as blendas, isto ocorreu porque, quanto maior o peso, maior a 

taxa de cisalhamento, e menor a viscosidade do material. 
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Utilizando as equações 24, 25, 27 e 28, adotando a 4z��1����T  =
1,08 �/}~| e do 4z����SS��  =  1,30 �/}~|, (obtidas no Moldflow, a partir da curva 

PVT, a temperatura de 253ºC utilizada para realização do ensaio de MFI), foi 

possível obter a taxa de cisalhamento, viscosidade aparente e a razão de 

viscosidade. Esses resultados são mostrados nas Tabelas 3 e 4. 

Tabela 3 – Taxa de cisalhamento e viscosidade aparente para os polímeros. 

Condições Polímeros Taxa de 

Cisalhamento 

(s-1) 

Viscosidade 

aparente 

(MPa.s) 

253 ºC – 2,16 kg PMMA 3,48 56,56 

253 ºC – 3,8 Kg PMMA 9,71 35,66 

253 ºC – 2,16 kg PET  19,81 9,93 

253 ºC – 3,8 Kg PET 38,91 8,90 

 

Tabela 4 – Razões de viscosidade para os pesos de 2,16 e 3,8 Kg. 

Razão de viscosidade 

(P) 

�Hz�� �Hz��1⁄ * �Hz��1 �Hz��⁄ ** 

2,16 Kg 0,17 5,70 

3,8 Kg 0,25 4,00 

*PMMA (Matriz); PET (Fase dispersa) 

**PET (Matriz); PMMA (Fase dispersa) 

 

As razões de torque apresentadas na Tabela 2 mostram valores próximos 

aos valores das razões apresentadas pelos dados de MFI. Quanto menor o 

índice de fluidez, maiores a massa molar, a viscosidade e o torque. 

Na Figura 40 são apresentados os resultados de medida de índice de 

fluidez das blendas poliméricas após processamento. 
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Figura 40 – Medida de índice de fluidez das blendas poliméricas PMMA/PET/MGE. 

 

Em blendas poliméricas formadas por dois materiais com propriedades 

diferentes, deve-se levar em consideração a influência de ambos, dependendo 

da porcentagem de cada um na mistura, nos resultados de MFI. De maneira 

geral, observa-se a partir dos dados da Figura 40 que, o aumento da 

porcentagem do PET proporcionou um aumento do índice de fluidez das blendas 

PMMA/PET, isto é, houve uma diminuição na viscosidade, sendo esse resultado 

mais pronunciado para a blenda 30/70, onde o PET é a matriz e o PMMA a fase 

dispersa. 

Entretanto, nas blendas com compatibilizantes, pode-se visualizar que 

ocorreu uma redução no índice de fluidez e aumento na viscosidade, 

principalmente para a blenda 65/30/5, onde não foi possível realizar o ensaio 

com o peso de 2,16 Kg devido à alta viscosidade apresentada por essa 

composição. 

 

4.3- Densidade e grau de cristalinidade 
 

Para facilitar o processamento das blendas com PET grau garrafa, os 

flocos de PET foram cristalizados em uma estufa a vácuo, com a temperatura de 

160ºC, durante 4 horas. Os tratamentos térmicos realizados entre 160 e 180ºC 
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favorecem o máximo de cristalização em amostras de PET antes do 

processamento (CANEVAROLO, 2006). Para avaliar o grau de cristalinidade do 

PET grau garrafa, foram feitas análises através da picnometria, antes e após o 

PET ser submetido à cristalização a frio, onde os resultados estão apresentados 

na Tabela 5. 

Tabela 5 – Resultados de densidade e grau de cristalinidade do PET puro com e sem 

tratamento. 

Tipo de Material Densidade 
(g/cm3) 

Cristalinidade 
(%) 

PET sem Tratamento 1,387 28,8 
PET com Tratamento 1,411 42,2 

 

Os resultados mostraram que o tratamento realizado no PET aumentou o 

grau de cristalinidade, estando de acordo com o observado na literatura, onde a 

cristalinidade do PET grau garrafa varia entre 18 a 35%, enquanto o PET, 

quando submetido a tratamento de cristalização, pode atingir até 60% de 

cristalinidade (CANEVAROLO, 2006). 

Na Tabela 6 são apresentados os resultados das densidades e o grau de 

cristalinidade dos polímeros puros e das blendas injetadas, obtidos por 

picnometria. 

Tabela 6 – Resultados da densidade e grau de cristalinidade dos polímeros puros e das 

blendas PMMA/PET. 

PMMA/PET/MGE Densidade 
(g/cm3) 

Cristalinidade 
(%) 

100/0/0  1,250 0,0 
95/5/0 1,260 2,7 

85/15/0 1,283 8,3 
70/30/0 1,317 17,8 
50/50/0 1,362 31,7 
30/70/0 1,407 47,8 
65/30/5 1,313 17,5 
80/15/5 1,281 8,9 
0/100/0 1,475 77,7 

 

De uma maneira geral, observa-se que o aumento do teor de PET 

aumentou a densidade e o grau de cristalinidade das blendas, tal como esperado 

quando se incorpora uma fase semicristalina, que apresenta maior densidade 
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que polímeros que apresentam apenas fase amorfa. Em relação às blendas 

compatibilizadas observa-se que, o compatibilizante não alterou de forma 

significativa, pois, houve um pequeno decréscimo na densidade e no grau de 

cristalinidade desta misturas. 

