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RESUMO 
 

STAFFA, L. H. Efeito da estrutura molecular de copolímeros multiblocos de poli 
(ε-caprolactona-b-etileno glicol) na compatibilidade de blendas biodegradáveis 
de poli(ácido láctico)/poli(ε-caprolactona). 189p. Tese (Doutorado) – Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. 

O objetivo desse trabalho foi investigar o efeito compatibilizante de copolímeros 
multiblocos derivados de ε-caprolactona e etilenoglicol, sintetizados com diferentes 
tamanhos de blocos, em blendas de poli(ácido láctico)/poli(ε-caprolactona) 
(PLA/PCL). Três copolímeros multiblocos de mesma massa molar, mas diferentes 
tamanhos de blocos, foram sintetizados por policondensação em massa em uma 
única etapa, a partir de macrodióis de ε-caprolactona e etilenoglicol de cadeia aberta 
e, hexametileno diisocianato (HDI). As curvas de distribuição de massas molares 
(DMM), obtidas via cromatografia por separação de tamanhos (SEC), revelaram que 

as massas molares numéricas-médias (𝑀𝑛
̅̅ ̅̅ ) dos copolímeros sintetizados estão por 

volta de 45000 Da e polidispersividades variando entre 1,88 e 1,94. Os resultados de 
FTIR, H1-RMN e TGA confirmam a estrutura multibloco com ligação uretânica 
intramolecular. Esses copolímeros multiblocos foram incorporados nos teores de 1, 3 
e 5% (% em massa), em blendas imiscíveis PLA/PCL 80/20 (% em massa) a partir do 
estado fundido por extrusão dupla-rosca co-rotacional. A análise das imagens de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) mostrou que o raio numérico médio (𝑅𝑛
̅̅̅̅ ) 

das gotas da fase dispersa é de aproximadamente 1,74 μm para a mistura não-
compatibilizada. A redução do tamanho da fase dispersa é dependente da estrutura 
molecular dos copolímeros. O copolímero de maior tamanho dos blocos 

(CL2000PEG6000) reduziu o 𝑅𝑛
̅̅̅̅  da fase dispersa para 0,78 μm com apenas 1% (% 

em massa) na blenda. Ainda, verificou-se que a estrutura molecular dos copolímeros 
também tem efeito direto no potencial de redução da tensão interfacial e na 
concentração crítica micelar (CMC). Os compatibilizantes permitiram diminuir a tensão 
interfacial da blenda PLA/PCL de 1,5 mN/m para aproximadamente 0,2 mN/m, valores 
estes estimados pelo modelo de Palierne. No entanto, para o copolímero de menor 
tamanho dos blocos (CL550PEG1500), maior quantidade é necessária para atingir 
esse valor mínimo de tensão interfacial, sendo necessário incorporá-los a 3% (% em 
massa). Com o aumento do tamanho dos blocos (CL2000PEG1500 e 
CL2000PEG6000), esse valor mínimo foi alcançado com menores teores de 
compatibilizantes, sendo necessário apenas 1% (% em massa). O copolímero 
CL550PEG1500, mesmo com menor potencial compatibilizante, foi o que permitiu os 
maiores ganhos de ductilidade e tenacidade, conforme evidenciado pelo aumento no 
alongamento na ruptura em tração e resistência ao impacto Izod da blenda, 
respectivamente. Blendas PLA/PCL não compatibilizadas possuem aproximadamente 
3% de alongamento na ruptura, enquanto que com a compatibilização foi possível 
atingir 50%. De acordo com os resultados de AFM-IR, os aumentos de ductilidade e 
tenacidade podem estar associados à menor incidência de micelas na matriz, em 
comparação com a blenda compatibilizada com o copolímero CL2000PEG6000. 
Ainda, uma relação direta foi verificada entre a mudança no modo de fratura da blenda 
com a CMC. As micrografias obtidas por MEV mostram que, quando o modo de fratura 
da blenda altera de inter- para trans-particular, há nivelamento da tensão interfacial. 
Os resultados de AFM-IR revelam que este nivelamento se relaciona com a saturação 
da interface e a segregação dos copolímeros na fase matriz. Aqui, pela primeira vez 
e para este determinado sistema, a compatibilização de copolímeros multiblocos de 



 
 

 
 

diferentes estruturas moleculares em blendas PLA/PCL foi corroborada pelo ponto de 
vista de tensão interfacial, estimado por métodos reológicos.    

Palavras-chave: PLA. PCL. Palierne. Tensão Interfacial. Copolímero multibloco.  



 
 

ABSTRACT 

 
STAFFA, L. H. Effect of the molecular structure of multiblock copolymers of 
poly(ε-caprolactone-b-ethylene glycol) on the compatibility of biodegradable 
blends of poly(lactic acid)/poly(ε-caprolactone). 189p. Thesis (Doctorate) – São 
Carlos School of Engineering (EESC), University of São Paulo, São Carlos, 2021. 
 
The aim of this work was to investigate the compatibilizing effect of multiblock 
copolymers derived from ε-caprolactone and ethylene glycol, synthesized with different 
block sizes, in poly(lactic acid)/poly(ε-caprolactone) (PLA/PCL) blends. Three 
multiblock copolymers with the same molar mass, but different block sizes, were 
synthesized by one-step bulk polycondensation from opened-chain ε-caprolactone and 
ethylene glycol macrodiols and, hexamethylene diisocyanate (HDI). The molar mass 
distribution curves (DMM), obtained via size-exclusion chromatography (SEC) showed 

that number-average molar mass (𝑀𝑛
̅̅ ̅̅ ) of the synthesized copolymers are around 

45000 Da and polydispersities ranging from 1.88 and 1.94. FTIR, H1-NMR and TGA 
results confirm the multiblock structure with intramolecular urethane bonding. These 
multiblock copolymers were incorporated in the contents of 1, 3 and 5 wt%, in 
immiscible PLA/PCL blends 80/20 wt% from the molten state by co-rotational twin-
screw extrusion. Scanning electron microscopy (SEM) analysis showed the number-

average radius (𝑅𝑛
̅̅̅̅ ) of the dispersed phase droplets in approximately 1.74 μm for the 

uncompatibilized blend. The reduction in dispersed phase size is dependent on the 
molecular structure of the copolymers. The larger block size copolymer 

(CL2000PEG6000) reduced the 𝑅𝑛
̅̅̅̅  of the dispersed phase to 0.78 μm with only 1 wt% 

in the blend. Furthermore, it was found that the molecular structure of the copolymers 
also has a direct effect on the potential for reducing interfacial tension and on the 
critical micelle concentration (CMC). The compatibilizers allowed to decrease the 
interfacial tension of the PLA/PCL blend from 1.5 mN/m to approximately 0.2 mN/m. 
These values were estimated by the Palierne model. However, for the smaller block 
size copolymer (CL550PEG1500), a greater content is necessary to reach this 
minimum value of interfacial tension, being necessary to incorporate them at 3 wt%. 
With the increase in block size (CL2000PEG1500 and CL2000PEG6000), this 
minimum value was reached with lower contente, requiring only 1 wt%. The 
CL550PEG1500 copolymer, even with lower compatibilizing potential, allowed the 
greatest gains in ductility and toughness, as evidenced by the increase in the 
elongation at break in tensile test and Izod impact strength of the blend, respectively. 
Uncompatibilized PLA/PCL blend demonstrated approximately 3% of elongation at 
break, while with compatibilization it was possible to reach 50%. According to the AFM-
IR results, the increases in ductility and toughness may be associated with a lower 
incidence of micelles in the matrix, compared to the compatibilized blend with 
CL2000PEG6000. Furthermore, a direct relationship was verified between the change 
in the fracture mode of the blend with the CMC. The SEM micrographs showed that, 
when the fracture mode of the blend changes from inter- to trans-particle, there is a 
leveling in the interfacial tension. The AFM-IR results reveal that this leveling is related 
to the saturation of the interface and the segregation of copolymers in the matrix phase. 
Here, for the first time and for this particular system, the compatibilization of multiblock 
copolymers of different molecular structures in PLA/PCL blends was corroborated by 
the point of view of interfacial tension, estimated by rheological methods 
 
Keywords: PLA. PCL. Palierne. Interfacial tension. Multiblock copolymers.  
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1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas três décadas o poli(ácido láctico) (PLA) tem despertado a atenção 

científica e tecnológica devido ao seu baixo impacto ambiental quando descartado no 

meio ambiente, pois trata-se de um polímero biodegradável por atividade biológica 

e/ou hidrólise. O PLA é um poliéster alifático derivado de fonte renovável, sendo o 

ácido láctico, monômero empregado na síntese do PLA, produzido a partir de 

biomassas (cana de açúcar ou milho) por fermentação bacteriana ou síntese química 

(MARK, 1999). Estas características têm direcionado o emprego do PLA em 

aplicações que necessitem de polímeros ambientalmente mais amigáveis 

(environmentally friendly). Além de ser biodegradável e seu monômero oriundo de 

fontes renováveis, o PLA é um dos polímeros mais promissores para aplicações 

biomédicas, pois é biocompatível e biorreabsorvível. A utilização do PLA em implantes 

temporários, como por exemplo os stents (bioresorbable vascular stent – BVS) é 

altamente desejável, já que esse tipo de endoprótese deve desaparecer após certo 

período de tempo implatado. Atualmente o uso clínico de stents é muito difundido em 

intervenções vasculares (THOMAS et al., 2015). 

Alternativas para os stents vêm surgindo ao longo das últimas duas décadas, 

como por exemplo os stents BMS (Bare Metal Stents) e farmacológicos (DES – Drug 

Eluting Stents), o primeiro fabricado apenas de material metálico e o segundo de 

constituição metálica revestido com um polímero contendo medicamentos anti-

inflamatórios e imunossupressores (FINOTTI, 2014). Contudo, em estudos de longa 

duração, os stents DES têm apresentado resultados ruins, como taxas de restenose 

expressivas em pacientes com quadros cardiovasculares complexos (AVELAR et al., 

2008), caso de reestenoses tardias associadas à fraturas (CADORE et al., 2009) ou 

processos inflamatórios persistentes (BRAGA et al., 2010), i.e, a efetividade e 

segurança de alguns stents ainda apresentam questionamentos. 

Com o objetivo de contornar os problemas anteriormente citados, tem-se 

estudado alternativas poliméricas aos stents metálicos, focando especialmente no 

PLA, devido ao fato de ser biocompatível e biorreabsorvível. Além dessa 

característica, stents fabricados em PLA permanecem íntegros por um período de 

tempo suficiente para que as células cicatrizem completamente (TAMAI et al., 2000), 

são biorreabsorvidos por meio da hidrólise, geram o ácido láctico que serão 

fagocitados, transformando-os em piruvato, podendo haver a conversão em água e 
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dióxido de carbono através do Ciclo de Krebs. Em seguida, os produtos de tais 

reações metabólicas serão excretados através do fígado ou rins, resultando na 

completa biodegradação, bioabsorção e biorreabsorção do implante polimérico 

(BRITO et al., 2009). 

 Porém, a aplicação do PLA puro é limitada devido a sua baixa tenacidade e 

comportamento essencialmente frágil, pois usualmente a temperatura ambiente e 

temperatura corpórea, por volta de 37ºC, situa-se abaixo de sua temperatura de 

transição vítrea (Tg), em torno de 55 a 65ºC. Além disso, o PLA não demonstra 

relaxações sub-Tg expressivas como o poli(tereftalato de etileno) (PET) que justifica 

a sua razoável tenacidade a temperatura ambiente mesmo demonstrando alta Tg 

(MARK, 1999).  

Dentre os diversos métodos para modificar as propriedades mecânicas do PLA, 

principalmente tenacidade e ductilidade, a mistura mecânica com polímeros flexíveis 

é um método versátil e efetivo. Com uma Tg de aproximadamente -60ºC, a poli(-

caprolactona) (PCL) é um poliéster alifático biodegradável altamente flexível à 

temperatura ambiente, e um potencial candidato para melhorar o desempenho 

mecânico do PLA (NOROOZI et al., 2012). Tanto o PLA quanto o PCL são 

biocompatíveis e biorreabsorvíveis e aptos para serem utilizados em aplicações como 

biodispositivos que necessitem de sustentação mecânica temporária. Embora sejam 

dois poliésteres de cadeia alifática, suas blendas apresentam separação de fases em 

qualquer composição e a baixa adesão interfacial entre as fases é responsável pelo 

baixo desempenho mecânico observado nessas misturas, caracterizando-se uma 

blenda com baixa compatibilidade (WU et al., 2008; NOROOZI et al., 2012).  

A adesão interfacial entre as fases imiscíveis, sem a devida compatibilização, 

é usualmente fraca devido às relativas altas tensões interfaciais, resultando em 

morfologias com pobre dispersão e a fase dispersa grande devido ao fenômeno da 

coalescência (HARRATS et al., 2006). A interface de tais misturas é fina e os pares 

poliméricos não se entrelaçam eficientemente, contribuindo a um comportamento 

predominantemente frágil. O emaranhamento na interface fornece uma ideia 

quantitativa da conexão física entre os polímeros na mistura, o que está diretamente 

relacionado a espessura da interface e a adesão entre as fases (HARRATS et al., 

2006).  
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Um dos meios de se alcançar uma morfologia estável e refinada com melhoria 

da adesão interfacial entre as fases é via adição de espécies de superfícies ativas, 

também conhecidas como compatibilizantes (HEMELRIJCK et al., 2004, 2005; SHI et 

al., 2006). A adição desses compatibilizantes, usualmente copolímeros em blocos ou 

enxertados, reduz a tensão interfacial da blenda e diminui o tamanho da fase dispersa, 

garantindo boa dispersão e estabilidade, além de reforçar mecanicamente a interface 

(HEMELRIJCK et al., 2004; HARRATS et al., 2006). Para que a redução da tensão 

interfacial aconteça é necessário que copolímeros sejam formados por um dos blocos 

com maior afinidade por uma fase da blenda enquanto o outro bloco apresente maior 

afinidade pela outra fase polimérica da mistura (SHI et al., 2006). 

Muitos estudos envolvendo blendas imiscíveis procuram inferir a respeito da 

interação interfacial das fases a partir de resultados macroscópicos como por exemplo 

o desempenho mecânico, mas não a partir da tensão interfacial, que é um dos 

parâmetros mais tangíveis na descrição da interface. Sabe-se que a morfologia de 

misturas imiscíveis não depende exclusivamente da adesão interfacial, mas de uma 

complexa relação entre viscosidade e elasticidade das fases, parâmetros interfaciais, 

composição da mistura e condições de processamento. Ainda, o desenvolvimento da 

morfologia também depende dos pares envolvidos da mistura e das temperaturas de 

fusão (ou plastificação) relativas. A ordem da fusão é muito importante para o 

desenvolvimento da morfologia e localização do compatibilizante (HARRATS et al., 

2006).  

Copolímeros multiblocos formados por unidades de ε-caprolactona e 

etilenoglicol (PCL-b-PEG) são biodegradáveis, biorreabsorvíveis e biocompatíveis e 

já foram utilizados em aplicações biomédicas, como na área de engenharia tecidual 

(BARTOLOZZI et al., 2011), sistemas de liberação de fármacos (HU et al., 2017) e 

como compatibilizantes em blendas biodegradáveis (NA et al., 2002). Ao adicionar 

segmentos de PEG, aumenta-se a hidrofilicidade  do copolímero e favorece interações 

com o tecido humano, expandindo o campo de aplicação do PCL e permitindo um 

balanço de propriedades mecânicas e de taxa de biodegradação (YOU et al., 2008; 

COMETA et al., 2010). Copolímeros multiblocos de PEG e PCL são constantemente 

estudados em campos biomédicos pois possuem melhores propriedades mecânicas 

em relação a copolímeros di- ou tri-blocos (YOU et al., 2008). 
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Estudos investigando o efeito da estrutura molecular de copolímeros 

multiblocos de PEG e PCL, modificando o tamanho e proporção dos blocos, na 

compatibilização física de blendas PLA/PCL, são poucos na literatura e necessários 

para o completo entendimento do potencial de compatibilização deste sistema e no 

desenvolvimento de uma mistura PLA/PCL tenacificada. Além disso, o próprio efeito 

de copolímeros multiblocos na compatibilização de blendas poliméricas ainda é 

controverso e objeto de estudos (HAUSSLER et al., 1997; HEMELRIJCK et al., 2005).  

Nesse contexto, a fim de desenvolver blendas biodegradáveis compatíveis de 

PLA/PCL e entender o efeito da estrutura molecular de copolímeros multiblocos no 

efeito compatibilizante, copolímeros multiblocos de ε-caprolactona e etilenoglicol 

(PCL-b-PEG) de mesma massa molar, mas com diferentes tamanhos dos blocos, 

foram sintetizados a partir de policondensação em massa de macrodióis de ε-

caprolactona e etileno glicol, com auxílio do hexametileno diisocianato (HDI). A 

elucidação do efeito compatibilizante a partir de parâmetros interfaciais é pouco usual 

na literatura e, por mais que a literatura trate que o aumento do tamanho dos blocos 

de copolímeros multiblocos melhore a adesão interfacial por um ponto de vista de 

propriedades mecânicas (EASTWOOD; DADMUN, 2002), ainda não existia 

comprovação pela ótica de tensão interfacial até a apresentação deste trabalho. 
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2. MOTIVAÇÃO E OBJETIVO 

 

 A evolução do número de artigos publicados referente aos temas relacionados 

deste presente trabalho está apresentada na Figura 1. 

 Esta figura mostra o número de artigos publicados versus o ano de publicação, 

para os temas de blendas poliméricas, PLA, PCL, copolímero PEG-b-PCL, blenda 

PLA/PCL e modelo de Palierne, conforme disponibilizado na base de dados da Web 

of Science ® Clarivate Analytics. A metodologia de busca está apresentada no 

ANEXO A deste trabalho. 

 De acordo com a Figura 1 (a), os temas referentes a blendas poliméricas, PLA 

e PCL continuam crescente desde os seus primeiros artigos publicados. No caso do 

PLA, desde a sua primeira produção pela Du Pont em 1954, o seu primeiro artigo 

disponível relativo a utilização do polímero para aplicações como implantes cirúrgicos 

foi publicado em 1966 (KULKARNI et al., 1966). A sua primeira blenda comercial, de 

uma perspectiva de literatura de patentes, foi em 1991 na mistura PLA/PEG 

(UTRACKI, 1995). 

 O PCL também foi desenvolvido pela Du Pont em 1934 (NATTA, VAN et al., 

1934) e em 1968 teve o seu primeiro artigo publicado relativo a sua utilização como 

componente em poliuretanos elastoméricos (KINCAID et al., 1968), aplicação esta que 

também é contemplada neste trabalho. A primeira blenda comercial com PCL foi em 

1973 com a mistura ABS/PCL (UTRACKI, 1995). 

 O Modelo de Palierne foi primeiramente publicado em 1990 (PALIERNE, 1990, 

1991), mas desde então o tema é pouco explorado no estudo de misturas poliméricas 

e de estimativa de tensão interfacial (Figura 1 (b)). De acordo com as pesquisas 

realizadas, não foram encontrados na literatura estudos que utilizam o modelo de 

Palierne aplicado em blendas compatibilizadas com copolímeros multiblocos.  

 Blendas PLA/PCL demonstraram aumento expressivo no número de artigos 

publicados apenas a partir de 2012, enquanto que copolímeros PEG-b-PCL 

demonstram um comportamento crescente no número de publicações desde os anos 

2000. 
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(a)                                                            (b) 

Figura 1. Número de artigos relacionados aos temas (a) PCL, PLA e Blendas Poliméricas e (b) 
Copolímeros PEG-PCL, Modelo de Palierne e Blendas PLA/PCL. 

Fonte: Web of Science © Clarivate Analytics 

 

 Conforme mencionado anteriormente, a compatibilização de blendas imiscíveis 

por copolímeros multiblocos ainda é pouco investigada na literatura e seus efeitos não 

são consensuais. O entendimento completo do comportamento compatibilizante de 

tais copolímeros é o primeiro passo para a otimização das blendas a serem 

compatibilizadas. 