 

4.4- Caracterização mecânica 
 
4.4.1- Ensaio de tração 
 

Na Tabela 7 são apresentados os resultados obtidos nos ensaios de 

tração dos polímeros puros e das blendas PMMA/PET, com e sem 

compatibilizante. 

 

Tabela 7 – Propriedades mecânicas dos polímeros puros e das blendas PMMA/PET/MGE. 

Composição Resistência 
Máxima 
(MPa) 

Módulo de 
Elasticidade 

(GPa) 

Alongamento 
na Ruptura 

(%) 
PMMA elast 34,92 ± 0,59 1,44 ± 0,06 51,63 ± 1,03 

PMMA/PET/MGE (95/5/0) 35,07 ± 0,24 1,42 ± 0,10 44,10 ± 3,10 
PMMA/PET/MGE (85/15/0) 36,48 ± 1,25 1,64 ± 0,06 38,43 ± 1,01 
PMMA/PET/MGE (70/30/0) 41,52 ± 016 1,75 ± 0,01 46,03 ± 7,80 
PMMA/PET/MGE (50/50/0) 44,39 ± 1,34 1,88 ± 0,01 104,26±9,16 
PMMA/PET/MGE (30/70/0) 52,41 ± 0,79 2,18 ± 0,05 12,96 ± 3,51 
PMMA/PET/MGE (65/30/5) 39,21 ± 0,18 1,77 ± 0,08 81,60 ± 4,70 
PMMA/PET/MGE (80/15/5) 37,39 ± 0,15 1,71 ± 0,07 39,93 ± 2,13 

PETgarrafa 51,84 ± 0,75 2,02 ± 0,04 18,50 ± 3,42 
 

As Figuras 41, 42 e 43 são apresentados os gráficos da resistência 

máxima, módulo de elasticidade e alongamento na ruptura, para os polímeros 

puros e as para blendas PMMA/PET. 
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Figura 41 – Resistência máxima dos polímeros puros e das blendas PMMA/PET. 

 

 

Figura 42 – Módulo de elasticidade dos polímeros puros e das blendas PMMA/PET. 
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Figura 43 – Alongamento na ruptura dos polímeros puros e das blendas PMMA/PET. 

 

Observa-se que o PMMA elastomérico possui elevado alongamento na 

ruptura, por apresentar elastômeros em sua composição. Durante o ensaio de 

tração neste tipo de material foi observado o aparecimento do fenômeno de 

esbranquiçamento sob tensão no corpo de prova, que provoca uma mudança no 

índice de refração do polímero, deixando de ser transparente e passando a ser 

opaco, característico de termoplástico reforçado com elastômero. Por isso, o 

PMMA elastomérico apresenta melhores propriedades mecânicas que os 

demais tipos de PMMA utilizados em trabalhos anteriores em blendas 

PMMA/PET. 

Os resultados de resistência máxima e módulo de elasticidade mostraram 

que estas propriedades aumentam em função do aumento da concentração de 

PET na blenda, sendo ligeiramente modificadas em função do uso do MGE. Com 

relação ao alongamento na ruptura, a adição de PET reduziu o alongamento na 

ruptura, entretanto, na inversão de fase, com 50% de PET na blenda 

PMMA/PET, ocorreu indícios de morfologia co-contínua, pois a blenda 

apresentou um aumento expressivo no valor desta propriedade. Com 70% de 

PET na blenda PMMA/PET, verificou-se uma redução drástica do alongamento 

na ruptura, devido a mudança de fase dispersa para fase contínua para o PET, 
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apresentando valores próximo aos do PET puro. Esses resultados podem ser 

melhor visualizados na Figura 44 a) e b), que apresenta as curvas comparativas 

de tensão versus deformação para os polímeros puros e para as blendas binárias 

com valores de resistência à tração que mais se aproximaram da média. 
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Figura 44 – Curvas de tensão versus deformação: a) para os polímeros puros e para as 

blendas binárias PMMA/PET; b) para os polímeros puros e para as blendas binárias 

PMMA/PET na inversão de fases. 

a) 

b) 
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Na Figura 45 é possível visualizar que as blendas compatibilizadas 

contendo 30% de PET na fase dispersa, apresentaram um aumento significativo 

no alongamento na ruptura, provavelmente em função da eficiência de 

compatibilização e sinergismo nesta composição. Entretanto, na blenda 80/15/5 

não foi observado aumento significativo em relação ao alongamento na ruptura. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0

10

20

30

40

50

Te
ns

ão
 

(M
Pa

)

Te
ns

ão
 

(M
Pa

)

Te
ns

ão
 

(M
Pa

)

Te
ns

ão
 

(M
Pa

)

Deformação %Deformação %Deformação %Deformação %

 PMMA elast
 PMMA/PET (85/15)
 PMMA/PET/MGE (80/15/5)
 PMMA/PET (70/30)
 PMMA/PET/MGE (65/30/5)
 PET garrafa

 

Figura 45 – Curvas de tensão versus deformação para os polímeros puros e para as 

blendas (85/15), (80/15/5), (70/30), (65/30/5). 

 

A partir da avaliação dos resultados observa-se que o aumento da 

porcentagem da fase dispersa de PET semicristalino influência nas propriedades 

das blendas, apesar deste ser um material pós-consumo. Os resultados 

mostraram ainda que, as blendas com o PMMA elastomérico e o PET grau 

garrafa apresentaram melhores resultados que as blendas com PMMA comum 

e PET reciclado, apresentados por DANTAS (2011), principalmente em relação 

ao alongamento na ruptura. 
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4.4.2 - Método EWF 
 
4.4.2.1 – Aplicabilidade do método EWF 
 

As curvas força versus deslocamento mostradas nas Figuras 46 e 47 

apresentam o comportamento dos polímeros puros, das blendas PMMA/PET e 

PMMA/PET/MGE para três diferentes tamanhos de ligamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 – Curvas Força versus deslocamento para e PET garrafa (a) e para a blenda 

30/70 (b). 
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Figura 47 – Curvas Força versus deslocamento para PMMA elast. (a), blenda 95/5 (b), 
85/15 (c), 80/15/5 (d), 70/30 (e) e 65/30/5 (f). 
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Observou-se que todas as curvas força versus deslocamento mostraram 

deslocamentos semelhantes para os diferentes tamanhos de ligamento 

adotados. Dessa forma o 1º critério de validade do EWF foi satisfeito para todas 

as formulações. 

As curvas força versus deslocamento apresentadas pelo PET garrafa 

(Figura 46 (a)) e pela blenda 30/70 (Figura 46 (b)) mostraram um comportamento 

linear, caracterizando que o ligamento está em um estado de deformação plana, 

ou seja, que ocorreu pouca ou nenhuma deformação plástica antes da 

propagação da trinca. Esse comportamento contrariou o 2º e o 3º critério de 

validade do método, invalidando a aplicabilidade do EWF para esses materiais. 

A não aplicabilidade do método EWF para o PET garrafa e para a blenda 

30/70 pode estar associada com o nível de alongamento na ruptura apresentado 

pelos materiais, ou ainda, com os tamanhos de ligamento escolhidos (fora do 

intervalo 3t ≤ l <W/3) e com o tipo de corpo de prova utilizado. Sendo possível a 

aplicação do método para as demais formulações, é mais provável que o 

comportamento apresentado pelo PET garrafa e pela blenda 30/70 esteja mais 

relacionado com o alongamento na ruptura apresentado por esses materiais. 

As curvas mostradas na Figura 47 apresentaram comportamento não-

linear, evidenciando assim o total escoamento do ligamento antes da 

propagação da trinca e que esse encontra-se no estado plano de tensão. 

Portanto, para esses materiais, sob uma avaliação preliminar, pode ser aplicado 

o método EWF. 

As curvas Wf versus comprimento do ligamento apresentadas nas Figuras 

48 e 49 confirmaram a aplicabilidade do método EWF para o PMMA elastomérico 

e as blendas estudadas, com exceção da blenda 30/70. A boa linearidade das 

curvas foi comprovada pelos valores do coeficiente de linearidade apresentados 

na Tabela 8. 

As Figuras 48 e 49 mostraram que a avaliação preliminar da aplicabilidade 

do método EWF para determinação da tenacidade à fratura da blenda 

PMMA/PET mostrou ser possível para a maioria das formulações. Sendo essa 

avaliação positiva, determinaram-se os valores dos parâmetros de EWF para os 

materiais estudados, que são apresentados na Tabela 8. 
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Figura 48 – Curvas wf versus comprimento do ligamento para o PMMA elastomérico e 

para as blendas PMMA/PET. 

 

 
Figura 49 – Curvas wf versus comprimento do ligamento para o PMMA elastomérico, 

para as blendas PMMA/PET/MGE e suas blendas binárias semelhantes. 
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Tabela 8 – Parâmetros de fratura do método EWF obtidos para o PMMA elastomérico e para 

as blendas PMMA/PET e PMMA/PET/MGE. 

Composição We (Kj/m2) βWp (Mj/m3) R2 

 
PMMA Elastomérico 1,43 5,02 0,9941 
95/5 (PMMA/PET) 22,17 2,30 0,9350 

85/15 (PMMA/PET) 42,20 0,96 0,9900 
80/15/5 (PMMA/PET/MGE) 20,15 3,16 0,9766 

70/30 (PMMA/PET) 37,56 4,85 0,910 
65/30/5 (PMMA/PET/MGE) 4,38 6,23 0,9974 

50/50 (PMMA/PET) 29,30 0,952 0,9942 
 

Conforme observado na Tabela 8, todas as blendas apresentaram valores 

de We maiores que o valor desse parâmetro para o PMMA elastomérico puro. 

Esse aumento indica que a presença do PET garrafa na blenda conferiu a essa 

uma maior tenacidade à fratura, já que esse parâmetro está relacionado com a 

energia superficial, ou seja, a capacidade do material em resistir ao crescimento 

da trinca foi melhorada. 

Em relação ao parâmetro βWp as blendas binárias mostram uma redução 

nesses valores quando comparados ao valor do PMMA elastomérico. Esse 

comportamento pode ser atribuído à presença das partículas de elastômero do 

PMMA, que agiram promovendo uma maior barreira plástica antes do 

crescimento da trinca, ou seja, conferiram ao material uma maior capacidade de 

absorção de energia plástica. Com a redução do PMMA elastomérico na 

formulação essa capacidade foi reduzida, o que foi conferido pela redução do 

parâmetro βWp. 