 As ideias envolvidas neste projeto foram concebidas com base na importância 

e na demanda da utilização de blendas biodegradáveis compatíveis em vários 

segmentos do mercado. A utilização da blenda em sua forma otimizada, devidamente 

tenacificada e com propriedades controladas de biodegradação, permite a fabricação 

de dispositivos biomédicos, como por exemplo, endopróteses capazes de fornecer 

suporte estrutural temporário para a reabertura de vasos estenóticos, no tratamento 

de doenças arteriais coronarianas e doenças arteriais oclusivas periféricas (FRANÇA; 

PEREIRA, 2008). Além disso, os compatibilizantes sintetizados neste trabalho 

também apresentam grande potencial para uso como sistemas de liberação de 

fármacos a partir da técnica de dupla emulsão W/O/W (DANAFAR, 2016; HU et al., 

2017; ASADI et al., 2018). 

 

 

 

 

 



31 
 

 
 

2.1 Objetivos 

 

O objetivo deste trabalho foi investigar o efeito da estrutura molecular de 

copolímeros multiblocos PEG-b-PCL na compatibilidade de blendas biodegradáveis 

de PLA/PCL, particularmente analisando a morfologia e propriedades interfaciais e 

mecânicas dessas blendas. 

Para isso, algumas metas foram necessárias:  

(i) sintetizar copolímeros multiblocos PEG-b-PCL de mesma massa molar, 

mas com diferentes estruturas moleculares (tamanho e proporção dos 

blocos) por policondensação em massa utilizando macrodióis lineares de 

ε-caprolactona e etileno glicol de diferentes massas molares e, 

hexametileno diisocianato (HDI); 

(ii) incorporar os copolímeros multiblocos sintetizados com teores de 1, 3 e 5% 

(% em massa) em blendas PLA/PCL 80/20 (% em massa) por extrusão 

dupla-rosca co-rotacional; 

(iii) analisar a morfologia (adesão e tamanho da fase dispersa) das misturas 

não compatibilizada e compatibilizadas; 

(iv) realizar a regressão não-linear da resposta viscoelástica da mistura (G’ e 

G’’) para estimativa da tensão interfacial via modelo de Palierne; 

(v) correlacionar o efeito da estrutura molecular dos copolímeros, morfologia e  

parâmetros interfaciais das misturas com as propriedades mecânicas como 

tração e tenacidade (resistência ao impacto Izod). 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Poli (ácido láctico) (PLA) 

 

O PLA é um poliéster alifático considerado biodegradável, principalmente via 

hidrólise, biocompatível em contato com tecidos vivos, bioreabsorvível (AVÉROUS, 

2008) e facilmente processável (MARK, 1999). No entanto, ele tem um 

comportamento mecânico essencialmente frágil a temperatura ambiente, com baixa 

tenacidade e ductilidade, propriedades que limitam a sua aplicação na área de 

embalagens e alguns dispositivos biomédicos (NOROOZI et al., 2012). A estrutura 

química do PLA é mostrada na Figura 2.  

 

 

Figura 2. Estrutura química do poli(ácido láctico). 

 

De acordo com a literatura não há um consenso geral a respeito da definição 

exata dos termos “biodegradável”, “biopolímeros”, e “biocompatível” (RUSO; 

MESSINA, 2017). Aqui é interessante fundamentar os conceitos que serão 

reutilizados ao longo dessa tese. Polímeros biodegradáveis são aqueles que são 

degradados devido a ação enzimática de micro-organismos como bactérias, fungos 

e/ou algas em ambientes aeróbicos ou anaeróbicos, no qual compostos orgânicos são 

convertidos em compostos mais simples que são redistribuídos nos ciclos 

elementares da natureza (RUSO; MESSINA, 2017). No caso do PLA, este pode ser 

degradado abioticamente pela simples hidrólise das ligações éster sem a necessidade 

da presença de enzimas específicas. Porém,  durante o processo biodegradativo, 

enzimas podem atuar degradando oligômeros residuais até a final mineralização 

(biodegradação biótica) (AVÉROUS, 2008). 
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É importante considerar que a biodegradação não implica necessariamente em 

biorreabsorção, ou seja, à medida que o material se degrada, os materiais oriundos 

do processo não necessariamente são removidos pelo organismo. Em contraste, o 

conceito de biorreabsorção reflete a eliminação dos subprodutos da biodegradação 

(componentes de baixa massa molar), ou seja, são materiais que são eliminados por 

meio de vias naturais pela simples filtração de seus subprodutos de degradação ou 

após a sua participação no metabolismo do organismo (WOODRUFF; HUTMACHER, 

2010). 

Em relação a “biocompatibilidade” entende-se ser a habilidade de um material 

em desencadear uma resposta biológica adequada quando aplicado em um 

organismo, não gerando reação inflamatória crônica (BARRÈRE et al., 2008). A 

biocompatibilidade in vitro é denominada de citotoxidade e é geralmente avialiada por 

meio de sistemas de culturas de células (WOODRUFF; HUTMACHER, 2010). 

O monômero empregado na síntese do PLA, o ácido láctico (ácido 2-

hidroxipropanóico), pode ser produzido através da síntese fermentativa de recursos 

renováveis (carboidratos) ou a partir de uma rota química. A rota da fermentação 

bacteriana para produção do ácido láctico é realizada utilizando espécies de bactérias 

fermentadoras dos gêneros Lactobacilus, Lactococcus, Pediococcus, Aerococcus, 

entre outros, que produzem ácido láctico a partir do metabolismo de fermentação de 

diversos substratos (AVÉROUS, 2008).   

A presença do átomo de carbono assimétrico no ácido láctico leva a existência 

de dois diferentes estereoisômeros: L-ácido láctico e D-ácido láctico (MARK, 1999). 

Alguns microorganismos produzem predominantemente o isômero L, como o 

Lactobacilli amylophilus, L. bavaricus e L. casei, ou predominantemente o isômero D, 

como o L. delbrueckii, L. acidophilus ou L. jensenii. O substrato de fermentação é 

normalmente açúcares básicos como a glicose e maltose do milho ou batata, ou 

sacarose da cana de açúcar (AVÉROUS, 2008). 

A composição de isômeros ópticos de ácido láctico no polímero interfere nas 

propriedades físicas do mesmo, principalmente na cristalização. O PLA quando 

baseado na mistura dos dois isômeros e apresentando porcentagem do isômero D-

ácido láctico maior que 15% é totalmente amorfo. Os isômeros D induzem torções na 

estrutura regular do PLA, aumentando o número de imperfeições que são 
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responsáveis pela diminuição tanto da taxa quanto no teor final de cristalização 

(AHUJA et al., 2020).  

Do ponto de vista de PLA para desenvolvimento de dispositivos biomédicos, o 

poli(L-ácido láctico) (PLLA) com baixa fração do isômero D-ácido láctico tem se 

estabelecido com a escolha mais utilizada devido suas propriedades mecânicas e 

processabilidade. A adição de maiores frações de isômeros D por mais que 

comprometa a resistência mecânica do PLA, reduz o tempo necessário para a 

biodegradação justamente por aumentar a fração amorfa (AHUJA et al., 2020). 

A rota química de síntese do ácido láctico inicia-se a partir da hidrólise por um 

ácido forte da lactonitrila, resultando na mistura racêmica de L-ácido láctico e D-ácido 

láctico, opticamente inativa. Além dessa síntese, outras rotas químicas são possíveis, 

como a oxidação de propileno e propilenoglicol e hidrólise de ácido acético e ácido 

nítrico (AURAS et al., 2014). 

O ácido láctico é um composto que desempenha um papel fundamental em 

diversos processos bioquímicos do organismo, como por exemplo durante o 

metabolismo normal e exercício físico. A produção industrial do ácido láctico ocorre 

desde o final do século XIX para utilização como regulador de acidez na indústria de 

alimentos, na área de cosméticos e farmacêutica (AVÉROUS, 2008). 

Uma vez obtido o monômero ácido láctico, a síntese do PLA pode seguir três 

rotas principais, conforme mostrado na Figura 3. 
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Figura 3. Rotas de polimerização do poli(ácido láctico). 
Fonte: Adaptado para o português, de AVÉROUS (2008) 

O PLA pode ser polimerizado por policondensação direta. Entretanto, tal rota 

gera um composto de baixa massa molar e frágil que, na maioria dos casos, é pouco 

útil a não ser que extensores de cadeia sejam empregados para aumentar a massa 

molar das cadeias poliméricas. A segunda rota é a partir da policondensação 

por desidratação azeotrópica do ácido láctico, o que pode gerar PLA de alta massa 

molar sem o uso de extensores de cadeia. A terceira possível rota é a partir da 

polimerização por abertura de anel do lactídeo que também gera um PLA de alta 

massa molar. Os três estereoisômeros possíveis para o anel do lactídeo são a L, D e 

meso-lactídeo, conforme mostrado na Figura 4 (AVÉROUS, 2008). 

 

 

Figura 4. Estrutura químicas do L-lactídeo, meso- (D, L) e D-lactídeo. 
Fonte: Adaptado de AVÉROUS (2008) 

L-lactídeo meso-lactídeo D-lactídeo 

Extensores de cadeia 
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A policondensação direta é a rota menos custosa, mas é difícil obter altas 

massas molares devido a dificuldade de manter o equilíbrio da reação, o que justifica 

o uso de extensores de cadeia. O emprego desses extensores de cadeia torna o 

processo mais caro e mais complexo (AVÉROUS, 2008). Os extensores de cadeia, 

como por exemplo isocianatos e anidridos, reagem com grupos hidroxilas (OH) ou 

grupos terminais carboxílicos do PLA, gerando assim uma cadeia polimérica 

telequélica, ou seja, bifuncional (vide Figura 5) (AURAS et al., 2014). Assim, este 

método de polimerização pode resultar em um PLA de baixa pureza devido a 

eventuais presenças de agentes de extensão de cadeias não-reagidos ou oligômeros 

residuais (AVÉROUS, 2008). 

 

 

Figura 5. Reação de extensão da cadeia do pré-polímero de PLA utilizando diisocianatos. 

Fonte: Adaptado de AURAS et al. (2014). 

 

A policondensação por desidratação azeotrópica é um método para obter PLA 

de alta massa molar, sem o uso de extensores de cadeia. Azeótropo são misturas 

que, em determinadas condições, as composições do vapor e líquido são iguais. 

Neste processo o ácido láctico e um catalisador são azeotropicamente desidratados 

sob pressão e alta temperatura para obter um PLA de alta massa molar. Aqui a 

policondensação é realizada em solução e a remoção da água de reação facilita o 

controle de massa molar o que favorece chegar em altos valores (AVÉROUS, 2008).  

Em relação ao método a partir da abertura do anel de lactídeo, este se mostra 

uma rota conveniente para produzir PLA de alta pureza e de alta massa molar. O 

lactídeo é originário da despolimerização de um pré-polímero de PLA, sintetizado pela 

rota de policondensação direta (AVÉROUS, 2008).  

 Comumente, o PLA apresenta cristalização à frio ao redor de 100°C e exibe 

temperatura de fusão (Tm) entre 130 e 180°C. Devido à sua Tg entre 50 e 80°C e não 

apresentar relaxações sub-Tg, o PLA é um material frágil à temperatura ambiente 

PLA Diisocianato 

PLA telequélico 
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(25°C) e à temperatura corporal (37°C), com elongação na ruptura menor que 5%, 

propriedade esta que dificulta sua utilização em algumas aplicações (MARK, 1999; 

LÓPEZ-RODRIGUES et al., 2006). Usualmente, misturas mecânicas com polímeros 

mais flexíveis, por exemplo o PCL, e uma eficaz compatibilização, é uma alternativa 

para aumentar a gama de aplicações do PLA. 

O PLA pode cristalizar em diversas formas, dependendo das condições de 

síntese. A forma α exibe um padrão de difração bem definido e é mais estável que a 

forma β, que funde a menores temperaturas. Assim como o PET, o PLA pode ser 

orientado por estiramento e esta estrutura cristalina β é favorecida a altas taxas de 

estiramento. A forma γ é formada por cristalização epitaxial, oriunda da nucleação 

heterogênea, usualmente devido a regiões ordenadas que não foram destruídas 

durante a fusão e que desenvolvem o potencial de nucleação das cadeias poliméricas. 

O PLA naturalmente possui baixa cinética de cristalização (PEREIRA et al., 2019), o 

que favorece a nucleação heterogênea durante o aquecimento, explicando o 

fenômeno de cristalização a frio.  

Além do emprego do PLA em implantes temporários, o PLA pode ser utilizado 

em suturas cirúrgicas, como pinos e parafusos de fixação, suportes para crescimento 

celular em engenharia tecidual (scaffolds) e componentes em sistema de liberação 

controlada de fármacos.  

Para a ampliação deste espectro de aplicação do PLA, métodos de modificação 

são necessários, como por exemplo copolimerização, desenvolvimento de compósitos 

ou de blendas poliméricas (ZENG et al., 2015). Estes métodos, além de alterar suas 

propriedades mecânicas, também influenciam na taxa de biodegradação no ambiente 

fisiológico. Como por exemplo, no caso do uso do PLA como implantes temporários, 

é verificado na literatura um recente objeto de estudo a respeito de implantes de stents 

coronarianos, no qual busca-se que o dispositivo biomédico seja biodegradado em 

uma linha de tempo compatível com a remodelação do lúmen arterial e com a 

restauração da vasomoção regular do vaso sanguíneo (AHUJA et al., 2020).  

O PLA também pode ser utilizado em aplicações no ramo têxtil, p.e., fios de 

suturas VICRYLTM via fiação no estado fundido, e em embalagens devido a sua boa 

capacidade de ser soprado. Porém, o PLA é objeto de estudo constante para otimizar 

a sua aplicação devido ao seu comportamento inerentemente frágil (NOROOZI et al., 

2012). 
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3.2 Poli(ε-caprolactona) (PCL) 

A PCL é um poliéster alifático hidrofóbico de fonte petroquímica, 

bioreabsorvível e biocompatível in vivo e in vitro. Além disso, apresenta alta 

flexibilidade e baixo módulo de elasticidade, com Tm entre 59-64°C e Tg 

aproximadamente de -60°C (LABET; THIELEMANS, 2009). Em relação a 

biocompatibilidade, a maioria dos eventos adversos relatados consistiu em edemas 

leves ou moderados e equimoses leves, todos espontaneamente resolvidos em 

poucos dias (CHRISTEN; VERCESI, 2020). A estrutura química da PCL está presente 

na Figura 6. 

 

Figura 6. Estrutura química da poli(ε-caprolactona). 

 

Além disso, a PCL é considerado um polímero de relativa baixa taxa de 

biodegradação comparável a outros poliésteres, justamente pelo relativo alto teor de 

cristalinidade que pode alcançar até 69% (LABET; THIELEMANS, 2009; CHRISTEN; 

VERCESI, 2020). A redução da massa molar do PCL ocorre primeiramente pela 

hidrólise da ligação éster e seus produtos finais, CO2 e H2O, são metabolizados e 

posteriormente eliminados pelo corpo. A própria degradação do PCL é auto catalisada 

pelos ácidos carboxílicos liberados durante a hidrólise, mas pode ser catalisado por 

enzimas que aceleram sua decomposição (LABET; THIELEMANS, 2009). 

A PCL pode ser obtido pela polimerização por abertura de anel (ring opening 

polymerization - ROP) da ε-caprolactona, utilizando uma variedade de catalisadores 

aninônicos, catiônicos ou por coordenação, o que afeta sua massa molar, distribuição 

de massa molar e composição dos grupos terminais. A PCL também pode ser 

sintetizado via polimerização por abertura de anel via radical livres (RROP) do 2-

metileno-1,3-dioxano (WOODRUFF; HUTMACHER, 2010) ou via policondensação 

direta do ácido 6-hidroxihexanóico (SHUKLA et al., 2019).  
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Ao final da síntese, a PCL é composta por unidades repetidas de hexanoato, 

conforme pode ser verificado na estrutura química apresentada na Figura 7, 

juntamente com as rotas de síntese descritas anteriormente (THOMAS et al., 2015). 

 
Figura 7. Rotas de polimerização da poli(ε-caprolactona). 

Fonte: Adaptado de GUARINO et al. (2017)  

 

O principal método comercial de síntese da PCL é a ROP catalisada 

anionicamente a partir do monômero cíclico de ε-caprolactona. A -caprolactona é 

obtida pela oxidação da ciclohexanona com peróxido de hidrogênio, na presença de 

diferentes catalisadores e iniciadores (GUARINO et al., 2017). Um dos motivos deste 

método ser o mais utilizado é devido ao fato de sintetizar um PCL de maior massa 

molar e menor polidispersividade (LABET; THIELEMANS, 2009). Entretanto, em tal 

método é passível de ocorrer reações colaterais de transesterificação intramolecular 

(backbitting) e intermolecular, resultando no aumento de massa molar e aumento de 

polidispersividade (GUARINO et al., 2017) 

A PCL pode der biodegradado por organismos vivos específicos (fungos e 

bactérias), mas possui grandes dificuldades em sofrer total biodegradação no corpo 

animal e humano devido à falta de enzimas adequadas (LABET; THIELEMANS, 

2009). A alta cristalinidade do PCL também dificulta sua completa biodegradação 

quando em contato com tecidos vivos (ZHU et al., 1997). Tais desvantagens podem 

ser superadas com o desenvolvimento de blendas ou copolimerização do PCL com 

outros poliésteres ou poliéteres como o poli(etileno glicol) (PEG), que apresenta 
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propriedades superiores de não-toxidade, hidrofilicidade e biocompatibilidade. Tais 

modificações são usualmente utilizadas com a PCL para aumentar a sua 

hidrofilicidade e diminuir seu teor de cristalinidade, afim de controlar o seu 

comportamento de biodegradação e taxas de liberação controlada de fármacos (ZHU 

et al., 1997). Por exemplo, ao copolimerizar o PCL com PLA verifica-se aumento da 

taxa de biodegradação conforme aumenta o teor de PLA no intervalo 0-40% (YE et 

al., 1997).  

A baixa taxa de biodegradação não implica que o PCL não seja bioreabsorvível, 

mas sim que todo o processo leva muito mais tempo, pois depende majoritariamente 

da degradação abiótica (hidrólise) (WOODRUFF; HUTMACHER, 2010). 

A PCL pode gerar blendas miscíveis com diversos polímeros: poli(cloreto de 

vinila) (PVC), policarbonato (PC), poli(vinil-fenol) (PVPh) e poli(estireno-co-

acrilonitrila) (SAN). Ele é compatível com polietileno (PE), polipropileno (PP), borracha 

natural (NR) e poli(vinil álcool) (PVA). O grupo carbonila do PCL gera interações 

intermoleculares com diferentes polímeros, em particular com polímeros com ligações 

de hidrogênio (THOMAS et al., 2015). 

A PCL é vastamente utilizada em adesivos e embalagens, embora devido a sua 

natureza biocompatível, também tem aplicação no campo biomédico, principalmente 

na área de engenharia de tecidos, com destaque na manufatura de scaffolds (LABET; 

THIELEMANS, 2009) e biomateriais implantáveis (THOMAS et al., 2015). Por 

apresentar em geral um processo degradativo mais lento que o do PDLA e seus 

copolímeros em sistemas fisiológicos, a PCL é amplamente utilizada em sistemas de 

liberação controlada de fármacos, como por exemplo encapsulamento de fármacos 

anticâncer e anti-inflamatórios, permanecendo ativo por mais de 1 ano (CHRISTEN; 

VERCESI, 2020). Este poliéster alifático pode ser utilizado no desenvolvimento de fios 

de suturas de biodegradação lenta (WOODRUFF; HUTMACHER, 2010), como por 

exemplo os monofilamentos MonocrylTM feitos a partir de copolímeros de poli(ácido 

glicóico) PGA e PCL (CHRISTEN; VERCESI, 2020). 

Comparável a outros poliésteres como o PLA e PGA, o PCL possui baixa taxa 

de biodegradação, e por isso é usualmente utilizado como componente de controle na 

taxa de liberação de fármacos de diferentes agentes terapêuticos (SHUKLA et al., 

2019).  
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3.3 Blendas Poliméricas 

Blendas poliméricas podem ser definidas como a mistura física de dois ou mais 

polímeros sem que haja alto grau de ligação química entre suas moléculas, gerando 

um novo material com propriedades físicas diferentes (THOMAS et al., 2015).  