As blendas compatibilizadas mostraram valores de We menores que os 

apresentados por suas blendas binárias semelhantes, enquanto que os valores 

de βWp mostraram-se maiores. Esse comportamento indicou que o agente 

compatibilizante não foi eficiente em melhorar a tenacidade à fratura das 

blendas, mas proporcionou uma melhoria na sua capacidade de absorção de 

energia plástica, em função da presença de partículas de elastômero presentes 

no PMMA elastomérico. 
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4.5- Análise fractográfica dos corpos de prova entalhados 
 

As blendas 70/30/0 e 85/15/0 apresentaram os aumentos mais 

significativos We em relação ao PMMA elastomérico. Entretanto, apresentaram 

uma redução de βWp. Como observado na Tabela 8, o uso do compatibilizante 

proporcionou uma melhoria nos valores de βWp em relação às suas blendas 

semelhantes. Em função desses resultados optou-se por analisar a superfície de 

fratura dos corpos de prova das blendas 70/30/0, 65/30/0, 85/15/0 e 80/15/5. 

As imagens c, d, e, da Figura 50 mostram a região após a pré-trinca 

(Figura 50 a e b, setas vermelhas e pretas), para as blendas 70/30/0 

respectivamente. Observa-se a presença de trinca ou descontinuidade na 

superfície analisada, para as duas composições. Com relação a blenda 

compatibilizada observa-se que as trincas são menos evidentes (Figura 50 f). 

Na Figura 51 as imagens de c até f mostram a superfície de fratura para 

a blenda 85/15/0 e 80/15/5. Após a região da pré-trica (Figura 51 a e b, setas 

vermelhas e pretas) observa-se a presença de trinca e regiões com a presença 

de fases fibrosas, o que é um indicativo de que não houve uma boa adesão entre 

as fases dessa composição. Para a blenda com compatibilizante nas Figuras d 

e f, observa-se regiões em camadas e sem a presença de trincas na superfície. 

Esses resultados corroboram com os apresentados na Tabela 8, 

mostrando que o uso do compatibilizante não foi eficiente em relação a 

tenacidade à fratura (We), mas teve uma melhor eficiência em relação a energia 

de absorção (βWp). 
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 Blenda 70/30/0  
(PMMA/PET/MGE) 

Blenda 65/30/5  
(PMMA/PET/MGE)  

30x 

 

 (a) 

 

 (b) 

70x 

 (c)  (d) 

280
x 

 (e)  (f) 

Figura 50 – Superfície de fratura das blendas 70/30/0 e 65/30/5 com ligamento de 

7mm. 
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 Blenda 85/15/0  
(PMMA/PET/MGE) 

Blenda 80/15/5  

(PMMA/PET/MGE)  

30x 

  

 (a) 

 

 (b) 

70x 

 

 (c) 

 

 (d) 

280
x 

 (e)  (f) 

Figura 51 – Superfície de fratura das blendas PMMA/PET/MGE (85/15/0) e (80/15/5) 

com ligamento de 7mm. 
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4.6- Caracterização morfológica 
 
4.6.1-Microscopia eletrônica de varredura 
 

Como o PMMA apresenta em sua composição partículas de elastômero, 

neste material foi feito um ataque para avaliar a sua solubilidade tanto com o 

clorofórmio como também com uma solução de fenol/ 1,1,2,2 tetracloroetano 

(60/40 % em massa). É possível visualizar na Figura 52, que houve a extração 

de fases no PMMA elastomérico com os dois solventes. Os vazios observados 

na micrografia da Figura 52 a) correspondem aos espaços ocupados pelo 

elastômero, pois com 5 minutos a cinética de reação de solubilização 

provavelmente foi preferencial para as partículas de elastômero e, após 10 

minutos observou-se total solubilização do PMMA elastomérico. Na extração de 

fases com a solução de fenol/1,1,2,2 tetracloetano que é utilizado como solvente 

para o PET, observa-se na micrografia da Figura 52 b) que a morfologia 

apresentada em forma de fibra é um indicativo de que o PMMA elastomérico seja 

um copolímero formado por PMMA puro e partículas de elastômero, e que a 

solução de fenol/1,1,2,2 tetracloroetano reagiu preferencialmente com esse 

copolímero PMMA-Elastômero, sobrando a fase que apresenta o PMMA sem 

elastômero. 

PMMA elast 
(Ataque clorofórmio) 

PMMA elast 
(Ataque fenol/1,1,2,2 tetracloroetano)  

 

 
a) 

 

 
b) 

Figura 52 – Morfologia do PMMA elastomérico. a) extração com clorofórmio por 5 minutos, b) 

extração com Fenol1,1,2,2/Tetracloroetano (60/40 % em massa) por 15 minutos. 
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Na Figura 53 são apresentadas as morfologias das blendas 

PMMA/PET/MGE (70/30/0), (65/30/0), (50/50/0), (30/70/0), utilizando como 

solvente o clorofórmio durante 15 minutos. 