Blendas poliméricas podem ser miscíveis, parcialmente miscíveis ou imiscíveis 

(THOMAS et al., 2015). A miscibilidade refere-se a uma mistura dos componentes da 

blenda a nível molecular que confere a mistura propriedades esperadas de um 

material de fase única, como por exemplo, uma única transição vítrea posicionada 

entre as Tgs dos componentes puros da mistura. As misturas imiscíveis apresentam 

notória separação de fases e as transições vítreas dos componentes puros 

permanecem inalteradas. A blenda polimérica é considerada parcialmente miscível 

quando existe separação de fases, mas uma das fases pode ter uma quantidade 

suficiente da outra fase polimérica, alterando suas propriedades. Este tipo de blenda 

polimérica pode apresentar  duas Tgs, porém deslocadas dos  valores iniciais dos  

polímeros puros (LÓPEZ-RODRIGUES et al., 2006; ROBESON, 2007).  

A miscibilidade é um comportamento governado pela Termodinâmica da 

mistura (ROBESON, 2007). A relação mais importante que envolve a mistura entre 

dois polímeros está presente na Equação 1. 

 

∆𝐺𝑚 = ∆𝐻𝑚 − 𝑇∆𝑆𝑚                                      (Equação 1) 

 

onde ΔGm é a variação da energia livre de mistura, ΔHm é a variação de entalpia da 

mistura (calor de mistura) e ΔSm a variação da entropia de mistura. 

 Para que a miscibilidade ocorra, a variação de energia livre da mistura deve ser 

negativa (ΔGm<0). Porém esta condição necessária não é suficiente para a completa 

miscibilidade, visto que a Equação 2 também deve ser satisfeita (ROBESON, 2007), 

em que Φ𝑖 é a fração molar do componente na mistura . 

 

(
𝜕2∆𝐺𝑚

𝜕Φ𝑖
2 )𝑇,𝑃 > 0                                  (Equação 2) 

A maioria das blendas de materiais poliméricos são imiscíveis devido ao baixo 

valor na variação de entropia de mistura, gerando uma interface fina e mecanicamente 
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fraca devido aos limitados graus de interpenetração e emaranhamentos nesta região. 

O baixo valor na variação de entropia e os limitados graus de emaranhamentos 

resultam em eventuais falhas mecânicas na interface e são responsáveis pelo pobre 

desempenho mecânico em algumas blendas. Ainda, os valores de tensão interfacial 

associados podem ser altos, o que impede a dispersão e promove coalescência das 

gotas da fase minoritária (HARRATS et al., 2006). A tensão interfacial fornece uma 

força que tende a restaurar a gota para a sua forma de equilíbrio esférica, 

proporcionando à gota uma elasticidade em sua forma (OLDROYD, 1953). 

A entropia combinatória de misturas é a mais importante contribuição para a 

miscibilidade (ROBESON, 2007). A determinação da entropia de mistura combinatória 

inicia-se com a relação de Boltzmann, conforme apresentado na Equação 3. 

 

∆𝑆𝑚 = 𝑘 𝑙𝑛Ω                                  (Equação 3) 

 

em que k é a constante de Boltzmann e Ω representa o somatório de combinações da 

disposição das moléculas N1 e N2 em uma rede regular. A contribuição entrópica 

configuracional pode ser resumida na seguinte relação, conforme Equação 4 

(ROBESON, 2007).  

 

∆𝑆𝑚 = −𝑘𝑉 [
Φ1

𝑉1
𝑙𝑛Φ1 +

Φ2

𝑉2
𝑙𝑛Φ2]                      (Equação 4) 

 

em que Φi é a fração molar dos componentes da mistura, V é volume total ocupado 

pelas moléculas e Vi o volume molecular. 

O calor da mistura ΔHm de dois homopolímeros com interações dispersivas e 

não-polares, e assumindo que não ocorre variação de volume na mistura (sistema 

incompressível), pode ser expresso conforme a Equação 5.  

 

∆𝐻𝑚 = 𝑘𝑇𝑉
χ12

𝑣𝑟
= (δ1 − δ2)2Φ1Φ2 = Φ1Φ2𝑉𝐵12             (Equação 5) 

 

em que R é a constante universal dos gases, T a temperatura absoluta, χ12 o 

parâmetro de interação Flory-Huggins, vr=(v1.v2)1/2 é o volume molar de um segmento 

específico, vi volume molar das unidades segmentais individuais dos componentes 
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poliméricos, δi o parâmetro de solubilidade para o componente i e B12 = (RTχ12/vr) o 

parâmetro de densidade de interação binária. 

 Desta maneira, a variação da energia livre de Gibbs que governará a condição 

necessária para miscibilidade pode ser reescrita conforme Equação 6. 

 

∆𝐺𝑚 = 𝑘𝑉 [
Φ1

𝑉1
𝑙𝑛Φ1 +

Φ2

𝑉2
𝑙𝑛Φ2] + Φ1Φ2𝑉𝐵12           (Equação 6) 

  

Devido a contribuição entrópica combinatória ser muito baixa para o 

abaixamento da variação da energia livre em blendas poliméricas de alta massa 

molar, outros fatores como contribuições entálpicas vão dominar no comportamento 

de misicibilidade. Assim, a miscibilidade das misturas poliméricas vai depender de 

interações favoráveis entre as fases homopoliméricas, e por consequência do 

parâmetro de densidade de interação binária (B12) (ROBESON, 2007). 

De um ponto de vista termodinâmico, o χ12 pode ser entendido como uma 

medida das forças de repulsão entre os polímeros. Para polímeros imiscíveis com 

valores de χ12 muito altos, as forças atrativas entre as fases são muito baixas e em 

seguida, a adesão interfacial é insuficiente para garantir a transferência de tensões de 

uma fase para a outra mais eficiente (THOMAS et al., 2015). 

Blendas imiscíveis são usualmente utilizadas em vários segmentos da indústria 

e a manipulação da morfologia para atingir propriedades desejadas é de grande 

interesse tecnológico. Quando dois polímeros imiscíveis são misturados, a morfologia 

resultante é dependente da razão de viscosidade e elasticidade entre os componentes 

da mistura, tensão interfacial, composição da blenda e das condições de 

processamento (temperatura, tempo, intensidade da mistura e o tipo de fluxo) 

(HARRATS et al., 2006). A adesão entre as fases imiscíveis, sem a devida 

compatibilização, é usualmente fraca devido às altas tensões interfaciais o que gera 

uma morfologia com dispersão ruim.  

Ocasionalmente, o uso do termo “compatibilidade” no cenário de blendas 

poliméricas imiscíveis pode ser entendido como o grau no qual as fases poliméricas 

interagem entre si, ou uma propriedade (ou desempenho) alcançado para uma dada 

aplicação. Blendas totalmente miscíveis podem ser descritas como misturas de 

máxima compatibilidade (MORRIS, 2016). 
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Em sistemas comuns de blendas poliméricas binárias imiscíveis, usualmente 

existe uma fase matriz majoritária e a outra dispersa na forma de gotas. Para um caso 

de blendas poliméricas em que ocorre o fenômeno de coalescência, este processo 

acontece apenas para uma parcela do número total de gotas e inicia-se com a 

solicitação mecânica por cisalhamento. A solicitação mecância por cisalhamento 

proporciona uma determinada taxa de colisão entre as gotas que se unem para reduzir 

a área interfacial e, portanto, minimizar a energia do sistema (MARTÍN, 2006).  

O tamanho final da partícula dispersa também é resultado de uma competição 

que existe entre as propriedades termomecânicas e parâmetros de processamento 

(tensão, taxas de cisalhamento e/ou elongacional e razão de viscosidade) e 

interfaciais (tensão interfacial). Durante o fluxo ocorre deformações na fase dispersa, 

enquanto que a interface está presente para oferecer resistência a essas deformações 

(COSTA, 2012). Usualmente um sistema de baixa tensão interfacial, alta taxa de 

cisalhamento e alta viscosidade da matriz aumenta a deformação e quebra da fase 

dispersa. A deformação e quebra das gotas é facilitada para razões de viscosidade 

próximas da unidade (KAMAL et al., 1995). 

O parâmetro ‘Número de Capilaridade’ (Ca) representa a razão das tensões 

hidrodinâmicas de deformação (η𝑚. 𝛾)̇  em relação as tensões de restauração 

interfacial (α/d) , sob fluxo de cisalhamento, e pode ser expresso conforme Equação 

7 (CARDINAELS; MOLDENAERS, 2016). A relação entre Ca e a razão de viscosidade 

pode ser verificada na Figura 8. 

𝐶𝑎 (η𝑟) =
η𝑚.𝛾.̇ 𝑑

𝛼
                                   (Equação 7) 

 

em que ηr é a razão de viscosidade, relação da viscosidade da fase dispersa pela 

viscosidade da fase matriz (ηd/ηm), γ̇ é a taxa de cisalhamento, “d” o tamanho da fase 

dispersa e α a tensão interfacial. O número de capilaridade Ca é uma função da razão 

de viscosidade e o tamanho da fase dispersa é uma função direta da tensão interfacial. 

Assim, para promover uma dispersão mais homogênea com uma morfologia mais 

refinada possível é necessário reduzir a tensão interfacial e permanecer a viscosidade 

de ambas as fases similares entre si (η𝑟~1) (ROBESON, 2007).  

 Em geral, quando uma gota é sujeita a um fluxo, ela poderá deformar, orientar 

e possivelmente quebrar. A resposta é determinada pela razão de viscosidade, o 
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número de capilaridade e pela natureza do fluxo (cisalhante ou elongacional) 

(TUCKER III; MOLDENAERS, 2002). 

 

 
 

Figura 8. Representação esquemática da relação do número de capilaridade versus razão de 
viscosidade em um fluxo cisalhante. 

Fonte: Harrats et al. (2006) 

 

 Em fluxos cisalhantes, para Ca menores que um valor crítico (Ca,cr), a gota 

atinge uma forma e orientação estável, enquanto acima de Ca,cr a gota eventualmente 

quebra, usualmente pelos modos demonstrados na Figura 9, dependendo da taxa de 

deformação, razão de viscosidade e presença de compatibilizantes. Os modos de 

quebra das gotas em fluxo extensional e cisalhantes são similares (PUYVELDE et al., 

2001). Em fluxos cisalhantes simples, Ca,cr diminui com o aumento do teor da fase 

dispersa. (HARRATS et al., 2006). 
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 (a)                                          (b)  

 

    (c)                                           (d)  

Figura 9. Modos de quebra da gota. (a) Quebra simples por “redução da cintura” (waist –thinning) 
(quando Ca>Ca,cr), (b) Quebra assimétrica por waist-thinning, (c) Tip-streaming e (d) Deturpações 

senoidais (Instabilidades de Reyleigh) quando Ca>>>Ca,cr. 
Fonte: Adaptado de Puyvelde et al. (2001) 

 

 Quando Ca>>>Ca,cr as gotas se estendem até formar uma fina fibrila que 

subsequentemente irá se quebrar devido ao efeito de uma instabilidade interfacial de 

ondas capilares (instabilidades de Rayleigh) (Figura 9 (d)). Estas instabilidades são 

caracterizadas por distúrbios senoidais na superfície da fibrila que dependem da razão 

de viscosidade entre as fases da mistura (TUCKER III; MOLDENAERS, 2002). Para 

misturas poliméricas de razão de viscosidade ηr<<1, as gotas usualmente quebram 

via Figura 9 (b) ou assumem uma forma sigmoide, a partir da qual pequenas gotas 

são liberadas (tip streaming) (Figura 9 (c)). Para razão de viscosidade 

aproximadamente 1, a região central da gota “estrangula” até que a gota quebre em 

duas gotas menores (Figura 9 (a)) (HARRATS et al., 2006). 

Uma razão de viscosidade alta entre dois componentes (maior do que 4), em 

fluxo de cisalhamento puro, espera-se que não ocorram mecanismos de quebra do 

domínio minoritário em fluxo cisalhante, já que os domínios dispersos são muito 

viscosos para serem deformados pela matriz de baixa viscosidade. Portanto, a quebra 

da fase minoritária com a taxa de cisalhamento durante o processamento será pouco 

significativa. Neste caso, é possível que a elasticidade (p.e., módulo de cisalhamento 

de armazenamento, G') de cada fase na mistura tenha um papel importante no 

controle da morfologia (WU et al., 2010).  

 A relação entre tamanho da fase dispersa e razão de viscosidade também 

pode ser feita e o formato da curva é similar ao da curva Ca versus razão de 

viscosidade, como mostrado na Figura 10. De acordo com o gráfico de diâmetro da 

fase dispersa em função da razão de viscosidade, quando a viscosidade das fases é 

a mais próxima possível entre si, o diâmetro da fase dispersa é o mínimo. 
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Figura 10. Diâmetro da fase dispersa em função da razão de viscosidade para misturas PET/EPR, 
PA66/EPR e PA66/EPR carboxilado. 

Fonte: Curva adaptada para o português, original de Robenson (2007). 

 

Além da razão de viscosidade, o tamanho da fase dispersa é dependente da 

concentração da fase minoritária na mistura polimérica. Quanto maior a porcentagem 

desta fase maior será a coalescência, pois conforme aumenta-se a concentração das 

partículas da fase dispersa, menor será a distância entre estas e maior a probabilidade 

de encontro entre as gotas, facilitando o contato entre as partículas (SOUZA; 

DEMARQUETTE, 2001).  

Ao se misturar dois polímeros imiscíveis perto da composição 50/50 a 

morfologia obtida é co-contínua. Teoricamente, a presença de copolímeros em 

blendas co-contínuas expande a faixa de composição que permite a co-continuidade, 

pois reduzem a tensão interfacial entre os componentes da blenda e promovem a 

formação de domínios mais alongados. Assim, a presença de copolímeros facilita a 

geração de blendas poliméricas com morfologia co-contínua. Alguns sistemas 

mostraram que misturas com baixa tensão interfacial permite a formação de 

morfologias co-contínuas em uma faixa mais larga de composição (GALLOWAY et al., 

2005). 
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A morfologia também tem forte influência sobre o comportamento mecânico 

final da blenda, podendo ser alterada de acordo com o método de preparação 

empregado. Para uma dada blenda, várias morfologias são possíveis, dependendo 

das propriedades que se deseja obter e do tipo de processo empregado. A Figura 11 

apresenta morfologias típicas possíveis em blendas poliméricas imiscíveis, assim 

como as propriedades que são favorecidas por esta. 

 

 

  

Gotas 

(tenacidade e modificação 

superficial) 

Emulsão dupla 

(tenacidade e rigidez) 
Laminar 

(Barreira) 

  
 

Fibras 

(Resistência mecânica e expansão 

térmica) 

Co-contínua (bicontínua) 

(Fluxo, condutividade elétrica, 

tenacidade, rigidez) 

 

Microfases ordenadas 

  

 

 

 

 

 

Coreshell Onion rings  

Figura 11. Possíveis morfologias observadas em blendas poliméricas e as principais propriedades 
beneficiadas pela morfologia. 

Fonte: Adaptado de Harrats et al. (2006) 

O tamanho e a distância entre as gotas da fase dispersa têm forte influência na 

tenacificação de blendas imiscíveis. Gotas menores que 200 nm não são efetivas para 
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o aumento da tenacidade em blendas de poliamida 6/borracha natural (PA6/NR), por 

exemplo. Tal comportamento está relacionado ao fato que partículas muito pequenas 

não são capazes de iniciar o escoamento por bandas de cisalhamento (HARRATS et 

al., 2006). 

A distribuição da fase dispersa também tem papel importante nas propriedades 

mecânicas gerais e principalmente na tenacidade da blenda. Uma distribuição larga é 

desvantajosa para o comportamento sob impacto devido ao aumento da distância 

entre gotas (HARRATS et al., 2006).  

A capacidade da partícula dispersa "cavitar" e tornar mais eficiente o processo 

de tenacificação via mecanismo de fissuramento (crazing) depende também do 

tamanho da partícula, cujo valor é influenciado pela energia superficial por unidade de 

área e contribuição de tensões superficiais de Van der Waals. Partículas que podem 

cavitar facilmente produzem maiores valores de tenacidade (HARRATS et al., 2006). 

Conforme afirmado por Harrats et al. (2006), "importante requisito para eficiente 

tenacificação é uma boa adesão interfacial devido à interações químicas ou físicas". 

A literatura mostra que, de maneira geral, diâmetros da fase dispersa menores 

que 0,5 µm contribuem para boas propriedades de resistência ao impacto Izod, por 

exemplo em homopolímeros rígidos tenacificados com partículas borrachosas 

(COLLYER, 1994). Alcançar esse nível de refinamento da fase dispersa é 

imprescindível para disparar mecanismos de tenacificação e aumentar a tenacidade 

de matrizes rígidas. O nível de refinamento e a morfologia final depende do método 

de processamento escolhido e o mais indicado para o desenvolvimento de morfologias 

matriz-gota refinadas é a extrusão dupla-rosca co-rotacional interpenetrante.  

Diferentemente das extrusoras monoroscas, extrusoras dupla-roscas co-

rotacionais intercaladas se aproximam dos princípios ideais de reorientação e dobra 

para uma mistura mais eficiente. Durante a passagem do material de uma rosca para 

outra, dobras e reorientações são alcançadas, o que aumenta a eficiência da mistura 

distributiva (JANSSEN; MEIJER, 1995). Adicionalmente, extrusoras dupla-rosca 

produzem uma combinação eficaz de fluxos cisalhantes e elongacionais o que 

contribuem fortemente para a quebra de gotículas e aumento da mistura dispersiva. 
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3.4 Blendas PLA/PCL 

 Os métodos mais utilizados para modificar as propriedades do PLA e superar 

as suas limitações incluem a copolimerização, o desenvolvimento de nanocompósitos 

ou misturas mecânicas. A copolimerização é um caminho importante de modificação 

e novos materiais podem ser criados com propriedades ajustáveis por meio de uma 

seleção criteriosa de comonômeros e variação de composição, com forte controle de 

estrutura. Em relação a tecnologia de nanocompósitos, este envolve a dispersão em 

nanoescala de reforços nanométricos na matriz polimérica (ZENG et al., 2015). 

 No que se refere a misturas físicas, o desenvolvimento de blendas poliméricas 

de PLA com polímeros mais flexíveis é a rota mais conveniente, econômica e versátil 

para combinar vantagens dos polímeros na mistura. Por meio da compatibilização, um 

espectro maior de propriedades é possível ser alcançado (ZENG et al., 2015). 

 Polímeros como PLA e PCL têm sido objeto de estudos na área de misturas 

poliméricas devido sua ampla faixa de aplicações e características de 

sustentabilidade. Interessantes misturas poliméricas podem ser obtidas com estes 

polímeros, considerados biodegradáveis, mas com diferentes propriedades: o PLA, 

mais frágil, com maior taxa de degradação e maior resistência mecânica, e o PCL, 

mais borrachoso, com menor taxa de degradação e maior tenacidade. A mistura 

resultante permite produzir materiais com propriedades mecânicas e taxas de 

biodegrabilidade mais controladas em diferentes ambientes ou condições fisiológicas 

(WU et al., 2010).  

 Tais comportamentos complementares, aliado a diferenças estruturais de tais 

componentes poliméricos e a baixa variação de entropia de mistura, implicam em 

imiscibilidade e baixa incompatibilidade, o que destaca a importância do papel da 

tensão interfacial nas propriedades finais da mistura (WU et al., 2010; NOROOZI et 

al., 2012). Para combinar as propriedades e controlar taxa de degradação, 

permeabilidade e a taxa de liberação de fármacos, é necessário pensar na 

compatibilização (WU et al., 2010). 

 Estudos a respeito da aplicação destes materiais em stents coronarianos, 

scaffolds super-porosos (SARAZIN et al., 2004)  ou substrato de filme microporoso 

(TSUJI; ISHIZAKA, 2001) na engenharia de tecidos e veículo para liberação de 

fármacos podem ser encontrados na literatura.  
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 Misturas de PLA/PCL 95/5 (% em massa) foram preparadas e implantadas 

subcutaneamente em ratos Wistar sob a pele do dorso lateral do animal e não foi 

verificado rejeição até 8 semanas de estudo (AHUJA et al., 2020). Além disso, 

misturas PLA/PCL compatibilizadas com 5% (% em massa) de copolímeros triblocos 

de poli(ε-caprolactona-b-tetrahidrofurano) foram implantados por via subcutânea na 

superfície lateral do pescoço de cavalos e se mostraram biocompatíveis e 

biodegradáveis com grande potencial de uso na medicina equina (CARVALHO et al., 

2020). 

 Os parâmetros de solubilidade de PLA e PCL são 10,1 e 9,2 cal0,5cm-1,5 

respectivamente, resultando em baixos valores do parâmetro de densidade de 

interação binária (B12) e da variação da entalpia da mistura (ΔHm). Os baixos valores 

de B12 contribuiem para a variação da energia livre de Gibbs ser negativa e, 

consequentemente, permitir certo grau de miscibilidade  (THOMAS et al., 2015). 

Porém, a literatura demonstra que blendas de PLA/PCL apresentam separação de 

fases (WU et al., 2008; NOROOZI et al., 2012; FINOTTI et al., 2016). Esse fato sugere 

a falta de interações específicas favoráveis para miscibilidade entre esses dois 

polímeros (LÓPEZ-RODRIGUES et al., 2006; THOMAS et al., 2015).  

 Para misturas imiscíveis, as questões mais importantes e que resultarão nas 

propriedades desta blenda dizem respeito à morfologia das fases e à natureza da 

interface. Uma morfologia inadequada e interface mecanicamente frágil traduz em 

pobres propriedades mecânicas, ou seja, incompatibilidade (LÓPEZ-RODRIGUES et 

al., 2006). Nesse contexto, a tensão interfacial é um dos parâmetros interfaciais mais 

tangíveis na descrição do estado termodinâmico e estrutural da interface. 

 A constatação de PLA/PCL como uma blenda totalmente imiscível e 

incompatível, independentemente de sua composição, não é consensual na literatura. 

Alguns autores consideram a mistura PLA/PCL como razoavelmente compatível e 

parcialmente miscível (ASLAN et al., 2000; BROZ et al., 2003; LÓPEZ-RODRIGUES 

et al., 2006; SEMBA et al., 2006; NEWMAN et al., 2009).  

 López-Rodrigues et al. (2006) e Aslan et al. (2000) observaram um certo grau 

de interação entre as fases devido ao leve deslocamento da Tg do PCL dentro da 

matriz de PLLA e poli (D,L-ácido láctico) (PDLLA). Semba et al. (2006) atribuíram certo 

grau de compatibilidade em blendas PLA/PCL 70/30 (% em massa) devido ao baixo 

valor de tensão interfacial encontrado de 0,33 mN/m, determinado pelo método da 
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gota séssil. Broz et al. (2003) verificaram que blendas PCL/PLA 25/75 (% em massa) 

apresentam separação de fases, mas alguma adesão foi verificada na interface 

apenas em blendas com PCL matriz. Newman et al. (2009) demonstraram via técnica 

de corrente de despolarização termicamente estimulada (thermally stimulated 

depolarization currents experiments – TSDC), que existe miscibilidade parcial de PCL 

e PDLLA em misturas com PCL matriz e que os dados coletados pelos autores não 

sustentam a existência de duas fases completamente segregadas. 

 A compatibilidade entre fases é um termo subjetivo e depende da análise de 

uma propriedade-alvo. Estudos focados nas propriedades mecânicas do PLA/PCL são 

contraditórios (OSTAFINSKA et al., 2015). Estudos apontam blendas de PLA/PCL não 

compatibilizadas como sendo essencialmente incompatíveis (LÓPEZ-RODRIGUES et 

al., 2006; DIAS; CHINELATTO, 2019), visto que o alongamento na ruptura da mistura 

estava próximo do PLA puro. Outros estudos determinaram por meio das 

propriedades mecânicas que tais misturas não se comportam como incompatíveis, 

sugerindo algum grau de adesão entre as fases mesmo em sistemas não 

compatibilizados. (OSTAFINSKA et al., 2015; URQUIJO et al., 2015).  

 Ostafinska et al. (2015) reportaram que a resistência ao impacto Charpy de 

blendas de PLA de alta viscosidade contendo 20% (% em massa) de PCL, e 

preparadas por moldagem por compressão, foi superior a 16 vezes em comparação à 

resistência ao impacto determinada no PLA puro. Nesse caso, as blendas PLA/PCL 

foram preparadas sem a adição de compatibilizantes. Esta é a mistura PLA/PCL não 

compatibilizada de maior resistência ao impacto já verificada na literatura. Em relação 

ao efeito da viscosidade da matriz, os mesmos autores verificaram que blendas com 

matrizes de maiores viscosidades que o polímero da fase dispersa exibem morfologia 

mais refinada e melhores efeitos sinergéticos no aumento da tenacidade. 

 Blendas PDLA/PCL são caracterizadas pela LCST (lower critical solution 

temperature), no qual a separação de fases induzida termicamente em determinada 

composição crítica de 36% (% em massa) de PCL ocorre a 86°C, conforme verificado 

na Figura 12. A existência de uma transição de fase LCST significa que a transição 

de fase e microestrutura pode ser controlada pela temperatura e composição da 

blenda (MEREDITH; AMIS, 2000; LÓPEZ-RODRIGUES et al., 2006). A separação de 

fase induzida pela temperatura nas composições críticas é procedida via 

decomposição espinodal, resultando em uma estrutura co-contínua, o que entra em 
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contraste com as morfologias de gotas que são resultados de processos de nucleação 

e crescimento que ocorrem em regiões “fora das composições críticas” (MEREDITH; 

AMIS, 2000; THOMAS et al., 2015). 

 

 

Figura 12. Diagrama de fases composição-temperatura para o sistema PLA/PCL. 
Fonte: Adaptado para o português, original de Meredith e Amis (2000) 

 

 Yang et al. (1997) evidenciaram por Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

e microscopia ótica, uma miscibilidade parcial no fundido a 200°C, para blendas com 

frações minoritárias de PCL, entre 10 e 50% (% em massa). A presença do PCL em 

regiões ricas de PLA gerou aumento da mobilidade das cadeias de PLA que, por 

conseguinte, é responsável pelo aumento no grau de cristalização do PLA. Mudanças 

na composição geral do PCL parecem não afetar a composição do PCL na fase rica 

do PLA e, portanto, a cristalização do PLA é induzida pelo efeito plastificante das 

cadeias de PCL em sua fase, independentemente da concentração total de PCL na 

mistura. Ou seja, alteração da concentração total de PCL na blenda afeta a quantidade 

relativa das fases na mistura, mas não a distribuição de PLA e PCL entre as fases 

(MEREDITH; AMIS, 2000). 
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 A separação de fases à temperatura ambiente pode ser explicada por um 

deslocamento do diagrama de fases para menores temperaturas, devido as altas 

massas molares envolvidas nessa mistura. Além disso, autores sugerem que a 

separação de fases observada pode ocorrer durante a cristalização do PCL à 

temperatura ambiente, enquanto que o PLA é expulso das regiões cristalinas durante 

o crescimento dos esferulitos (TSUJI; IKADA, 1996). No entanto, Merdith e Amis 

constatam que esse tipo de separação de fases é um efeito secundário, causado pela 

cristalização do PCL e não reflete verdadeiramente a imiscibilidade de PCL e PLA a 

temperatura ambiente (MEREDITH; AMIS, 2000). 

 Meredith e Amis (2000) também verificaram que, blendas de PLA/PCL quando 

aquecidas a altas temperaturas (>180°C) por vários minutos e depois resfriadas a 

temperatura ambiente não demonstraram separação de fases quando reaquecidas, o 

que seria previamente esperado pelo comportamento LCST do diagrama de fases. 

Uma possível explicação para esse caso seria a formação de copolímeros em blocos 

de PLA-b-PCL formados via transesterificação o que poderia levar a miscibilidade e 

anulando o comportamento reversível do diagrama LCST. 

 Noroozi et al. (2012) investigaram a morfologia resultante de misturas 

poliméricas de PLA e PCL. As blendas preparadas pelo método em solução, se 

mostraram imiscíveis em todas as composições estudadas. Os autores também 

reportaram que até 40% (% em massa) de PCL a morfologia obtida foi gota-matriz, de 

40 a 60% (% em massa) a morfologia tornou-se co-contínua e a partir de 60% (% em 

massa) ocorreu inversão de fases e voltando a exibir uma morfologia em gotas 

novamente. 

 A influência da adição de copolímeros em bloco de poli(etileno glicol)-b-

poli(propileno glicol)-b-poli(etileno glicol) (PEG-PPG-PEG) na morfologia, 

cristalização, propriedades mecânicas e compatibilização de blendas de PLA/PCL 

também já foi investigada na literatura (WACHIRAHUTTAPONG et al., 2016). Os 

resultados apresentados por esses autores corroboram com estudos prévios da 

literatura. As análises de MEV revelam a existência de gotas esféricas de PCL 

dispersas na matriz de PLA, evidenciando claramente o fenômeno de separação de 

fases. Eles também reportaram que o tamanho das gotas aumenta conforme também 

aumenta o teor de PCL na blenda, provavelmente devido a fenômenos de 

coalescência. A medida que o copolímero PEG-PPG-PEG é adicionado, o tamanho 
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das gotas de PCL dispersas na matriz de PLA tendem a diminuir e fenômenos de 

miscibilidade não são observados. As análises de DSC mostraram que a adição de 

PCL no PLA reduz a cristalinidade do PLA, enquanto que sua Tm se manteve 

inalterada. O comportamento mecânico em tração dessas blendas indicou que o 

aumento da concentração de PCL na matriz de PLA resulta em um aumento no 

alongamento na ruptura, atingido seu valor máximo quando o teor de PCL é de 15% 

(% em massa).  Ainda, a adição do copolímero aumentou significativamente o 

alongamento na ruptura e diminuiu a tensão na ruptura.  

 Aslan et al. (2000) prepararam blendas PDLLA/PCL 90/10 (% em massa) com 

compatibilização física, utilizando um copolímero derivado do ácido láctico e -

caprolactona (PLA-b-PCL) como compatibilizante. O teor do compatibilizante utilizado 

nesse estudo foi de 5% e 10% (% em massa). Os resultados mostraram que a melhor 

adesão entre as fases foi obtida quando o percentual de compatibilizante empregado 

foi de 5% (% em massa), permitindo melhores respostas a esforços mecânicos que 

as blendas não compatibilizadas. 

 Zhang et al. (2009) mostraram que a ductilidade de blendas PLA/PCL contendo 

80% (% em massa) de PLA aumentou significativamente com o aumento na 

quantidade de um copolímero em bloco derivado do ácido láctico e -caprolactona 

(PLA-b-PCL). A adição de 5% (% em massa) de PLA-b-PCL aumentou a ductilidade 

da blenda com pequena queda na resistência à tração e no módulo de elasticidade. 

 Finotti et al. (2016) estudaram o efeito da estrutura química de dois copolímeros 

em bloco de baixa massa molar como potenciais compatibilizantes de blendas 

imiscíveis de PLA/PCL. Foram utilizados como compatibilizantes um copolímero em 

bloco derivado de ε-caprolactona e 1,4 butanodiol (C1) e de ε-caprolactona e 

policarbonato alifático (C2). Os autores mostraram que a presença de C1 ou C2 

reduziu o tamanho médio da gota de PCL (fase dispersa) e promoveram a 

compatibilização da blenda PLA/PCL. Em relação às propriedades mecânicas, a 

adição de 5% (% em massa) de C1 ou C2 permitiu que a blenda PLA/PCL 95/5 (% em 

massa) alcançasse um alongamento na ruptura de aproximadamente 105%. 

 Finotti et al. (2017) também reportaram o efeito da adição de copolímeros 

triblocos derivados de ε-caprolactona e tetrahidrofurano na compatibilidade e 

citotoxidade de blendas de PLA/PCL. As análises de MEV revelaram que blendas de 

PLA/PCL são imiscíveis em quaisquer proporções estudadas e que a fase dispersa 
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do PCL exibiu uma forma esférica. O aumento no teor do PCL em blendas não 

compatibilizadas de PLA/PCL resultou em um aumento no tamanho das partículas de 

PCL e no alargamento da distribuição do tamanho de partícula, corroborando com a 

literatura estudada.  Com a adição de 5% (% em massa) do copolímero, o tamanho 

médio das partículas de PCL permaneceram constantes, independentemente do teor 

de PCL. Ainda, gerou um estreitamento na distribuição do tamanho de partícula, ou 

seja, a presença do copolímetro tribloco favoreceu o refinamento da morfologia 

contribuindo para suprimir os fenômenos de coalescência das gotas.  

 Os autores também avaliaram o comportamento mecânico sob tração das 

blendas PLA/PCL compatibilizadas e não compatbilizadas e determinaram que com o 

aumento no teor de PCL na blenda, o módulo de elasticidade e tensão no escoamento 

diminuíram em relação ao PLA puro. Contrariamente, as propriedades de 

alongamento na ruptura e resistência ao impacto Izod aumentaram. Em relação à 

compatibilização, quando se adicionou cerca de 5% (% em massa) do copolímero 

tribloco derivado de ε-caprolactona e tetrahidrofurano à blenda de PLA/PCL, 

observou-se redução no módulo de elasticidade e tensão no escoamento. Em relação 

as propriedades de alongamento na ruptura e resistência ao impacto Izod observou-

se um aumento surpreendente de 2158% e 37% em relação ao PLA puro, permitindo 

que a blenda de PLA/PCL 95/5 (% em massa) compatibilizada com 5% do copolímero 

apresentasse uma deformação máxima específica de aproximadamente 104%. 

 A mistura PLA/PCL é considerada como um sistema de grande diferença na 

Tm. Assim, a cristalização de cada componente pode ocorrer de maneira isolada, 

diferentemente de um sistema onde a diferença na Tm é pequena e os componentes 

podem cristalizar simultaneamente sob certas condições de taxa de cristalização 

(incluindo nucleação e taxa de crescimento), apresentando uma morfologia cristalina 

formada por esferulitos interpenetrantes (HARRATS et al., 2006). 

 Em um sistema de grande diferença de temperatura de fusão (Tm) como é o 

caso de blendas PLA/PCL, a componente de maior Tm (PLA) usualmente cristaliza 

primeiro durante o resfriamento ou até durante o aquecimento (cristalização a frio), 

enquanto que a componente de menor Tm (PCL) atua temporariamente como um 

diluente amorfo, permitindo uma cristalização sequencial dos componentes. 

Contrariamente, sistemas formados com fases de pequena diferença de Tm 

caracterizam-se por uma cristalização simultânea (THOMAS et al., 2015) 
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 No caso de uma mistura PLA/PCL, conforme a componente de maior Tm 

cristaliza, o componente de menor Tm é expulso da massa em que aquele ocupa, o 

que pode influenciar a cinética de cristalização do PLA. Aliado a isso, quando a 

componente de menor Tm for resfriada e provavelmente cristalizar, esta sofrerá uma 

cristalização confinada, iniciada em espaços relativamente menores do que se fosse 

um homopolímero isolado, influenciando mutuamente o comportamento de 

cristalização dos componentes da mistura (ISAYEV, 2016). 

 

3.5 Copolímeros PEG-b-PCL 

 Dentre os diversos tipos de copolímeros passíveis de serem utilizados como 

compatibilizantes em blendas PLA/PCL, o uso de copolímeros em blocos de PEG e 

PCL é uma opção interessante. O PEG (Figura 13) é um poliéter altamente flexível, 

hidrofílico e biocompatível. Ainda, pode ser eliminado do corpo via sistema renal (bio-

eliminação) (PIAO et al., 2003; BARTOLOZZI et al., 2011).  

 

Figura 13. Estrutura química do poli(etileno glicol). 

 O aumento da concentração de PEG no copolímero PEG-b-PCL aumenta sua 

hidrofilicidade e diminui a cristalização do PCL, permitindo que estes copolímeros 

sejam sintetizados com propriedades mecânicas e taxa de biodegradação ajustadas 

para diferentes aplicações. Além disso, ao aumentar a permeabilidade a água, 

favorece interações com o tecido humano, permitindo um campo mais amplo de 

aplicações (YOU et al., 2008; COMETA et al., 2010). Esses copolímeros podem ser 

aplicados em casos de reparação de tecidos ou liberação controlada de fármacos 

(COMETA et al., 2010). 

 Copolímeros multiblocos de PEG e PCL são compostos por uma combinação 

de blocos hidrofílicos e hidrofóbicos e possuem grande potencial para uso em 

sistemas de liberação de fármacos. Em muitos casos os copolímeros di- ou tri-blocos 

possuem resistência mecânica relativamente baixa e por conta disso os copolímeros 

multiblocos são considerados serem mais promissores (YOU et al., 2008), por mais 

que o uso de copolímeros multiblocos sejam pouco utilizados na compatibilização de 
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blendas imiscíveis, devido a sua complexa estrutura molecular e custo (SPONTAK; 

RYAN, 2020). 

 Para estabelecer uma efetiva compatibilização é necessário que copolímeros 

em blocos sejam formados por blocos que tenham maior afinidade por uma fase da 

blenda enquanto o outro bloco tenha maior afinidade com a outra fase polimérica da 

mistura. No caso de copolímeros PEG-b-PCL, o estudo da miscibilidade dos blocos 

do copolímero com as fases da mistura PLA/PCL já foi elucidado pela literatura.  

 De acordo com a literatura, blendas de PLLA/PEG e PLA/PEG são miscíveis 

em composições menos concentradas de PEG (menor que 50% (% em massa)), pois 

apresentam uma única transição vítrea, com Tg respeitando a equação de Fox em 

relação a composição em massa de PEG (SHETH et al., 1996; YANG et al., 1997). 

Na et al. (2002) concluíram que segmentos de PEG do copolímero PCL-b-PEG são 

miscíveis em PLA, enquanto que segmentos de PCL do copolímero são imiscíveis. 

 A síntese de copolímeros em blocos de PEG e PCL pode ser realizada por 

reações de policondensações, com a formação de poliuretanos (PU). As reações de 

PEG, PCL e um diisocianato resultam nos chamados poli(éter-éster-uretanos) 

(PEEUs)  (PETROVA et al., 2008; YOU et al., 2008; BARTOLOZZI et al., 2011). 

 Os poliuretanos são sintetizados a partir da reação entre um diisocianato e 

polióis, resultando em uma ligação uretana intramolecular (-NHCOO), conforme 

apresentado na Figura 14. Nesse tipo de reação ocorre a transferência do átomo de 

hidrogênio do diol ao nitrogênio do isocianato, gerando uma sequência de segmentos 

flexíveis e rígidos, relacionados ao poliol e ao diisocianato, respectivamente. O grupo 

uretânico ou carbamatos são ésteres do ácido carbâmico (NH2COOH) (IONESCU, 

2005).  

 

Figura 14. Grupo uretânico. 

 

 Os grupos terminais dos macrodióis são importantes para o progresso da 

extensão da cadeia e formação do poliuretano. Macrodióis com grupos terminais de 

ácido carboxílico, como no caso dos macrodióis de PCL, podem reagir com os 
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diisocianatos e produzir amidas, anidridos carboxílicos ou uréia, mesmo se a 

reatividade com grupos hidroxila for significativamente maior do que com grupos de 

ácido carboxílico. Inclusive, a presença de grupos terminais de ácido carboxílico 

retarda a reação entre grupos hidroxilas e isocianatos (AURAS et al., 2014).  

 As características e propriedades dos poliuretanos dependem do tipo de 

isocianato utilizado, do poliol utilizado na síntese (estrutura e funcionalidade), do 

número de hidroxilas dos macrodióis precursores, da massa molar e distribuição de 

massa molar dos segmentos, da massa molar total e do teor de NCO/OH (IONESCU, 

2005; AURAS et al., 2014). Outro fator importante é a escolha do catalisador, que 

afetará não apenas a taxa da reação, mas também o grau de racemização, ou seja, a 

conversão do estado enantiomericamente puro em uma mistura racêmica e 

opticamente inativa. A racemização também está relacionado com a capacidade do 

poliuretano em cristalizar, o que por sua vez afetará as propriedades mecânicas do 

copolímero (AURAS et al., 2014).  

Para eliminar a preocupação de segmentos aromáticos em poliuretanos para 

aplicações biomédicas, a utilização de diisocianatos alifáticos fornece uma rota para 

sintetizar poliuretanos biodegradáveis, biocompatíveis e não-tóxicos, mesmo que 

sejam menos reativos que os diisocianatos aromáticos (ODIAN, 2004; KUPKA et al., 

2016). Isocianatos alifáticos de baixo impedimento estérico, como o hexametileno 

diisocianato (HDI), formam complexos mais facilmente que os aromáticos e já foram 

utilizados para produção de poliuretanos biodegradáveis e aplicações biomédicas 

(BARTOLOZZI et al., 2011). 