 
PMMA/PET/MGE (70/30/0) PMMA/PET/MGE (65/30/5) 

 

 
 

 

 
 

PMMA/PET/MGE (50/50/0) PMMA/PET/MGE (30/70/0) 
 

 
 

 

 
 

Figura 53– Morfologia das blendas PMMA/PET/MGE (70/30/0), (65/30/5), (50/50/0) 

(30/70/0). Utilizando como solvente o clorofórmio (15 minutos). 

 

Pode-se observar na Figura 53 que a incorporação do compatibilizante 

MGE proporcionou uma melhor adesão entre a matriz e a fase dispersa, 

apresentando uma morfologia com fases dispersas mais uniforme. Na blenda 

50/50/0 há indícios de uma morfologia do tipo co-contínua, pois essa blenda 

apresentou um aumento expressivo no alongamento na ruptura. Já na blenda 

30/70 observa-se que a morfologia apresentada por essa composição é uma 
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morfologia com tamanhos e formatos de partículas da fase dispersa não 

uniforme, o que está relacionado com a fraca adesão entre a matriz e a fase 

dispersa devido a mudança na inversão de fases, que também está de acordo 

com as propriedades mecânicas apresentadas por essa composição, com a 

redução drástica no alongamento na ruptura. 

Na Figura 54 são apresentadas as morfologias das blendas 

PMMA/PET/MGE (95/5/0), (85/15/0), (80/15/5), (30/70/0), utilizando como 

solvente o fenol/1,1,2,2 tetracloroetano. 

 

PMMA/PET/MGE (95/5/0) PMMA/PET/MGE (85/15/0) 
 

 
 

 

 
 

PMMA/PET/MGE (65/30/5) PMMA/PET/MGE (80/15/5) 
 

 
 

 

 
 

Figura 54 – Morfologia das blendas PMMA/PET/MGE (95//35/0), (85/15/0), (50/50/0), (80/15/5). 
Utilizando como solvente o fenol/1,1,2,2 tetracloroetano (15 minutos). 
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Visualmente, observa-se que as blendas com maior porcentagem de 

PMMA apresentaram morfologia em forma de fibras, estando de acordo com a 

morfologia apresentada na Figura 52 b). Nas blendas com compatibilizante não 

foi possível observar uma morfologia muito nítida, já que o MGE apresenta tanto 

reação com o PMMA elastomérico como com o PET, o que dificultou a extração 

de fases nessas blendas PMMA/PET/MGE. 
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4.6.2- Microscopia eletrônica de transmissão 
 

A Figura 55 apresenta as fotomicrografias das blendas PMMA 

elastomérico/PET garrafa /MGE, obtidas por MET, nas composições 70/30/0, 

30/70/0 e 65/30/0. 

 

PMMA/PET/MGE Fotomicrografia Diâmetro 
médio das 
partículas 

(nm) 
 
 
 
 

(70/30/0) 
 

 

 
 
 
 

300 ± 20 

 
 
 
 

(65/30/5) 

 

 
 
 
 

290 ± 20 

 
 
 
 

(30/70/0) 

 

 
 
 
 

360 ± 20 

Figura 55 – Morfologia obtidas por MET das blendas PMMA/PET/MGE (70/30/0), (65/30/5), 
(30/70/0). 
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Analisando as micrografias da morfologia obtidas por MET para a blenda 

PMMA/PET, observa que o PMMA apresenta partículas de elastômero em todas 

as composições, e que o PET se encontra em forma de fibras inserido na matriz 

de PMMA. 

É possível observar que há indícios de que o PMMA elastomérico seja um 

copolímero, pois as partículas de borracha não apresentam uniformidade com a 

adição do compatibilizante. Caso este material fosse uma blenda, o MGE reagiria 

com as partículas de elastômero e, teoricamente, teria ocorrido redução nos 

tamanhos dos diâmetros médios dessas partículas. Na inversão de fases na 

composição 30/70/0 a morfologia de fases é a mesma apresentada pela blenda 

70/30/0. Pode-se observar também que não houve alterações significativas no 

diâmetros médios das partículas destas blendas. 

Assim, os resultados obtidos por MET corroboram com os resultados das 

morfologias apresentadas pela extração de fases obtidos por MEV para a 

morfologia final da blenda PMMAelastomérico/PETgarrafa. 
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5. CONCLUSÃO 

Com base nos resultados apresentados neste trabalho, pode-se concluir 

que: 

• O aumento da porcentagem de PET proporcionou um aumento no 

grau de cristalinidade e na densidade das blendas PMMA 

elastomérico/PET grau garrafa; 

• Verificou-se que a adição do compatibilizante MGE aumentou tanto 

o torque do PMMA elastomérico como do PET, mostrando ser 

reativo com ambos os polímeros da blenda PMMA/PET; 

• O estudo da blenda PMMA/PET na inversão de fase mostrou um 

indício da influência da morfologia co-contínua, que foi verificado 

com o aumento do alongamento na ruptura para a blenda binária 

50/50; 

• A blenda PMMA/PET com 30% em massa de fase PET mostrou 

que a utilização de um compatibilizante reativo com ambos os 

polímeros pode ter proporcionado estabilidade na morfologia final, 

devido ao aumento significativo no alongamento na ruptura 

apresentado por esta composição; 