A classificação da síntese de poliuretanos não é consenso na literatura, sendo 

classificada por Odian como uma polimerização em etapas, mesmo não havendo 

eliminação de moléculas de baixa massa molar durante a polimerização (ODIAN, 

2004). Ionescu classifica a síntese de poliuretanos como poliadição ou polimerização 

etapa-adição (step-addition polymerization) (IONESCU, 2005). Cowie e Arrighi 

discutem que é preferível substituir o termo condensação por polimerização por 

etapas (step-growth ou step-reaction), o que favorece a classificação e a inclusão de 

polímeros como os poliuretanos neste contexto, já que apresentam um crescimento 

das cadeias do tipo em etapas sem a eliminação de moléculas de baixa massa molar 

(COWIE; ARRIGHI, 2007). 



61 
 

 
 

 Neste trabalho a síntese de poliuretanos será considerada como uma reação 

de condensação, reconhecendo, entretanto, as particularidades de seu mecanismo 

de reação.  

Na reação de polimerização por etapas, uma cadeia linear de monômeros é 

obtida por uma condensação intramolecular gradual ou uma adição dos grupos 

reativos em monômeros bifuncionais, o que caracteriza a primeira etapa da síntese 

com a formação de dímeros. Conforme a reação progride, cadeias maiores como 

trímeros, tetrâmeros e assim por diante se formarão através de outras reações de 

condensação (COWIE; ARRIGHI, 2007). 

Os métodos mais utilizados na produção de poliuretanos são: (i) em uma etapa 

(one-step), (ii) formação de prepolímeros e (iii) “quasi-prepolímeros”. Estes dois 

últimos podem ser classificados como métodos em duas etapas. 

No método de obtenção de poliuretanos em uma etapa (one-step) todos os 

componentes são misturados em proporções pré-estabelecidas e um PU de alta 

massa molar é formado. Na versão prática desse método, todos os componentes com 

exceção do diisocianato podem ser misturados previamente. O poliuretano somente 

será formado a partir da mistura do diisocianato com essa mistura de componentes 

(IONESCU, 2005). 

 No método que envolve a formação de prépolímeros, os componentes são 

misturados, mas com diisocianatos em excesso. Dessa forma prepara-se um 

prepolímero de massa molar média, contendo grupos terminais isocianato. Este 

prepolímero e um extensor de cadeia de baixa massa molar são posteriormente 

misturados, aumentando-se a massa molar do PU. No método “quasi-prepolímero” 

ocorre a reação prévia entre uma parte do poliol a ser utilizado com o isocianato, 

obtendo-se um prépolímero com grupos isocianatos terminais. No poliol restante 

misturam-se os demais componentes. Em uma etapa posterior, o prépolímero e poliol 

restante são misturados, formando o PU (IONESCU, 2005). 

 A síntese de poliuretanos deve ser cuidadosamente realizada devido a alta 

reatividade dos grupos isocianatos que podem levar a reações colaterais durante ou 

após a síntese de poliuretanos, principalmente com traços de água (DUŠEK et al., 

1990). As principais reações que ocorrem em sistemas terminados com grupos –NCO 

estão sumarizadas na Figura 15. 
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Figura 15. Principais reações que ocorrem em sistemas terminados com grupos –NCO. 
Fonte: Adaptado para o português, original de DUŠEK et al. (1990) 

 

 A principal preocupação com a síntese de poliuretanos termoplásticos é evitar 

contaminação com água e excesso de diisocianato, que pode levar a reações 

colaterais que produzem compostos trifuncionais. A reação intencional com água é 

apenas desejada na cura de poliuretanos e/ou na formação de espumas de 

poliuretano flexíveis. A frequência e intensidade destas reações colaterais dependem 

dos excessos de grupos –NCO, ou seja, razão molar NCO/OH,  temperatura e tempo 

de reação e presença de traços de água no sistema (DUŠEK et al., 1990). 

 A reação de grupos –NCO com água inicia-se com ataques nucleofílicos dos 

elétrons do nitrogênio do grupo –NCO com o hidrogênio da água, além do ataque dos 

elétrons do oxigênio no carbono do isocianato, o que gera um composto intermediário 

instável de ácido carbâmico. Este composto instável sofre uma descaboxilação 

espontânea resultando na formação de uma amina e gás carbônico. O excesso de 

grupos –NCO pode levar a reação com os grupos aminas e formação de grupos uréia 

bifuncionais e esta, por sua vez, pode reagir com excesso de grupos –NCO para a 

formação de biuretos, compostos trifuncionais que reticulam o poliuretano, o que é 

indesejável na compatibilização física de misturas poliméricas termoplásticas. Por 

outro lado, a formação de um poliuretano trifuncional pode ocorrer por outra rota, a 

partir da reação de grupos uretanos com excesso de –NCO que leva a formação de 

alofanatos (SONNENSCHEIN, 2015). 
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 O isocianato pode ciclotrimerizar, formando grupos isocianuratos na presença 

de catalisadores de trimerização e são utilizados na fabricação de espumas rígidas 

para construção civil devido a formação de uma rede tridimensional reticulada que 

confere resistência térmica e à propagação de chamas (SONNENSCHEIN, 2015). 

 Bartolozzi et al. (2011) prepararam copolímeros multiblocos de poli(éter-éster-

uretano) (PEEU) por policondensação em massa em uma única etapa de macrodióis 

de PEG e PCL, catalisados com octanoato de estanho II e com HDI. A estrutura 

química dos copolímeros sintetizados foi confirmada por espectroscopia no 

infravermelho (FTIR) e ressonância magnética nuclear com núcleos ativos de 1H (1H-

RMN). Os resultados apresentados indicaram um alto rendimento da síntese e a alta 

massa molar dos PEEUs obtidos. Em relação as diferentes possibilidades de reação 

envolvendo PCL, PEG e o isocianato, os estudos de Bartolozzi et al. indicaram a 

formação de PEEUs anfifílicos randômicos.  

 O composto organometálico de octanoato de estanho II apresenta um efeito 

catalítico eficiente na reação de diisocianatos e dióis, e são usualmente utilizados na 

fabricação de espumas de poliuretanos (VILLAR, 1998). O octanoato de estanho II já 

foi utilizado como catalisador na síntese de copolímeros biodegradáveis de PEG-b-

PCL para liberação controlada de fármacos anticâncer (ZAREE; ROSTAMIZADEH, 

2017). 

PEEUs já se mostraram serem biodegradáveis e aptos para serem utilizados 

em scaffolds biocompatíveis, suturas bioabsorvíveis, sistemas de liberação controlada 

de fármacos e outras aplicações para Engenharia de Tecidos (tissue engineering – 

TE) (BARTOLOZZI et al., 2011; SHEN et al., 2015; KUPKA et al., 2016). Poliuretanos 

biodegradáveis a base de metil-oleato-epoxidado (EMO) já foram sintetizados com 

isocianatos alifáticos não tóxicos, como L-lisina diisocianato (LDI) e 2-etilhexanoato 

de estanho, um catalisador utilizado no segmento de alimentos,  para serem utilizados 

como dispositivos biomédicos para regeneração tecidiual (LLIGADAS et al., 2007).  

Shen et al. (2015) sintetizaram copolímeros em blocos de PEG e PCL com 

auxílio de HDI e trimetilpropano (TMP) como extensores de cadeia para aplicações 

como dispositivos biomédicos para recuperação tecidual na região da hipofaringe. O 

copolímero apresentou bom comportamento em biodegradação e citotoxidade e 

baixas reações inflamatórias em implantação subcutânea.  
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Kupka et al. (2016) sintetizaram copolímeros reticulados com blocos de PEG e 

PCL utilizando diisocianatos alifáticos (HDI) com relação molar NCO/OH=1,2 para 

fabricação de tecidos aplicáveis em medicina regenerativa.  

Piao et al. (2003) sintetizaram copolímeros triblocos anfifílicos de PCL-PEG-

PCL por polimerização por abertura de anel da ε-caprolactona, na presença de PEG, 

a 60°C em solução de xileno. O catalisador utilizado nessa síntetese foi o amoniato 

de cálcio (Ca(NH3)6). A sua estrutura química e composição dos copolímeros foram 

confirmadas por ressonância magnética nuclear com núcleos ativos de 1H e 13C (1H-

RMN e 13C-RMN, respectivamente). Os autores concluíram que a separação de fases 

acontece nos copolímeros para formar domínios de PCL interligando domínios de 

PEG. A cristalização do PEG é limitada pela cristalização precoce dos blocos de PCL 

e que quanto mais longo os blocos de PCL, menor a temperatura de cristalização (Tc), 

Tm e cristalinidade dos domínios do PEG. Segundo Piao et al. (2003) copolímeros 

triblocos de PCL-PEG-PCL apresentam blocos hidrofóbicos (PCL) agregados na 

forma de um núcleo e blocos hidrofílicos (PEG) constituindo uma casca exterior. 

Conforme mencionado anteriormente, PEEUs podem ser aplicados em 

dispositivos biomédicos, engenharia tecidual ou liberação controlada de fármacos 

(BARTOLOZZI et al., 2011). A adição de copolímeros PEG-b-PCL em blendas 

poliméricas de PLA/PCL, mesmo em teores entre 1 e 10% (% em massa), não deverá 

afetar negativamente suas propriedades de biodegradação e biorreabsorção, 

permitindo que estas blendas poliméricas sejam utilizadas em aplicações que exijam 

materiais de baixo impacto ambiental (environmentally friendly) ou como biomaterial. 

 Jiao et al. (2013) estudaram a decomposição térmica de poliuretanos baseados 

em polióis de poliéster, e demonstraram que existe uma sequência térmica de 

decomposição, iniciando-se nas cadeias mais rígidas (segmentos do isocianato) e em 

seguida nas cadeias mais flexíveis compostos pelos polióis (JIAO et al., 2013). Os 

mecanismos de degradação de poliuretanos ocorrem via uma das três possibilidades 

ou uma combinação destas, conforme apresentado na Figura 16. 
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Figura 16. Reações básicas da degradação térmica de poliuretanos. 
Fonte: JIAO et al. (2013) 

De acordo com as reações apresentadas acima, a degradação de PU se inicia 

com a quebra das ligações uretânicas presentes nos segmentos mais rígidos, gerando 

quantidades de isocianatos de acordo com o esquema (1). Em altas temperaturas, 

superiores a 350°C, as reações (2) e (3) dominam o processo de degradação. 

 

3.6 Compatibilização física e microreologia 

Blendas imiscíveis exibem separação de fases com interface de contorno, 

maior tamanho de fase dispersa, pobre adesão interfacial e dois valores distintos de 

Tg (ZENG et al., 2015). Desta maneira, é notório que as propriedades das blendas 

poliméricas imiscíveis sejam fortemente dependentes da morfologia de suas fases, 

formada durante o processamento (FORTELNÝ et al., 2015). 

 Com o objetivo de estabilizar uma morfologia refinada, bem dispersa e 

aumentar a espessura da interface e a própria adesão interfacial entre as fases 

imiscíveis, comumente são adicionados espécies de superfícies ativas 

(compatibilizantes), principalmente copolímeros em blocos   (HEMELRIJCK et al., 

2004, 2005; SHI et al., 2006). Conforme já mencionado, a presença de 

compatibilizantes em blendas imiscíveis geralmente contribui na redução da tensão 

interfacial. A presença dos compatibilizantes também influencia em diversos aspectos 

morfológicos, como por exemplo, na redução na taxa de coalescência das gotas, 

favorecendo o refinamento da morfologia, além de reforçar mecanicamente a interface 

e permitir o crescimento da camada interfacial, estabilizando uma morfologia com 

melhor dispersão (HEMELRIJCK et al., 2004; HARRATS et al., 2006).  

 Na presença de compatibilizantes, as dinâmicas de deformação e quebra da 

gota são alteradas devido à diminuição da tensão interfacial entre as fases que, por 
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sua vez, diminuem as tensões hidrodinâmicas responsáveis para a quebra das gotas, 

favorecendo o processo de cominuição (LEPERS; FAVIS, 1999). De mesma maneira, 

quando o fluxo cisalhante cria um gradiente de concentração do copolímero na 

interface, conforme será explicado posteriormente neste capítulo, há uma 

convergência dos compatibilizantes para a extremidade da gota deformada, o que 

favorece o mecanismo tip-streaming de quebra da gota (Figura 9 (d)). A relação 

(∂α/∂cs), em que α é a tensão interfacial da mistura e cs é a concentração do 

compatibilizante, é um indicativo do gradiente de tensão interfacial presente na fase 

dispersa. De acordo com a literatura, quanto maior o gradiente de tensão interfacial, 

maior é o efeito no modo de quebra da gota (PUYVELDE et al., 2001; CARDINAELS; 

MOLDENAERS, 2016). Devido à presença de prováveis micelas na matriz e da 

solubilidade parcial do compatibilizante que afeta a razão de viscosidade, nem todas 

as gotas apresentarão a mesma quantidade de compatibilizante na interface, afetando 

(∂α/∂cs) e tornando o processo de deformação da gota em sistemas compatibilizados 

muito complexo. 

A presença dos compatibilizantes na interface permite uma adesão interfacial 

o suficiente para conduzir a uma transferência eficiente de solicitação mecânica de 

uma fase para outra, impedindo, por exemplo, a iniciação de fissuras na interface que 

podem resultar em uma falha catastrófica (WU et al., 2010; ZENG et al., 2015). 

Quando um copolímero em bloco é adicionado a uma blenda polimérica, este 

pode estar presente em três estados que dependem fortemente da concentração do 

compatibilizante na formulação, conforme apresentado na Figura 17. 

 Quando a concentração do compatibilizante é adequada, copolímeros em bloco 

segregam espontaneamente na interface, o que resulta em uma redução da tensão 

interfacial entre os homopolímeros imiscíveis. Conforme a concentração do 

compatibilizante é aumentada, a tensão interfacial resultante não sofre mais 

alterações significativas e alcança um mínimo, o que indica a saturação do copolímero 

na interface, seguida da formação de micelas na fase matriz. Essa concentração é 

denominada de concentração crítica micelar ou CMC (critical micelle concentration) 

(RETSOS et al., 2004). Assim quando acontece o nivelamento da tensão interfacial, o 

mesmo ocorre com o tamanho da fase dispersa, a qual é reduzida com o aumento da 

concentração do compatibilizante e atinge um mínimo, estabelecendo um quasi-

equilibrio do tamanho da fase dispersa. O termo quasi-equilíbrio é usado já que 
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misturas imiscíveis nunca estão em um estado de equilíbrio termodinâmico verdadeiro 

(FAVIS, 1994). Por outro lado, a espessura da interface apresenta um comportamento 

oposto ao exibido pela tensão interfacial e tamanho da fase dispersa, nivelando-se em 

um valor máximo, assim que ocorre a saturação da interface. A CMC só é 

corretamente interpretada quando se garante disponibilidade de copolímero na 

interface. 

 

 

 

Figura 17. Figura esquemática do estado do copolímero em bloco na interface de uma blenda 
polimérica AB. (a) Copolímero dissolvido em A e B; (b) copolímero em bloco segrega na interface e os 
blocos de A e B apresentam partições nas fases A e B; (c) cadeias do copolímero em bloco formam 
micelas tanto na fase A quanto na B. Tal fenômeno ocorre quando adiciona-se o compatibilizante em 

uma concentração maior que a concentração crítica micelar (CMC). 
Fonte: Harrats et al. (2006) 

 

A curva resultante que mostra a dependência do tamanho da fase dispersa, 

tensão interfacial ou espessura da interface, com a concentração do compatibilizante 

é denominada de curva de emulsificação e demonstra o potencial compatibilizante do 

agente modificador interfacial. Um exemplo de uma curva de emulsificação referente 

ao tamanho da fase dispersa como uma função do teor do compatibilizante está 

mostrada na  Figura 18. Essa curva correlaciona o tamanho da fase dispersa (dn e dv) 
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de uma mistura imiscível de PA6/PE 90/10 (% em massa) com o teor de um ionômero 

comercial modificante de interface a base de polietileno, ácido metacrílico e acrilato 

de isobutila (FAVIS, 1994). 

 

 

Figura 18. Dependência do tamanho da fase dispersa (diâmetro volumétrico médio (dv) e diâmetro 
numérico médio (dn)) do PE em uma mistura imiscível de PA6/PE (90/10 %(m/m)) com o teor mássico 
do compatibilizante, um ionômero a base de polietielo, ácido metacrílico e acrilato de isobutila. 

Fonte: Curva adaptada para o português de FAVIS (1994) 

 

As curvas dv e dn como funções de teor mássico de ionômero mostradas na Figura 

18 exibem um comportamento esperado de compatibilização de uma mistura imiscível 

com adição de compatibilizante, constatando a CMC (Ccrit) em aproximadamente 5% 

(% em massa), onde o diâmetro de quasi-equilíbrio (dequil) da fase dispersa a partir 

desta concentração é alcançado. 

Uma das bases teóricas pioneiras que explicou a relação entre o tamanho da fase 

dispersa com as forças interfaciais foi a teoria de Taylor. Esta teoria prediz, em um 

sistema newtoniano sob fluxo cisalhante, a redução do tamanho da fase dispersa com 

a redução da tensão interfacial e o subsequente alcance limiar devido ao balanço de 

forças viscosas, que tendem a quebrar a gota, com as forças interfaciais que tende a 

resistir a deformação e desintegração da gota (TAYLOR, 1932, 1934). 

Em relação a mecanismos que podem explicar a estabilização da morfologia, a 

diminuição da taxa de coalescência da fase dispersa e consequentemente a redução 

do seu tamanho médio com a adição de compatibilizantes tem-se: 
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 impedimento estérico entre duas gotas que estão se aproximando, no qual o 

copolímero em bloco atua como uma "mola de entropia" que se comprime para 

resistir as atrações de Van der Waals, e desta maneira, desfavorecendo o 

processo de coalescência (SUNDARARAJ; MACOSKO, 1995). Esta hipótese 

é corroborada pelo fato que, ao aumentar o comprimento dos blocos em um 

copolímero dibloco, mais a coalescência é suprimida (HEMELRIJCK et al., 

2005). Ainda, a intensidade do impedimento estérico está relacionada à área 

superficial e a massa molar do copolímero (HEMELRIJCK et al., 2004). 

 tensão presente na interface da gota entre duas gotas que se aproximam 

(tensões de Marangoni). As tensões de Marangoni surgem para redistribuir o 

compatibilizante na interface e atingir um estado de tensão uniforme devido à 

existência de gradientes de concentração na interface que surgem após o fluxo 

de deformação espalhar os compatibilizantes na região da interface. 

Gradientes de concentração de compatibilizantes geram um gradiente de 

tensão interfacial e com o surgimento das tensões internas de Marangoni 

ocorre a redução da mobilidade da interface e, consequentemente a 

coalescência é desfavorecida, pois o fluido no espaço entre duas gotas que se 

aproximam é paralisado (VAN HEMERLRIJCK et al., 2005). A difusividade do 

copolímero ao longo da superfície da gota (Ds) afeta a magnitude do efeito 

Marangoni. Usualmente um aumento na difusão do copolímero ao longo da 

interface reduz o aumento da contribuição do efeito Marangoni com a taxa de 

cisalhamento (HARRATS et al., 2006). 

A desvantagem de promover a compatibilização física via adição de copolímeros 

em blocos é a possibilidade da formação de micelas caso seja ultrapassado a CMC. 

Neste caso, os copolímeros em bloco não necessariamente estarão todos localizados 

na interface das fases da blenda e sim presentes na forma de micelas dentro de 

alguma fase pura de polímero (HEMELRIJCK et al., 2005).  

Dentro da região da interface, longas cadeias poliméricas de cada tipo das fases 

estão emaranhadas, independentemente do método de preparação escolhido. A 

medida que o solvente é evaporado ou amostras fundidas são resfriadas, os 

emaranhamentos são “congelados” na interface, o que permite a ocorrência de 

ligações físicas. De acordo com a explicação acima, até mesmo blendas imiscíveis 

não compatibilizadas podem estar razoavelmente aderidas  (COLE et al., 2003). 
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 Dessa maneira, o desempenho do compatibilizante é também governado pelo 

número de emaranhamentos (entanglements) na interface (Nent), que provê adesão 

através de ligações físicas. Estas, por sua vez, são dependentes da largura da 

interface (a) e do comprimento médio necessário para emaranhamento (Le). A largura 

da interface e sua integridade são diretamente afetadas pela temperatura e pela 

química dos componentes da blenda (COLE et al., 2003).  

O número de emaranhamento na interface (Nent) fornece uma ideia quantitativa 

da ligação física, entre dois polímeros imiscíveis, na interface e pode ser descrito 

conforme Equação 8. Este valor afeta diretamente a adesão entre as fases de uma 

mistura imiscível e é limitado pela largura da interface “a” (COLE et al., 2003). 

 

𝑁𝑒𝑛𝑡 =
𝑎

𝐿𝑒𝑚
                                        (Equação 8) 

 

onde Lem é o comprimento do emaranhamento médio (
∑ 𝐿𝑒,𝑖

𝑛
) que depende das 

características dos componentes da blenda. Por exemplo, no caso de poliestireno que 

apresenta alto grau de impedimento estérico devido ao anel benzênico, isso será um 

impedimento à rotação livre e, portanto, diminui a habilidade das cadeias de 

poliestireno de se emaranharem. Ao contrário, polietileno não apresenta restrições, o 

que gera um baixo Lem (COLE et al., 2003). 

Os parâmetros “a” e Le,i, relacionados a largura da região da interface e ao 

comprimento do emaranhamento específico para cada polímero, respectivamente, 

estão apresentados conforme Equações 9 e 10 (COLE et al., 2003). 

 

𝑎 = 2 [
𝑏1

2+𝑏2
2

12χ12
]

1/2

                                           (Equação 9) 

 

onde b1 e b2 são os comprimentos do segmento estatístico dos polímeros constituintes 

da blenda, que podem ser medidos ou estimados, e χ12 é o parâmetro de interação 

entálpico, disponível para uma variedade de pares de polímeros e calculado a partir 

do parâmetro de solubilidade (COLE et al., 2003). 

 

𝐿𝑒,𝑖 =  𝑏𝑖 (
𝑀𝑒,𝑖

6𝑀0,𝑖
)

1/2

= 𝑏𝑖 (
𝑋𝑒,𝑖

6
)

1/2
                         (Equação 10) 
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onde Me,i é a massa molar do emaranhamento, M0,i é a massa molar da unidade de 

repetição do monômero e Xe,i é o grau de emaranhamento da polimerização. O 

subscrito i é um indicativo de que os parâmetros são únicos para cada polímero na 

mistura (COLE et al., 2003). Entende-se por massa molar de emaranhamento a massa 

molar mínima necessária para permitir uma intersecção de duas linhas/cadeias 

(IZUKA et al., 1992). 

Conforme uma fissura é propagada e atinge a interface, a mesma apresenta 

uma certa resistência mecânica que, se ultrapassada, as cadeias emaranhadas são 

quebradas. Essa resistência à fratura (R) pode ser entendida como a própria adesão 

interfacial e é diretamente proporcional a  N2
ent  conforme mostrado na Equação 11 

(COLE et al., 2003). 

 

𝑅 ∝  (
𝑎

𝐿𝑒
)

2
=  𝑁𝑒𝑛𝑡

2                                   (Equação 11) 

 

De acordo com a Equação 11, quanto maior o número de emaranhamentos na 

interface, maior a adesão interfacial da blenda. 

A tensão interfacial aumenta diretamente com a massa molar dos componentes 

e ocorre um nivelamento para massas molares acima do valor crítico de 

emaranhamento (ANASTASIADIS et al., 1988; COLE et al., 2003). No caso do PLA, 

a massa molar de emaranhamento é 3959 g/mol a 140°C (DORGAN et al., 2005; 

NOROOZI et al., 2012) e no caso do PCL é de 3000 g/mol a 140°C (GIMENEZ et al., 

2000). 

A influência das características físicas do compatibilizante em relação à massa 

molar (BHARATI et al., 2017), concentração (RETSOS et al., 2001), composição 

(RETSOS et al., 2004), arquitetura molecular (HEMELRIJCK et al., 2005; BHARATI et 

al., 2017) e polaridade (PELLEGRINI; WINEY, 2000) já foram elucidadas na literatura. 

O efeito da massa molar e estrutura química dos compatibilizantes não só altera 

a sua eficácia de compatibilização, como também interfere na CMC. CIGANA et al. 

(1996) constataram que a CMC de uma mistura polimérica de poliestreino (PS) e 

borracha de etileno-propileno (EPR) compatibilizada com copolímeros diblocos 

diminui com o aumento da massa molar do compatibilizante, devido a uma maior área 

interfacial ocupada por moléculas maiores. RETSOS et al. (2004) constataram que a 

CMC de uma mistura entre poliisopreno (IR) e  PS compatibilizada com copolímeros 
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enxertados de poliisopreno-poliestireno diminui à medida que se afasta da simetria 

dos blocos. 

A eficácia do compatibilizante em diminuir a tensão interfacial, inibir a 

coalescência e estabilizar a morfologia de blendas poliméricas não depende apenas 

da atividade deste na interface, mas também da sua habilidade em alcançar e se 

manter na interface  (BHARATI et al., 2017). Compatibilizantes de altas massas 

molares podem ter dificuldade de mobilidade para alcançar a interface. Por outro lado, 

copolímeros de massas molares intermediárias podem demonstrar melhor 

desempenho de compatibilização (GALLOWAY et al., 2005).  

Em relação a eficiência de compatibilização, estudos reportam que a maior 

eficiência pode ser alcançada quando a massa molar dos blocos é a mesma dos 

polímeros puros (XU; LIN, 1996; HEMELRIJCK et al., 2005). Em relação à simetria 

dos copolímeros em bloco, observou-se que copolímeros diblocos assimétricos são 

menos eficientes, pois tendem a formar micelas. Já copolímeros diblocos simétricos 

atuam preferencialmente na interface das fases (HEMELRIJCK et al., 2005).  

O efeito dos diferentes tipos de copolímeros em blocos na compatibilização de 

blendas binárias ainda é alvo de estudos recorrentes na área. Conforme já 

mencionado anteriormente, o próprio efeito de copolímeros multiblocos na 

compatibilização de blendas poliméricas ainda é controverso e objeto de estudos 

(HAUSSLER et al., 1997; HEMELRIJCK et al., 2005). 

Bharati et al. (2017) verificaram que copolímeros diblocos são os mais eficientes 

na redução da tensão interfacial (fixado a massa molar) dentre todos os copolímeros 

lineares e ramificados e, sua eficiência aumenta com o aumento da massa molar. 

Maglio et al. (2004) observaram que copolímeros diblocos de PLLA e óxido de 

polietileno (PEO) mostraram ser melhores emulsificadores que copolímeros triblocos 

de PLLA-PCL-PLLA em blendas de PLLA/PCL. O bloco de PEO mostrou maior 

interação com a fase de PCL da blenda em relação ao bloco central de PCL do 

copolímero tri-bloco. O efeito emulsificante de um compatibilizante pode ser entendido 

como a variação da tensão interfacial da mistura compatibilizada (α) em relação a 

mistura não compatibilizada (α0), i.e., Δα = α0- α (RETSOS et al., 2004) 

Em contrapartida, Eastwood e Dadmun (2002) verificaram que o fortalecimento 

da interface da mistura depende que os blocos do copolímero sejam capazes de 

ancorar as fases homopoliméricas presentes e também que o grau de 
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emaranhamentos múltiplos na interface seja maior que um valor crítico de massa 

molar de emaranhamento. Os autores verificaram que os copolímeros pentablocos 

deram os melhores resultados de tenacidade, seguido dos triblocos e então os 

diblocos. Heptablocos e os copolímeros randômicos geraram as interfaces mais fracas 

sob condições similares. Os autores sugeriram que copolímeros com uma maior 

quantidade de blocos tem dificuldade de ancorar os homopolímeros na blenda. Além 

do mais, os autores também constataram que ao aumentar o comprimento dos blocos 

em copolímeros multiblocos há um fortalecimento da adesão interfacial.  

 Hlavatá et al. (2001) obtiveram uma morfologia mais refinada de blendas PS/PP 

quando utilizaram copolímeros tri- e pentablocos de estireno-b-butadieno como 

compatibilizantes, em em comparação aos copolímeros di- e heptablocos. A utilização 

de copolímeros triblocos no lugar de copolímeros diblocos aumentou os valores de 

alongamento na ruptura, resistência ao impacto Charpy e resistência à tração da 

blenda PS/PP. 

 Wu et al. (2010) demonstraram que blendas PLA/PCL 70/30 (% em massa) são 

mais eficientemente compatibilizadas por triblocos PLA-PCL-PLA que por diblocos 

PCL-b-PLA, pois apresentaram menores tamanhos da fase dispersa quando 

compatibilizadas por triblocos. Retsos et al., (2004) demonstraram resultados que 

corroboram os alcançados por Wu et al. (2010), no qual verificou-se que copolímeros 

triblocos de IR e PS geraram menores valores de tensão interfacial em blendas IR/PS 

em relação a compatibilização com copolímeros diblocos. Os autores também 

concluem que copolímeros diblocos possuem uma maior facilidade em formar 

micelas. 

Copolímeros randômicos também podem ser utilizados como compatibilizantes 

de blendas binárias imiscíveis, mas apresentam desempenho inferior a copolímeros 

em blocos alternados com massas molares equivalentes. Por exemplo, a tensão 

interfacial de blendas binárias de poli(α-metilestireno-co-acrilonitrila) (PαMSAN) e 

poli(metil metacrilato) (PMMA) praticamente não foi alterada com a adição de 

copolímeros randômicos de PS-r-PMMA de baixa massa molar. Porém a tensão 

interfacial da blenda polimérica diminui em 25% do valor inicial, com a utilização de 

copolímeros em blocos alternados de baixa massa molar. Copolímeros randômicos 

só são efetivos quando estão com alta massa molar, ao contrário de copolímeros em 
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blocos que apresentam efeito expressivo mesmo quando estão em menor massa 

molar (BHARATI et al., 2017). 

Outro efeito da estrutura molecular de copolímeros em blocos pode ser 

observado pelo deslocamento gradual das Tgs das fases de uma blenda binária 

polimérica imiscível com o aumento da porcentagem de copolímeros em blocos. 

Quando uma fase demonstrar maior deslocamento da Tg em relação a outra, pode ser 

um indicativo de que o bloco do copolímero que interage mais com essa fase possui 

maior massa molar do que o outro bloco (WU et al., 2010). 

A coalescência das fases dispersas em blendas imiscíveis e o acompanhamento 

da evolução da morfologia podem ser estudados por testes de coalescência induzida 

por fluxo monitorizado, em reômetros de regimes oscilatórios, nas quais medidas 

mecânicas-dinâmicas são realizadas. As medidas realizadas na região viscoelástica 

linear podem ser descritas pelo modelo de emulsão de Palierne permitindo, por 

exemplo, estimar os parâmetros interfaciais: tensão interfacial, módulos viscoelásticos 

da interface (β’ e β’’) e os tempos de relaxação da blenda (PALIERNE, 1990, 1991; 

VINCKIER et al., 1998; HEMELRIJCK et al., 2005; SHI et al., 2006). Um maior 

detalhamento a respeito dos modelos de emulsão e dos parâmetros interfaciais está 

presente na seção 3.7. 

Jacobs et al. (1999) estudaram blendas de PS/PMMA via reometria oscilatória e 

distinguiram dois mecanismos de relaxação: um referente a forma das gotas dispersas 

e o outro associado à elasticidade interfacial. Tais mecanismos podem ser 

interpretados quantitativamente pelo tempo de “relaxação da forma” (ts) (shape 

relaxation time) e o tempo de relaxação interfacial (tβ) (interfacial relaxation time), 

respectivamente (JACOBS et al., 1999).   

 O tempo de “relaxação da forma” (ts) é aquele que pode ser interpretado como 

o parâmetro que descreve a morfologia do sistema devido a sua proporcionalidade 

com o raio das gotas e tensão interfacial. O tempo de "relaxação da forma" está 

relacionado ao tempo na qual as partículas deformadas necessitam para restaurar a 

sua forma originalmente mais esféricas (JACOBS et al., 1999) e está diretamente 

relacionada a tensão interfacial que atua neste processo de restauração (MARTÍN, 

2006). Quando o raio volumétrico médio da gota 𝑅𝑣
̅̅ ̅ é utilizado no modelo, o tempo de 

"relaxação da forma" (ts) que é proporcional a 𝑅𝑣
̅̅ ̅, através da tensão interfacial α , pode 

ser extraído do módulo de armazenamento da blenda (G'b) através do espectro 



75 
 

 
 

dinâmico do módulo de cisalhamento de armazenamento versus frequência angular 

(HEMELRIJCK et al., 2004). 

O tempo de relaxação interfacial (tβ) mostra-se ser independente do tempo de 

coalescência, mas dependente da concentração do copolímero em bloco na blenda 

polimérica (JACOBS et al., 1999; HEMELRIJCK et al., 2005). 

Ao aumentar o tamanho das gotas (𝑅𝑣
̅̅ ̅), ambos os processos de relaxação são 

deslocados a menores frequências, ou seja, os tempos de relaxação se tornam 

maiores e a própria intensidade da relaxação diminui (JACOBS et al., 1999).  

Em alguns sistemas de blendas poliméricas, picos de relaxação referentes à 

fase dispersa podem sofrer um deslocamento em relação ao respectivo pico de 

relaxação do componente puro. MARTÍN (2006) sugere que tal fenômeno pode estar 

relacionado aos efeitos de relaxação da forma de gotas de diferentes tamanhos (i.e, 

heterogeneidade no tamanho das gotas) ou devido ao fenômeno de coalescência. Ele 

também afirma que ombros de relaxação oriundos de um espectro reológico dinâmico 

são resultados das contribuições interfaciais para o módulo de cisalhamento de 

armazenamento. Os tempos de relaxação são determinados pelo inverso da 

frequência de oscilação característico do ombro. 

Em blendas poliméricas binárias não compatibilizadas são esperados a 

presença de três picos de relaxação: dois referentes à relaxação das fases matriz 

(majoritária) e dispersa (minoritária) e o outro relativo à "relaxação da forma" das gotas 

(ts), em faixas de frequências intermediárias e baixas. Em relação a blendas 

poliméricas binárias compatibilizadas espera-se a presença de quatro picos de 

relaxação: dois relativos à relaxação das fases matriz (majoritária) e dispersa 

(minoritária), outro relacionado a "relaxação da forma" das gotas (ts) e o quarto 

referente à relaxação interfacial (tβ) devido a presença do compatibilizante (MARTÍN, 

2006), presente em faixas de frequências ainda menores, observada em tempos de 

relaxação maiores e dependente fortemente da quantidade e da natureza do 

compatibilizante utilizado (HEMELRIJCK et al., 2005).  

A origem física do tβ não é totalmente clara e, conforme Van Hemelrijck et al. 

(2004), ela pode estar relacionada à presença de um gradiente de concentração do 

copolímero em bloco que surge devido a aplicação de fluxo de cisalhamento oriundos 

do processamento. Este eventual fenômeno de relaxação a menores frequências 

devido ao efeito do copolímero pode também ser atribuído à relaxação das tensões 
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de Marangoni que estão tangenciais a interface entre a fase dispersa e a matriz 

(NOROOZI et al., 2012). A duração de tal mecanismo de relaxação será inversamente 

proporcional à concentração do copolímero, pois mais elevados serão os gradientes 

de concentração e mais rápidos serão os relaxamentos induzidos. Caso a origem de 

tβ esteja relacionada as tensões de Marangoni, outras variáveis como a viscosidade 

da matriz e a sensibilidade da tensão interfacial à concentração (∂α/∂c) influenciarão 

tβ (HEMELRIJCK et al., 2005). 

 Van Hemelrijck et al. (2005) investigaram a evolução da morfologia de blendas 

de poliisopreno (IR) e poli(dimetilsiloxano) (PDMS) em função do tempo de 

coalescência e da concentração de diferentes tipos de copolímeros em blocos. Os 

autores verificaram que ts aumenta com a deformação imposta pelo reômetro para 

baixa concentração de um dado copolímero em bloco. No entanto, acima de uma certa 

concentração de compatibilizante, dependendo da estrutura molecular do copolímero, 

o aumento de ts com a deformação se torna menos pronunciada. Em relação ao tempo 

de relaxação interfacial (tβ), os autores constataram que conforme o teor do 

compatibilizante aumenta, menor tβ.  

Os autores constataram que, comparando dois copolímeros diblocos simétricos 

de mesma composição química, quanto maior a massa molar do copolímero, maior a 

supressão da coalescência. Em relação a tβ, copolímeros diblocos assimétricos 

possuem maiores tempos de relaxação interfaciais (tβ) que copolímeros simétricos, 

ambos possuindo a mesma massa molar total. Em uma mistura de IR matriz, o bloco 

mais longo do copolímero estará localizado na matriz e a coalescência será altamente 

suprimida, ou seja, ts aumentará em relação à blenda não compatibilizada. 

Contrariamente, se o PDMS for a matriz, o bloco mais curto do copolímero estará 

localizado na matriz e o fenômeno de coalescência será pouco afetado pela presença 

do copolímero. Portanto, a matriz polimérica e o comprimento dos blocos na matriz 

influenciam a supressão da coalescência, sendo que quanto maior o comprimento do 

bloco, mais a coalescência será suprimida (HEMELRIJCK et al., 2005). 

 Van Hemelrijck et al. (2005) concluíram que o comportamento de coalescência 

e mecanismos de relaxação interfaciais podem ser investigados utilizando medidas 

dinâmicas lineares e que blendas compatibilizadas demonstram um mecanismo de 

relaxação interfacial que blendas não compatibilizadas não apresentam, ou seja, o 
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tempo de relaxação tβ. Este tempo, por sua vez, depende da concentração do 

copolímero adicionado e da estrutura molecular do copolímero em bloco.  

 

3.7 Tensão Interfacial 

 

De acordo com a Termodinâmica, a tensão interfacial é definida pela Equação 

12, por meio da variação da energia livre do sistema (G) em relação a variação da 

área interfacial (A) entre duas fases. Um aumento na área interfacial poderia causar 

um aumento de energia livre. Em uma morfologia gota-matriz, a energia livre pode ser 

entendida como a energia elástica armazenada pela gota durante sua deformação 

(ELIAS et al., 2008). 

 

𝛼 =  
𝜕𝐺

𝜕𝐴
                                               (Equação 12) 

 

 A tensão interfacial está relacionada ao grau de interação entre as fases 

homopoliméricas e pode ser minimizada reduzindo a diferença nos parâmetros de 

solubilidade das fases ou introduzindo interações específicas. Compatibilizantes 

ocasionalmente são utilizados para reduzir a tensão interfacial entre os polímeros 

(MORRIS, 2016). 

 Vários métodos de determinação da tensão interfacial estão disponíveis e estas 

são divididas praticamente em três grupos: 

 O primeiro grupo abrange os chamados métodos estatísticos, no qual a tensão 

interfacial é determinada no estado final, onde o sistema já atingiu o equilíbrio, como 

por exemplo analisar o perfil de uma gota em uma matriz de outro polímero. Este 

equilíbrio mecânico ocorre entre a força interfacial (tensão interfacial x área interfacial) 

e uma outra força de natureza diferente, que depende do método que se está 

empregando: força gravitacional, no caso do Método da Gota Pendente (Pendant Drop 

Method (PDM)) e força centrífuga no caso do Método da Gota Girante (Spinning Drop 

Method (SDM)). 

 O Método da Gota Pendente (PDM) é uma das técnicas mais comuns dentre 

este grupo e se baseia em imergir uma gota de um polímero fundido em uma 'massa' 

de outro polímero fundido. A tensão interfacial é então estimada a partir da forma da 

gota quando a mesma alcança o equilíbrio mecânico (DEMARQUETTE, 2004). A sua 
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utilização em sistemas compatibilizados necessita primeiramente misturar um 

compatibilizante em um dos componentes da blenda, para em seguida imergir uma 

gota dessa mistura na ‘massa’ do outro polímero fundido.  Ainda, existe a dificuldade 

em calcular a densidade dos polímeros a altas temperaturas. Dessa maneira, quando 

a compatibilização ocorre com o uso de copolímeros assimétricos, o protocolo de 

mistura, i.e., a escolha do homopolímero no qual será misturado primeiramente com 

o compatibilizante, tem efeito direto no grau de compatibilização, afetando a CMC e a 

redução da tensão interfacial (RETSOS et al., 2004). O procedimento de pré-mistura 

do copolímero com a fase dispersa tem como finalidade um controle mais preciso da 

quantidade do compatibilizante a se encontrar na interface, além de minimizar a 

distância que as moléculas do compatibilizantes vão se difundir para alcançar a 

interface (WAGNER; WOLF, 1993). Entretanto, não leva em consideração o potencial 

de difusão do copolímero para chegar na interface. 