• A aplicabilidade do método do trabalho essencial de fratura (EWF) 

na blenda PMMA elastomérico/PET grau garrafa mostrou-se 

possível para a maioria das composições, com exceção da blenda 

30/70 e para o PET puro; 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 
• Ampliar os estudos sobre a reação do MGE com PMMA 

elastomérico para avaliar a sua influência nas propriedades 

reológicas das blendas PMMA elastomérico/PET grau garrafa; 

• Estudar a ação do uso do agente compatibilizante MGE nas 

propriedades mecânicas da blenda PMMA elastomérico/PET grau 

garrafa para diferentes composições; 

• Realizar um estudo detalhado sobre a razão de viscosidade da 

blenda PMMA elastomérico/PET grau garrafa desde baixas a altas 

taxas de cisalhamentos; 

• Analisar o comportamento à fratura da blenda PMMA/PET para 

uma maior variação de tamanhos dos ligamentos, utilizando de 

corpos de prova adequados para a avaliar a aplicabilidade do 

método essencial de fratura (EWF); 

• Realizar ensaios de impacto para obter dados sobre a superfície 

de fratura da blenda PMMA/PET; 

 

 
  



87 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ABIPET. Disponível em: www.abipet.org.br 

AL-MULLA, A. Isothernal Crystallization Kinetics of Poly(ethylene terephtalate) 
and Poly(methyl metracrylate) Blends. Express Polymer Letters, vol. 1, nº 6, 334-
344, 2007. 

ANDERSON, T.L. Fracture Mechanics – Fundamentals and Applcations. 3ª ed. 
CRC Press, 2005. 

ANDRADE, Q. A. F. Influência de Diferentes Tratamentos Térmicos nas 
Propriedades Mecânicas e Mecanismo de Fratura da Blenda Poli(metacrilato de 
metila) / Poli(tereftalato de etileno) Reciclado. Dissertação de Mestrado, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013. 

AKCELRUD, L. Fundamentos da Ciência dos Polímeros, Manole, Barueri, SP, 
2007. 

BANNACH, G.; PERPÉRTUO, G. L.; CAVALHEIRO, E. T. G.; CAVALHEIRO, C. 
C. S.; ROCHA, R. R. Efeitos da Historia Térmica nas Propriedades Térmicas do 
Polímero PET: Um Experimento Para Ensino de Análise Térmica. Química Nova, 
vol. 34, nº 10, 1825-1829, 2011. 

BÁRÁNYA, T.; CZIGÁNYA, T., KARGER-KOCSIS, J.; Application of the essential 
work of fracture (EWF) concept for polymers, related blends and composites: A 
review. Progress in Polymer Science v.35, p. 1257 – 1287, 2010. 

BICALHO, F.S. Propriedades Físicas do Poliestireno e Poli(Metacrilato de Metila) 
Modificado com Óleo de Buriti (mauritia flexuosa).Dissertação de Mestrado, 
Universidade Federal do Pará, Belém, 2006. 

BUCKNALL, C. B. Toughened Plastics. 1.ed. Applied Science, London, 1977. 

BUCKNALL, C. B.; KARPODINIS, A.; ZHANG, X. C. A Model for Particle 
Cavitation in Rubber-Toughened Plastics. Journal of Materials Science, vol. 29, 
3377-3383, 1994. 

BRETAS, R. E. S.; D’ ÁVILA, M. A. Reologia de Polímeros Fundidos, 2.ed. 
EdUFSCar, São Carlos, 2005. 

BRYDSON, J. A. Plastics Materials.7ª Ed., Butterworth-Heinemann, 1999. 

CALLISTER Jr, W. D. Ciência e Engenharia de Materiais – Uma Introdução. 7ª 
Ed. Artiber, Rio de Janeiro, 2008. 



88 

 

CANEVAROLO Jr, S.V. Ciência dos Polímeros: Um Texto Básico Para 
Tecnólogos e Engenheiro, 2ª Ed, Artliber, São Paulo, 2006. 

CANEVAROLO Jr, S. V. Técnicas de Caracterização de Polímeros, Artliber, São 
Paulo, 2007. 

COELHO, T. M.; CASTRO, R.; GOBBO JR, J. A. PET Containers in Brazil: 
Opportunities and Challenges of a Logistics Model for Post-Consumer waste 
recycling. Conservation and Recycling, vol. 55, 291-299, 2011. 

COSTA, L. C. Desenvolvimento de Blendas Nanoestruturadas SAN/PBT 
compatibilizadas. Tese de Doutorado, Universidade Federal de São Carlos, São 
Carlos, 2012. 

CURTI, P. S. Estudos da Reação de Despolimerização do Poli(tereftalato de 
etileno), PET Pós-Consumo em Meio Alcalino: Anidro: Parâmetros  Cinéticos e 
Termodinâmicos. Tese de Doutorado, Universidade Federal de São Carlos, São 
Carlos, 2007. 

DANTAS, R.L.F. Estudo Morfológico da Blenda Polimérica Poli(Metacrilato de 
Metila)/Poli(Tereftalato de Etileno) Reciclado PMMA/PET. Dissertação de 
Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011. 

HAGE JR, E. Apostila do Curso de Blendas Poliméricas, PPGCEM – UFSCar, 
São Paulo, 2001. 

HARRATS, C.; THOMAS, S.; GROENINVKX, G. Micro and Nanoestructured 
Multiphase Polymer Blend Systems. Boca Raton, CRC, Taylor e Francis, 2006. 

ITO, E. N. Estudos Microrreológicos da Blenda PBT/SAN. Tese de Doutorado. 
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2006. 

ITO, E. N.; SILVA, W.T.L.; MARCONCINI, J.M.; RIBEIRO, C.; MAGALHÃES, 
W.L.E.; HAGE JR, E.; MATTOSO, L.H.C. Polymer Processing Society 23rd 
Annual Meeting, Salvador, 2007. 

KARGER-KOCSIS, J.; CZIGÁNY, T.; MOSKALA. Thickness dependence of work 
of fracture parameters of on amorphous copolyester. E.J. - Polymer, v.38, p.4587, 
1997. 

KERBOUA, N.; CINAUSERO, N.; SADOUN, T.; LOPEZ-CUESTA, J. M. Effect of 
Organoclay in an Immiscible Poly(ethylene terephtalate) Waste/Poly(methyl 
methacrylate) Blend. Journal of Polymer Science, vol.117, 129-137, 2010. 

KASPER, A. C.; BERSELLI, G. B. T.; FREITAS, B.D.; BERNADES, A. M.; VEIT, 
H. M.; Estudo da Reciclagem das Blendas PC+ABS e PC+ABS+EPÓXI 



89 

 

Provenientes de Sucatas Eletrônicas. Revista Brasileira de Ciências Ambientais. 
nº 16, 2010. 

KERVELEN, D. W. V. Properties of Polymers. Elsevier, Amsterdam, 1997. 

KINLOCH, A. J.; YOUNG, R. J. Fracture Behavior of Polymers. London, 1983. 

LAURINDO, V. Desenvolvimento de Blendas Poliméricas 
Policarbonato/Poli(tereftalato de butileno) (PC/PBT) Compatibilizadas e 
Nanoestruturadas. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Carlos, São 
Carlos, 2012. 

LAROCCA, N, M; ITO, E, N; RIOS, C, T; PESSAN, L, A; BRETAS, R, E, S; HAGE 
JR, E. Effect of PBT Molecular Weight and Reactive Compatibilization on the 
Dispersed-Phase Coalescence of PBT/SAN. Journal of Polymer Science, vol. 48, 
2274-2287, 2010. 

LEE, J, H.; LIM, K, S.; HAHM, W, G.; KIM, S, H. Properties of Recycled and Virgin 
Poly(ethylene terephthalate) Blend Fibers. Journal of Applied Polymer Science, 
vol.128, 1250-1256, 2012. 

LYU, S.; JONES, T. D.; BATES, F. S.; MASCOSKO, C. W. Role of Block 
Copolymers on Suppression of Droplet Coalescence, Macromolecules, vol. 35, 
7845, 2002. 

MANO, E. B. Polímeros Como Materiais de Engenharia, Edgard Blucher, São 
Paulo, 2003. 

MALLETE, J. G.; MÁRQUEZ, A. Carbon Black Filled PET/PMMA Blends: 
Electrical and Morphological Studies.Polymer Engineering and Science, vol. 40, 
nº 10, 2000. 

MALKIN, A. Y. Rheology Fundamentals, ChemTec Publishing, Canada, 1994. 

MANCINI, S. D. ; BEZERRA, M. N.; ZANIN, M. Reciclagem de PET Advindo de 
Garrafas de Refrigerante Pós-Consumo. Polímeros: Ciência e Tecnologia, 1998. 

MANCINI, S. D.; MATOS, I. T.; ALMEIDA, R. F. Determinação da Viscosidade 
Intrínseca do Poli(Tereftalato de Etileno) de Embalagens. Polímeros Ciência e 
Tecnologia, vol. 14, nº 2, 69-73, 2004. 

NAVARRO, R. F. Materiais e Ambiente, UFPB, João Pessoa, 2001. 

PADILHA, A. F. Materiais de Engenharia, Hemus, São Paulo, 2007. 

PAUL, D. R.; NEWMAN, S. Polymer Blends, Academic Press, New York, Vol. 1, 
1978. 



90 

 

PAUL, D. R.; BARLOW, J. W.; KESKKULA, H. Polymer Blends in: Encyclopedia 
of Polymer Blend Systems. New York: John Wiley & Sons, vol. 12, 1988. 

PAUL, D. R.; BUCKNALL, C. B. Polymer Blends: Formulation, John Wiley & 
Sons, New York, vol. 1, 2000. 

PERES F. M. Desenvolvimento de Métodos Alternativos para a Avaliação de 
Resistência à Fratura por Fluência de Resinas de Polietileno Utilizado para 
Extrusão de Tubos para Água. Dissertação de Mestrado. Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo. São Paulo, 2005.  

PIVA, A. M.; WIEBECK, H. Reciclagem do Plástico, Artiliber, São Paulo, 2004. 

ROENBSON, L. M. Polymer Blends – A Comprehensive Review, Munich: Hanser 
Publishers, 2007. 