 O segundo grupo é descrito pelos métodos dinâmicos, onde a a tensão 

interfacial é estimada pelo estudo da evolução da forma de um polímero disperso 

(geralmente na forma de uma fibra ou elipse) em uma matriz de outro polímero em 

função do tempo. A forma da interface líquido-líquido muda com o tempo e a tensão 

interfacial é determinada pela evolução do perfil interfacial utilizando um determinado 

modelo (XING et al., 2000). As principais técnicas são Instabilidade da Fibra Fundida 

(breaking thread method), Método da Fibra Inserida (retraction of imbedded fiber) 

(fibra inserida) e Método da Retração da Gota Deformada (retraction of deformed drop 

method). Em relação ao método da retração da gota deformada, esta técnica consiste 

em gravar, em função do tempo, o processo de relaxação que leva uma gota 

deformada a uma forma esférica de equilíbrio. A tensão interfacial é determinada a 

partir de modelos matemáticos que não consideram as taxas de cisalhamento e 

determinam equilíbrio entre as forças viscosas e a tensão interfacial (MARTÍN, 2006). 

 O terceiro método são os reológicos, baseados em medidas de cisalhamento 

oscilatórias a baixas amplitudes de deformação (SAOS - Small Amplitude Oscillatory 

Shear). Os métodos reológicos apresentam como vantagens: (i) serem praticamente 

aplicáveis para misturas viscoelásticas compatibilizadas no estado fundido com 

protocolos mais simples de mistura; (ii) estimarem a tensão interfacial com base no 

potencial difusivo do compatibilizante e  (iii) considerarem a interface total da mistura 
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em vez de considerar apenas uma gota ou uma fibra, como no caso dos métodos 

estatísticos e dinâmicos (XING et al., 2000). 

O comportamento reológico de blendas poliméricas no regime de 

viscoelasticidade linear tem sido previsto por modelos teóricos, chamados de modelos 

de emulsão, que ajustam a resposta reológica com parâmetros da interface. Estes 

modelos podem inferir a tensão interfacial entre os dois componentes de uma mistura 

polimérica (DEMARQUETTE, 2004). Os modelos mais conhecidos são o de Palierne 

(PALIERNE, 1990, 1991), Bousmina (BOUSMINA, 1999) e Gramespacher & Meissner 

(GRAMESPACHER; MEISSNER, 1992), todos fundamentados em morfologia de 

gotas dispersas. Enquanto que o modelo de Palierne e Bousmina inferem a tensão 

interfacial via comparação do módulo complexo da mistura polimérica com os modelos 

de emulsão, o modelo de Gramespacher & Meissner (Modelo G-M) baseia-se na 

identificação do tempo de relaxação no espectro de relaxação da mistura (H(λ)) 

(DEMARQUETTE, 2004). 

Gu e Macosko (2021) realizaram um estudo sistemático de comparação de 

métodos de estimativa de tensão interfacial na mistura PLA/PE. Os métodos utilizados 

foram o da “Retração da Fibra Inserida”, “Gota Pendente”, “Instabilidade da Fibra 

Inserida” e Modelo de Palierne. O estudo concluiu que o Modelo de Palierne foi o que 

realizou a estimativa mais próxima do parâmetro interfacial teórico de 11 mN/m, a 

180°C. Em sistemas polímero/polímero, tensões interfaciais maiores de 10 mN/m são 

consideradas muito altas, valores que classificam a mistura como altamente 

incompatível. 

 Os métodos reológicos já foram estudados envolvendo outras misturas 

poliméricas, como por exemplo: blendas PP/PA6 (MARTÍN, 2006), IR/PS (VAN 

HEMELRIJCK et al. , 2005), PLA/PCL não compatibilizada (WU et al., 2008; 

NOROOZI et al., 2012; FORTELNÝ et al., 2015) e PLA/PCL na presença de 

copolímeros dibloco PCL-PLA e triblocos PLA-PCL-PLA (WU et al., 2010). Não foram 

encontrados na literatura estudos envolvendo misturas de PLA e PCL na presença de 

copolímeros multiblocos de PEG-b-PCL com tal complexidade nas alterações 

estruturais do copolímero. 

O modelo teórico de emulsões de Palierne é um modelo baseado na energia 

livre da interface (WU et al., 2010), publicado originalmente em 1990 por Palierne  

(PALIERNE, 1990, 1991). É utilizado para modelar a resposta dinâmica de emulsões, 
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possibilitando o estudo da elasticidade interfacial e supressão da coalescência 

(HEMELRIJCK et al., 2004) e consequentemente, descrever de maneira quantitativa 

propriedades viscoelásticas lineares e derivar a tensão interfacial entre os 

componentes emulsão (COSTA, 2012).  

O entendimento quantitativo da reologia de blendas poliméricas compatibilizadas 

necessita considerar as propriedades interfaciais. O modelo de Palierne permite este 

entendimento, mas até 1999 esta análise sistemática não tinha sido realizada em 

misturas poliméricas. O estudo envolvendo blendas de PS/PMMA de JACOBS et al. 

(1999) foi um dos primeiros a considerar o efeito da viscoelasticidade no estudo 

interfacial de blendas poliméricas.  

A alteração na área superficial ou aplicação de cisalhamento localizado altera a 

tensão interfacial, o que explica a natureza viscoelástica da interface. A descrição 

teórica da reologia de blendas poliméricas compatibilizadas baseia-se na suposição 

de que a adição de espécies ativas interfaciais (compatibilizantes) não só altera a 

tensão interfacial α, mas conduz a um estado de tensão que depende da área 

superficial (JACOBS et al., 1999). 

 A origem dos parâmetros de interface podem ser verificados a partir de Palierne 

(1990, 1991), o qual assume-se que o estado de tensão interfacial é caracterizado 

pelo tensor de tensão interfacial αij, vide Equação 13. 

 

𝜶𝒊𝒋 =  𝜶𝜹𝒊𝒋 + 𝜷𝒊𝒋                                 (Equação 13) 

 

onde i,j = 1,2 (interface bidimensional) são as coordenas da interface, αδ ij 

correlaciona-se à tensão isotrópica interfacial (sendo δij o tensor unitário) e βij é o 

tensor dinâmico (não isotrópico) da interface, proporcional à deformação interfacial γij, 

a qual por sua vez oscila com a frequência ω (JACOBS et al., 1999; HEMELRIJCK et 

al., 2004). O tensor dinâmico da interface pode ser determinado através da Equação 

14. 

 

𝜷𝒊𝒋(𝝎) =  𝟏/𝟐𝜷𝒊,𝒋
′ (𝝎)𝜹𝒊𝒋𝛄𝒌,𝒌 +  𝜷𝒊,𝒋

′′  (𝝎). (𝛄𝒊,𝒋 −  𝟏/𝟐𝛄𝒌,𝒌𝜹𝒊𝒋)       (Equação 14) 

 

em que a primeira parte da equação é a parte isotrópica de βij, proporcional a γk,k, que 

está relacionada à variação da área relativa, e a segunda parte é a parte não-
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isotrópica, proporcional à (γij - 1/2δijγkk) que é relacionada ao cisalhamento sem 

alteração de área. β '(ω) e β''(ω) são respectivamente o módulo de dilatação interfacial 

complexo e módulo de cisalhamento interfacial complexo e não são determinados por 

experimentação (JACOBS et al., 1999; HEMELRIJCK et al., 2004; MARTÍN, 2006).               

β '(ω) está relacionado à variação da área relativa da interface enquanto que β''(ω) ao 

cisalhamento sem alteração da área da interface (JACOBS et al., 1999). 

Atualmente o modelo de emulsão de Palierne é um dos modelos mais utilizados 

para o estudo do comportamento reológico de blendas poliméricas binárias no regime 

viscoelástico, o qual assume que a morfologia não é modificada (com leve deformação 

da fase dispersa). O modelo também assume que as gotas referentes a fase dispersa 

são compostas por esferas de raio volumétrico médio 𝑅𝑉
̅̅̅̅  (MARTÍN, 2006). 

 O modelo de Palierne em sua forma generalizada descreve o módulo de 

cisalhamento complexo de uma emulsão viscoelástica de blendas poliméricas binárias 

(Gb*(ω)) (Equação 15) em função do módulo de cisalhamento complexo da matriz 

(G*m(ω)) e da fase dispersa (G*d(ω)) (JACOBS et al., 1999; HEMELRIJCK et al., 

2004). 

𝐺𝑏
∗(ω) = 𝐺𝑚

∗ (ω).
1+3 ∑ Φ

E(ω,Ri)

D(ω,Ri)

1−2 ∑ Φ
E(ω,Ri)

D(ω,Ri)

                       (Equação 15) 

onde , 

𝐸𝑖(ω, Ri) = [Gd
∗ (ω) −  Gm

∗ (ω)][19Gd
∗ (ω) + 16Gm

∗ (ω)] +  4
α

Ri

[5Gd
∗ (ω) + 2Gm

∗ (ω)]

+
𝛽′(ω)

𝑅𝑖
(23Gd

∗ (ω) − 16Gm
∗ (ω)) +

2𝛽′′(ω)

𝑅𝑖
  (13Gd

∗ (ω) + 8Gm
∗ (ω))

+ 24𝛽′(ω)
𝛼

𝑅𝑖
2 + 16𝛽′′(ω)

𝛼 + 𝛽′(ω)

𝑅𝑖
2 ) 

𝐷𝑖(ω, Rv) = [2Gd
∗ (ω) + 3Gm

∗ (ω)][19Gd
∗ (ω) + 16Gm

∗ (ω)] +  40
α

Ri

[Gd
∗ (ω) + Gm

∗ (ω)]

+ 
2𝛽′(ω)

𝑅𝑖

[23Gd
∗ (ω) + 32Gm

∗ (ω)] +  
4𝛽′′(ω)

𝑅𝑖
 [13Gd

∗ (ω) + 12Gm
∗ (ω)]

+
48𝛼𝛽′(ω)

𝑅𝑖
2 +

(𝛼 + 𝛽′(ω))32𝛽′′(ω)

𝑅𝑖
2  

 

e α é a tensão interfacial e Φ a fração volumétrica da fase dispersa. As propriedades 

da interface no modelo de Palierne são caracterizadas pelo parâmetro α e pelas 



82 
 

 
 

funções materiais β'(ω) e β''(ω) (JACOBS et al., 1999). O modelo conforme 

apresentado anteriormente, sem aplicação de hipóteses, é também denominado de 

Modelo Generalizado de Palierne. Entretando, a utilização do modelo em sua versão 

original, com três parâmetros de ajustes (α/Ri, β’/Ri e β’’/Ri), com β’ e β’’ dependentes 

da frequência, sem as devidas simplificações morfológicas e termodinâmicas, é de 

difícil aplicação para misturas poliméricas imiscíveis (MARTÍN, 2006) 

Existem várias maneiras de simplificar o modelo de emulsão de Palierne: 

assumir β''(ω) independente de ω, β'(ω)=0 ou β''(ω)=0, ou até mesmo β'(ω)=0 e 

β''(ω)=0  (JACOBS et al., 1999; HEMELRIJCK et al., 2004; MARTÍN, 2006). A 

simplificação β'(ω)=0 e β''(ω)=0 é bem radical e pressupõe que a presença e ação de 

compatibilizantes não sejam consideradas (MARTÍN, 2006). Outra hipótese 

importante é considerar baixa polidispersividade da fase minoritária, o que permite 

que ∑ Φ
E(ω,Ri)

D(ω,Ri)
 possa ser substituída por um termo simples, sem a necessidade do 

somatório (BOUSMINA; MULLER, 1993). 

 Nos trabalhos de Jacobs et al. (1999) e Van Hemelrijck et al. (2004), foram 

utilizados as simplificações de β'(ω)=0 e β'' independente de ω, ou seja, estado de 

tensão interfacial não-isotrópico, além de considerar baixa polidispersão da fase 

minoritária. Utilizando tais simplificações verificou-se que o modelo de Palierne, agora 

denominado de Modelo Simplificado de Palierne, reduziu-se à análise do módulo 

elástico da blenda (G'b(ω)) com dois parâmetros interfaciais: α/Rv e β''/Rv (vide 

Equação 16)) 

 

𝐺𝑏
′ (ω) = 

 𝐺𝑚
′ (𝜔).(𝑦2+𝑧2+𝛷(𝑥𝑦+𝑞𝑧)−6𝛷2(𝑥2+𝑞2))−5𝐺𝑚

′′(𝜔)𝛷(𝑞𝑦−𝑥𝑧)

(𝑦−2𝛷𝑥)2+ (𝑧−2𝛷𝑞)2
        (Equação 16) 

 

em que, 

 

𝒙 = [𝐺𝑑
′ (𝜔) − 𝐺𝑚

′ (𝜔)][19𝐺𝑑
′ (𝜔) + 16𝐺𝑚

′ (𝜔)] − [𝐺𝑑
′′(𝜔) − 𝐺𝑚

′′ (𝜔)][19𝐺𝑑
′′(𝜔) + 16𝐺𝑚

′′ (𝜔)] +

 4
𝛼

𝑅𝑣
[5𝐺𝑑

′ (𝜔) +  2𝐺𝑚
′ (𝜔)] + 2

𝛽′′

𝑅𝑣
 [5𝐺𝑑

′ (𝜔) + 8𝐺𝑚
′ (𝜔) + 8

𝛼

𝑅𝑣
] ; 

 

𝒒 = [𝐺𝑑
′ (𝜔) − 𝐺𝑚

′ (𝜔)][19𝐺𝑑
′′(𝜔) + 16𝐺′

𝑚
′ (𝜔)] + [𝐺𝑑

′′(𝜔) − 𝐺𝑚
′′ (𝜔)][19𝐺𝑑

′ (𝜔) +  16𝐺𝑚
′ (𝜔)] 

+ 4
𝛼

𝑅𝑣

[5𝐺𝑑
′′(𝜔) +  2𝐺𝑚

′′ (𝜔)] + 2
𝛽′′

𝑅𝑣
 [13𝐺𝑑

′′(𝜔) + 8𝐺𝑚
′′ (𝜔) ; 
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𝒚 = [2𝐺𝑑
′ (𝜔) + 3𝐺𝑚

′ (𝜔)][19𝐺𝑑
′ (𝜔) + 16𝐺𝑚

′ (𝜔)] − [2𝐺𝑑
′′(𝜔) + 3𝐺𝑚

′′(𝜔)][19𝐺𝑑
′′(𝜔) + 16𝐺𝑚

′′(𝜔)] +

 40
𝛼

𝑅𝑣
[𝐺𝑑

′ (𝜔) +  𝐺𝑚
′ (𝜔)] + 4

𝛽′′

𝑅𝑣
 [13𝐺𝑑

′ (𝜔) + 12𝐺𝑚
′ (𝜔) + 8

𝛼

𝑅𝑣
] ; 

 

𝒛 = [2𝐺𝑑
′′(𝜔) + 3𝐺𝑚

′′ (𝜔)][19𝐺𝑑
′ (𝜔) + 16𝐺𝑚

′ (𝜔)][2𝐺𝑑
′ (𝜔) + 3𝐺𝑚

′ (𝜔)][19𝐺𝑑
′′(𝜔) + 16𝐺𝑚

′′ (𝜔)] 

+ 40
𝛼

𝑅𝑣

[𝐺𝑑
′′(𝜔) + 𝐺𝑚

′′(𝜔)] + 4
𝛽′′

𝑅𝑣
 [13𝐺𝑑

′′(𝜔) + 12𝐺𝑚
′′ (𝜔) . 

Este modelo simplificado também é denominado de Modelo de Palierne de Dois 

Parâmetros (Two-Parameter Palierne Model), já que com esta simplificação, dois 

parâmetros de ajuste são ativos: α/Rv e β''/Rv. Dessa maneira, os dois tempos de 

relaxação (ts e tβ) discutidos no capítulo anterior podem ser estimados a partir das 

Equações 17 e 18 (JACOBS et al., 1999; HEMELRIJCK et al., 2004): 

 

𝒕𝒔 =  
λ12

2
. [1 − (1 − 4

λ𝟏𝟏

λ𝟏𝟐

)
0,5

]                          (Equação 17) 

𝒕𝜷 =  
λ𝟏𝟐

2
. [1 + (1 − 4

λ𝟏𝟏

λ𝟏𝟐

)
0,5

]                             (Equação 18) 

 

onde, 

λ𝟏𝟏 =
ηmRv

4α
.

(19p + 16)(2p + 3 − 2Φ(p − 1))

10(p + 1) +
β′′

α
(13p + 12) − 2Φ((5p + 2) +

β′′

2α
(13p + 8))

 

 

λ𝟏𝟐 =
η𝑚𝑅𝑣

8𝛽′′
.
10(𝑝 + 1) +

𝛽′′

𝛼
(13𝑝 + 12) − 2Φ((5p + 2) +

β′′

2α
(13p + 8))

(1 − Φ)
 

 

e ηm é a viscosidade zero (zero-shear viscosity) da matriz polimérica e p=(ηd/ηm), 

sendo ηd a viscosidade em taxa de cisalhamento zero da fase dispersa. 

A princípio ts e tβ dependem dos parâmetros α/Rv e β''/Rv, mas 

experimentalmente é possível constatar que a dependência de ts sobre β''/Rv e tβ sobre 

α/Rv pode ser desconsiderada, conforme mostrado na Figura 19, devido à presença 

ou ausência da sensibilidade da variável sobre os parâmetros citados anteriormente 

(HEMELRIJCK et al., 2004). 
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Figura 19. Tempos de relaxação obtidos via modelo de Palierne: (a) ts (○) e tβ (□) em  função de α 

com β'' e Rv constante; (b) ts (○) e tβ (□) em função de β'' com α e Rv constante.  

Fonte: Hemelrijck et al. (2004) 

Ao variar a intensidade do parâmetro interfacial β’’ nota-se que há influência 

nos processos de relaxação interfacial (tβ) enquanto que o processo de relaxação da 

forma da gota (ts) permanece quase inalterado (JACOBS et al., 1999), i.e., o efeito é 

pequeno sob a medição da tensão interfacial. Porém, se a intensidade do β’’ é da 

mesma ordem do valor da tensão interfacial, a relaxação interfacial é coberta pelo 

processo de relaxação da forma da gota.  

Estes resultados demonstram que os processos de relaxação de uma mistura 

polimérica dependem dos parâmetros da interface (α e β), dos componentes da 

mistura (G’
m, G’’

m, G’
d, G’’

d e Φ) e da morfologia (Rv) 

Ao determinar os tempos de relaxação ts e tβ via SAOS, a tensão interfacial 

entre os polímeros componentes da blenda polimérica binária pode ser estimada e a 

ação dos compatibilizantes na redução da tensão interfacial e da melhoria (ou não) 

das propriedades da blenda avaliada (MARTÍN, 2006). Desta maneira é possível obter 

a tensão interfacial a partir dos tempos de relaxação da blenda (espectro de relaxação 

da mistura (H(λ)) ou a partir da comparação do módulo complexo da mistura 

polimérica com os modelos de emulsão. O espectro de relaxação pode ser 

determinado a partir da análise de dados experimentais do módulo de armazenamento 

(G')  e de perda (G'') empregando-se para isso  métodos de regressão não-linear 

(COSTA, 2012). 

 O modelo de Palierne prediz o comportamento viscoelástico de maneira mais 

precisa em blendas não compatibilizadas que blendas compatibilizadas, conforme 

apresentado na  Figura 20. Em geral, o modelo de Palierne é mais aplicável para 
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descrever o comportamento viscoelástico de um sistema de emulsão diluído ou 

semidiluído. Dependendo do comportamento observado, outros métodos de predição 

de tensão interfacial podem ser necessários, como o método de retração de gotas 

deformadas (WU et al., 2010). 

 

 

Figura 20. Curva exemplo da predição do modelo de Palierne no módulo elástico de armazenamento 
(G') e de perda (G'') de uma blenda de PLA/PCL não compatibilizada à esquerda e compatiblizada à 

direita. 
Fonte: WU et al. (2010) 

 

Além das simplificações anteriormente discutidas, considerando hipóteses mais 

radicais como β'(ω) =0 ou β''(ω) =0, o modelo de Palierne é reduzido de acordo com 

a Equação 19: 

 

𝐺𝑏
′ (ω) = 

 𝐺𝑚
′ (ω).(𝑦2+𝑧2+Φ(xy+qz)−6Φ2(x2+q2))−5Gm

′′ (ω)Φ(qy−xz)

(𝑦−2Φx)2+ (z−2Φq)2
             (Equação 19) 

onde, 

𝒙 = [𝐺𝑑
′ (𝜔) − 𝐺𝑚

′ (𝜔)][19𝐺𝑑
′ (𝜔) + 16𝐺𝑚

′ (𝜔)] − [𝐺𝑑
′′(𝜔) − 𝐺𝑚

′′ (𝜔)][19𝐺𝑑
′′(𝜔) + 16𝐺𝑚

′′ (𝜔)] +

 4
𝛼

𝑅𝑣
[5𝐺𝑑

′ (𝜔) +  2𝐺𝑚
′ (𝜔)] ; 

𝒒 = [𝐺𝑑
′ (𝜔) − 𝐺𝑚

′ (𝜔)][19𝐺𝑑
′′(𝜔) + 16𝐺′

𝑚
′ (𝜔)] + [𝐺𝑑

′′(𝜔) − 𝐺𝑚
′′ (𝜔)][19𝐺𝑑

′ (𝜔) +  16𝐺𝑚
′ (𝜔)]

+  4
𝛼

𝑅𝑣

[5𝐺𝑑
′′(𝜔) +  2𝐺𝑚

′′(𝜔)] ; 

𝒚 = [2𝐺𝑑
′ (𝜔) + 3𝐺𝑚

′ (𝜔)][19𝐺𝑑
′ (𝜔) + 16𝐺𝑚

′ (𝜔)] − [2𝐺𝑑
′′(𝜔) + 3𝐺𝑚

′′ (𝜔)][19𝐺𝑑
′′(𝜔) + 16𝐺𝑚

′′ (𝜔)]

+  40
𝛼

𝑅𝑣

[𝐺𝑑
′ (𝜔) +  𝐺𝑚

′ (𝜔)]; 

𝒛 = [2𝐺𝑑
′′(𝜔) + 3𝐺𝑚

′′ (𝜔)][19𝐺𝑑
′ (𝜔) + 16𝐺𝑚

′ (𝜔)][2𝐺𝑑
′ (𝜔) + 3𝐺𝑚

′ (𝜔)][19𝐺𝑑
′′(𝜔) +  16𝐺𝑚

′′(𝜔)] 

+ 40
𝛼

𝑅𝑣

[𝐺𝑑
′′(𝜔) + 𝐺𝑚

′′(𝜔)] + 12𝐺𝑚
′′(𝜔) . 

Frequência (Hz) Frequência (Hz) 
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Este modelo passa a ser denominado Modelo Monomodal de Palierne quando 

se assume baixa polidispersão (Rv/Rn ≤ 2,3) e β'(ω) = β''(ω) =0. Neste cenário, o 

estado de tensão interfacial é isotrópico e ts é determinado via Equação 20 e  tβ  ∞ 

(JACOBS et al., 1999). A tensão interfacial pode ser estimada a partir da Equação 20, 

conhecendo-se o tempo de relaxação da forma do espectro de relaxação. 

 

𝑡𝑠 =
𝑅η𝑚

4𝛼

(19
η𝑑
η𝑚

+16)[2
η𝑑
η𝑚

+3−2𝜑(
η𝑑
η𝑚

−1)]

10(
η𝑑
η𝑚

+1)−2𝜑(5
η𝑑
η𝑚

+2)
                 (Equação 20) 

 

Este tipo de aproximação pode ser feito caso não tenha o aparecimento de um 

segundo ‘ombro’ (tβ) no perfil de G’ versus ω (GRAEBLING et al., 1993; JACOBS et 

al., 1999).  

 Conforme comentado anteriormente, caso ocorra um segundo mecanismo de 

relaxação evidente e a viscosidade em baixas taxas de cisalhamento (zero-shear 

viscosity) depender diretamente do teor da fase dispersa, mas não do teor do 

compatibilizante, o cenário mais adequado é assumir β'(ω) = 0 e β''(ω) independente 

de ω (Modelo Simplificado de Palierne). Neste caso a viscosidade da blenda a baixas 

taxas de cisalhamento é apenas dependente do teor da fase dispersa e independe do 

teor do compatibilizante e da razão de viscosidade. Usualmente a compatibilização 

leva a uma interface, cuja a resposta viscoelástica da mistura segue o Modelo 

Simplificado de Palierne (OLDROYD, 1953; JACOBS et al., 1999). A interface é 

afetada pela presença do copolímero e, portanto, possui suas propriedades alteradas, 

passando a demonstrar certa elasticidade, justificando o aparecimento de um tempo 

de relaxação a baixas frequências (tβ) (RIEMANN et al., 1997). 

 Uma vez contextualizado as temáticas deste trabalho, a discussão a respeito 

da controvérsia do comportamento de copolímeros multiblocos na compatibilização 

de blendas poliméricas imiscíveis é retomada neste estudo. Por meio deste trabalho 

espera-se corroborar o efeito da estrutura molecular de copolímeros multiblocos sob 

um ponto de vista pouco utilizado na literatura. As constatações presentes na literatura 

são usualmente sustentadas por meio de corroborações indiretas, utilizando ensaios 

mecânicos e morfológicos, em oposição a uma investigação das propriedades de 

natureza interfacial.  
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4. MATERIAIS 

 

O PLA utilizado neste estudo foi o IngeoTM Biopolymer 3251D, biopolímero de grau 

de injeção com teor de isômero D entre 1,2 e 1,6%, fabricado pela NatureWorksTM 

(Minnesota, EUA). O PCL utilizado foi a CAPATM 6500, fornecida pela PerstorpTM 

(North Brabant, Holanda), utilizado para uma variedade de aplicações em adesivos. 

As propriedades físicas dos polímeros estão apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1. Propriedades físicas dos homopolímeros iniciais. 

 𝑀𝑛
̅̅ ̅̅  (Da)(1) Tm (°C)(2) Tg (°C)(3) 

Grau de 
cristalinidade (%)(2) 

Alongamento na 
ruptura (%)(3) 

PLA 43000 168,9 55-60 46,9 3,5 
PCL 53000 56,4 -60 51,5 800 

(1) 𝑀𝑛
̅̅ ̅̅  = Massa molar numérica média obtida via SEC em tetrahidrofurano (THF) a 50°C; 

(2) Obtida via DSC (Primeiro Aquecimento) (10°C/min) ∆Hm
100% = 93 J/g para o PLA (GARLOTTA, 

2002) e ∆Hm
100%  = 139 J/g  para o PCL (CRESCENZI et al., 1972); 

(3) Obtido no datasheet do material (PERSTORP GROUP, 2013a; NATUREWORKS® LLC, 2018). 

Três copolímeros multiblocos foram sintetizados empregando macrodióis lineares 

de ε-caprolactona e etileno glicol, para serem utilizados como compatibilizantes nas 

blendas PLA/PCL. Os macrodióis hidrofóbicos de ε-caprolactona utilizados foram os 

CAPATM 2054 e CAPATM 2205, fornecidos pela PerstorpTM (North Brabant, Holanda). 

Os macrodóis hidrofílicos de etileno glicol foram os ULTRAPEG1500 e 

ULTRAPEG6000, ambos fornecidos pela Oxiteno (São Paulo, Brasil). As propriedades 

físicas dos macrodióis estão apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2. Propriedades físicas dos macrodióis. 

Macrodióis 
Massa molar 
média(1) (Da) 

Tm
(2) 

(°C) 
Índice de hidroxila(1) 

(mg KOH.g-1) 
Aspecto a temperatura 

ambiente(1) 

CapaTM 2054  550 -14 / 5 200 – 215 Líquido 
CapaTM 2205  2000 47 54 – 58 Cera 

ULTRAPEG1500 1500 43 70,5 – 83,0 Flocos 
ULTRAPEG6000  6000 63 17 – 21 Flocos 

(1) Obtidos a partir dos datasheets dos materiais (OXITENO S.A., 2011a, 2011b; PERSTORP 
GROUP, 2013b, 2015); 

(2) Obtida via DSC (Primeiro Aquecimento) (10°C/min). 

 

O diisocianato utilizado na síntese dos compatibilizantes foi o hexametileno 

diisocianato (1,6-Diisocianatohexano) (HDI) de 168 Da de massa molar e densidade 

de 1,047 g/mL fornecido pela Sigma-Aldrich (São Paulo, Brasil). O catalisador utilizado 

foi o octanoato de estanho (Tin (II) 2- etilhexanoato) (SnOct), fornecido pela Sigma-

Aldrich (São Paulo, Brasil).  
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5. EXPERIMENTAL 

O esquema-resumo da metodologia pode ser verificado na Figura 21, em que 

apresenta as etapas realizadas neste presente trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Esquema-resumo da metodologia. 

  

 De maneira resumida, a metodologia deste trabalho foi subdividida em 4 etapas 

principais: 

(i) Etapa 1: Síntese e caracterização de três copolímeros multiblocos para 

serem utilizados como compatibilizantes nas misturas PLA/PCL. 

Metodologia presente no capítulo 5.1. 

(ii) Etapa 2: Incorporação dos compatibilizantes nas misturas PLA/PCL no 

estado fundido por extrusão dupla-rosca co-rotacional. Em seguida, 

 Incorporação dos 
copolímeros em blendas 
PLA/PCL em três teores: 

 1% (% em massa) 

 3% (% em massa) 

 5% (% em massa) 

 

Preparação e caracterização das misturas   

    PLA 
 

PCL 

 

 
(80/20 % em massa) 

 

 MEV 

 MET 

 DSC 

 AFM-IR 

 Reometria Oscilatória 

E
T

A
P

A
 1

 
E

T
A

P
A

 2
 

S

nOct2 

 

Extrusão dupla-rosca 

co-rotacional 

 Modelo teórico de  
 PALIERNE (1990, 1991) 

Estimativa da tensão interfacial  

Regressão não-linear 
Tensão 

Interfacial 

 

Ensaios Mecânicos 

 

E
T

A
P

A
 3

 
E

T
A

P
A

 4
 

Síntese dos compatibilizantes  

 

Caracterização mecânica (Tração e Impacto Izod) 
Moldagem por 

injeção 

Macrodiol de ε-
caprolactona 

Macrodiol de 
etileno glicol 

FTIR 

H1-RMN 

TGA/DSC/ 
DMA 

SnOct 

E
T

A
P

A
 1

 

HDI PCL-b-PEG 
 

 

 

SEC 

Estimativa 



92 
 

 
 

caracterizações morfológicas (MEV, MET e AFM-IR), térmica (DSC) e 

reológica das misturas extrudadas. Metodologia presente no capítulo 5.2.; 

(iii) Etapa 3:  Estimativa da tensão interfacial via aplicação do Modelo de 

Palierne por meio da regressão não-linear dos dados experimentais obtidos 

via reometria oscilatório com parâmetros interfaciais. Metodologia presente 

no capítulo 5.2.4.; 

(iv) Etapa 4: Produção das misturas em maior escala para posterior injeção e 

testes mecânicos em tração e resistência ao impacto Izod. Metodologia 

presente no capítulo 5.2.6. 

  

5.1 Etapa 1 - Síntese e caracterização dos compatibilizantes 

 

Um dos principais desafios científicos deste trabalho é a síntese de copolímeros 

mutiblocos com diferentes estruturas moleculares, variando apenas o tamanho dos 

blocos, mas mantendo as massas molares médias as mais similares possíveis. A 

reação química simplificada entre os macrodióis e o HDI está apresentada na Figura 

22. 

 

Figura 22. Reação química simplificada entre os macrodióis e HDI. 

 

Três copolímeros multiblocos foram sintetizados via polimerização em massa 

em única etapa (one-step bulk polycondensation) entre macrodióis de ε-caprolactona 

e de etilenoglicol e, HDI. A reação foi realizada em atmosfera de nitrogênio e 

catalisada pelo octanoato de estanho II. 

O controle da massa molar dos copolímeros multiblocos foi realizado 

empregando excesso do macrodiol de ε-caprolactona e atribuindo diferentes graus de 

extensão da reação (ou conversão), dado pela relação molar NCO/OH, dependendo 

HDI  Macrodiol de  
ε-caprolactona 

Macrodiol de 
etilenoglicol 

PCL-b-PEG 
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da massa molar dos macrodióis. Objetivou-se uma mesma massa molar média, 

aproximadamente 45000 Da, próxima da massa molar dos polímeros PLA e PCL.  

A nomenclatura utilizada nesse trabalho para designar os copolímeros 

multiblocos sintetizados foi CLXPEGY, onde X e Y representam, respectivamente, as 

massas molares dos blocos de PCL e PEG. Portanto, no copolímero multibloco 

CL550PEG1500, os segmentos de PCL tem massa molar em torno de 550 Da e os 

segmentos de PEG aproximadamente 1500. 

A massa molar, composição dos blocos de PCL e PEG e os parâmetros de 

síntese estão apresentados na Tabela 3. Os valores utilizados na síntese estão 

melhores detalhados no ANEXO B. 

Tabela 3. Massa molar e composição dos blocos de PCL e PEG e os parâmetros de síntese dos 
copolímeros. 

Copolímeros 
Massa molar 
do bloco PCL 

(Da) 

Massa Molar 
do bloco de 
PEG (Da) 

Composição dos 
blocos (PCL:PEG)  

(mol.mol-1) 

Razão molar 
teórica 

(NCO/OH) 

CL550PEG1500 550 1500 1,05:1 0,98 
CL2000PEG1500 2000 1500 1,07:1 0,97 
CL2000PEG6000 2000 6000 1,13:1 0.93 

 

 Uma representação esquemática dos três copolímeros sintetizados com 

diferentes estruturas moleculares está apresentada na Figura 23. 

 

 

Figura 23. Representação esquemática dos copolímeros multiblocos sintetizados com diferentes 

estruturas moleculares. O tamanho de cada círculo é proporcional à massa molar do bloco. 

 

 Os macrodióis foram inicialmente secos por 12 horas a aproximadamente 40°C. 

Em seguida foram adicionados em um balão volumétrico de três vias de 500 mL sob 

fluxo de nitrogênio. O balão foi imerso parcialmente em um banho de óleo de silicone 

a 80°C e foi utilizado um misturador mecânico para misturar os macrodióis fundidos. 

diisocianato 

Mesma massa molar média 

Blocos de ε-caprolactona 

Blocos de etileno glicol 



94 
 

 
 

O sistema de síntese está apresentado na Figura 24. A temperatura de 80°C foi 

escolhida pois as temperaturas para síntese de poliuretanos são moderadas, 

usualmente inferiores que 100-120°C, para evitar processos degradativos do 

poliuretano e polimerização do diisocianato (ODIAN, 2004). 

  

Figura 24. Sistema de síntese dos copolímeros multiblocos a esquerda e o copolímero isolado a 
direita. 

 Após a fusão dos macrodióis, o HDI foi lentamente adicionado ao meio 

reacional, com auxílio de uma seringa de vidro de precisão e em seguida 

aproximadamente 0,05 mL do catalisador foi adicionado. A quantidade de catalisador 

adicionada baseou-se em testes preliminares que permitiu o produto não apresentar 

uma viscosidade muito alta com pouco tempo de reação. 

 As sínteses foram realizadas durante 4 horas. Ao final, os copolímeros 

multiblocos foram solubilizados em clorofórmio e vertidos em um vidro relógio para 

posterior evaporação do solvente a temperatura ambiente. 

  

5.1.1 Cromatografia de Exclusão por Tamanho (SEC) 

Copolímeros multiblocos foram caracterizados por Cromatografia de Exclusão 

por Tamanho (SEC) em um cromatógrafo Malvern Viscotek_HT-GPC com detector de 

índice de refração com fluxo auxiliar de 1 mL/min e três colunas de separação Shodex 

GPC AT-805 S, com faixa de permeação seletiva entre 800 – 1200000 Da. O eluente 

utilizado foi o tetrahidrofurano (THF) com fluxo principal de 1 mL/min e temperatura 

do ensaio de 50°C. A curva de calibração do obtida com 10 padrões monodispersos 

de poliestireno (PS), com massas molares variando entre 575 e 1,800,000 Da.  
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5.1.2 Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier 

(FTIR) 

O ensaio de espectroscopia na região do infravermelho foi realizado nas 

amostras purificadas na forma de filmes utilizando o equipamento Spectrum 100 FT-

IR Spectrometer, Perkin Elmer, no modo de refletância total atenuada (ATR). Foi 

utilizado um cristal de diamante/ZnSe e varredura abrangendo a faixa entre 4000 a 

650 cm-1, resolução de 4 cm-1 e 16 varreduras. 

A purificação foi realizada solubilizando os copolímeros em clorofórmio e em 

seguida precipitando-os em éter de petróleo gelado na proporção 1:10 (solução:éter 

de petróleo). A solução foi gotejada lentamente em um béquer contendo o éter de 

petróleo sob agitação constante. Após a precipitação dos copolímeros, o 

sobrenadante foi retirado para em seguida os copolímeros serem secos em 

dessecador a temperatura ambiente. Essa metodologia foi repetida por duas vezes. A 

massa precipitada foi determinada e o rendimento da reação foi calculado. 

5.1.3 Rendimento da síntese 

A metodologia de purificação dos copolímeros citada acima foi realizada em 

duplicata para também estimar o rendimento da síntese. O cálculo do rendimento da 

reação seguiu a Equação 21, em que mp é a massa obtida após a secagem do 

copolímero purificado e mi é a massa inicial antes da precipitação. O valor final do 

rendimento da síntese é a média aritmética dos dois corpos de prova. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑠í𝑛𝑡𝑒𝑠𝑒 (%) =  
𝑚𝑝

𝑚𝑖
𝑥100               (Equação 21) 

5.1.4 Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (H1-RMN) 

Os ensaios de H1-RMN foram realizados em um equipamento Agilent 

Instruments 500/54 Premium Shielded de 500 MHz em amostras purificadas 

solubilizadas em CDCl3. Foram obtidos espectros utilizando padrão de referência 

interna de trimetilsilano (TMS), operando a 400 MHz em 64 varreduras, tempo de 

relaxação de 1-5 s e tempo de aquisição de 3 s. 
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5.1.5 Termogravimetria (TG) 

A termogravimetria foi realizada no equipamento TGA Pyris 1, da Perkin Elmer 

com balança na vertical. As amostras apresentaram massas de 15±5 mg e foram 

aquecidas de 30 a 600°C a uma taxa de 10°C/min utilizando um porta-amostra de 

platina. Os experimentos foram realizados sob atmosfera dinâmica de nitrogênio, com 

fluxo de 20 mL/min. 

5.1.6 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

O comportamento térmico dos copolímeros multiblocos sintetizados nesse 

trabalho foi avaliado utilizando um calorímetro por compensação de potência, modelo 

DSC 8000 da Perkin Elmer. Amostras com 7,0±2,0 mg foram depositadas em porta-

amostras de alumínio e em seguida tampadas. As amostras foram aquecidas de -70°C 

até 100°C e em seguida mantidas nessa temperatura (isoterma) por 2 minutos. Após 

esse tempo, as amostras foram resfriadas até -70°C, mantida nessa temperatura por 

1 minuto e novamente aquecidas seguindo as mesmas condições utilizadas na etapa 

de aquecimento anterior. As taxas de aquecimento e resfriamento empregadas foram 

de 10°C/min. 

5.1.7 Análises dinâmico-mecânicas (DMA) 

As análises dinâmico-mecânicas foram realizadas em um equipamento DMA 

8000, Perkin Elmer, modo dual-cantilever com distância entre pontos de 25 mm, 

operando a 1 Hz de frequência com 25 μm de amplitude de deslocamento, intervalo 

de temperatura de -100°C até 20°C com taxa de aquecimento de 3°C/min. Os corpos 

de prova foram preparados na forma retangular de aproximadamente 10 x 35 x 1,6 

mm via prensagem à quente a 130°C com aplicação de 5 ton por 5 minutos. Foram 

utilizadas as curvas de módulo de armazenamento (E’), módulo de perda (E’’) e 

amortecimento (tan δ) versus temperatura e versus temperatura. 

5.1.8 