ROMÃO, W. ; SPINACÉ, M. A. S.; PAOLI, M. A. Poli(Tereftalato de Etileno), PET: 
Uma Revisão de Processos de Síntese, Mecanismos de Degradação e sua 
Reciclagem. Polímeros: Ciência e Tecnologia, vol. 19, nº 2, 121-132, 2009 

SANDARARAJ, U.; MASCOSKO, C. W. Drop Breakup and Coalescence in 
Polymer Blends: The Effects of Concentration and Compatibilization, 
Macromoleculas, vol. 28, 2647, 1995. 

SANTOS, A. C. Estudo da Reciclagem do Poli(tereftalato de etileno) - PET Pós-
Consumo e de Suas Propriedades Quando Submetidas à Radiação Ionizante. 
Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

SOUZA, M. R. Blendas de Poli(tereftalato de etileno) com Polietileno de Baixa 
Densidade. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2007. 

SCHEIRS, J. Polymer Recycling Science, Technology and Applications. John 
Wiley & Sons, New York, 1998. 

TODO, M.; TAKAHASHI, J.; WATANABE, H.; NAKAMOTO, J.; ARAKAWA, K. 
Effect of Loading-Rate on Fracture Micromechanism of Methylmethacrykate-
Butadiene-Styrene Polyner Blend. Polymer, vol.47, 4824-4830, 2006. 

UTRACKI, L.A. Polymer Alloys and Blends: Thermodynamics and Rheology. 
Munich, Hanser, 1989. 

UTRACKI, L.A. History of Commercial Polymer Alloys and Blends (From a 
Perspective of the Patent Literature). Polymer Engineering and Science, v. 35, nº 
1,1995. 



91 

 

UTRACKI, L.A.; SHI, Z. H. Development of Polymer Blend Morphology During 
Compounding in a Twin-Screw Extruder. Part I: Dispersion and Coalescence – A 
Review. Polymer  Engineering  and Science, vol.32,1824-1833, 1992. 

WELLE, F. Twenty Years of PET Bottle to Bottle Recycling – An Overview. 
Resources, Conservation and Recycling, vol. 55, 865-875, 2011. 

WELLE, F. Is PET Bottle-to-Bottle Recycling Safe? Evaluation of Post-Consumer 
recycling Processes According to the EFSA Guidelines. Conservation and 
Recycling, vol. 73, 41-45, 2013. 

WU, S. Formation of Dispersed Phase in Incompatible Polymer Blends: Interfacial 
and Rheological Effects. Polymer Engineering and Science, vol. 27, 335, 1987. 

YAMAKAWA, R. S.; RAZZINO, C. A; HAJE JR, E. Tenacidade à Fratura de 
Blendas PA6/ABS Avaliada através do Método EWF (Trabalho essencial de 
fratura) – Parte A: Avaliação do Efeito do Compatibilizante. Polímeros: Ciência e 
Tecnologia, vol. 17, 36-45, 2007. 

 

 

 

 

  



92 

 

APÊNDICE A 

 PMMA Puro PMMA/PET/MGE (95/5/0) 
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Figura A.1 – Superfície de fratura dos corpos de prova submetidos ao ensaio de tração 

do PMMA elastomérico e a blenda PMMA/PET/MGE (95/5/0) observado por MEV. 
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Figura A.2 – Superfície de fratura dos corpos de prova submetidos ao ensaio de tração 

das blendas PMMA/PET/MGE (85/15/0) e (80/15/5), observado por MEV. 
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 PMMA/PET/MGE (70/30/0) PMMA/PET/MGE (65/30/5) 
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Figura A.3 – Superfície de fratura dos corpos de prova submetidos ao ensaio de tração 

das blendas PMMA/PET/MGE (70/30/0) e (65/30/5), observado por MEV. 
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 PMMA/PET/MGE (50/50/0) PMMA/PET/MGE (30/70/0) 
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Figura A.4 – Superfície de fratura dos corpos de prova submetidos ao ensaio de tração 

das blendas PMMA/PET/MGE (50/50/0) e (30/70/0), observado por MEV. 
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APÊNDICE B 

 PMMA Puro PMMA/PET/MGE (95/5/0) 
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Figura B.1 – Morfologia de superfície de fratura do PMMA elastomérico e das blendas 

PMMA/PET/MGE (95/5/0), observado por MEV. 
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Figura B.2 – Morfologia da superfície de fratura das blendas PMMA/PET/MGE (85/15/0) 

e (80/15/5), observado por MEV. 
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Figura B.3 – Morfologia da superfície de fratura das blendas PMMA/PET/MGE (70/30/0) 

e (65/30/5), observado por MEV. 
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Figura B.4 – Morfologia da superfície de fratura das blendas PMMA/PET/MGE (50/50/0) 

e (30/70/0), observado por MEV. 
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APÊNDICE C 

PMMA Elastomérico PMMA/PET/MGE (95/5/0) 
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PMMA/PET/MGE (50/50/0) PMMA/PET/MGE (30/70/0) 

  
Figura C.1 – Superfície de fratura do PMMA elastomérico e das blendas 

PMMA/PET/MGE, observadas em uma Lupa 40x. 
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APÊNDICE D 

 PMMA/PET/MMA-GMA-EA 
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Figura D.1 – Morfologia das blendas PMMA/PET/MGE (70/30/0), (30/70/0) e (65/30/5), 

obtidas por MET 

 

 


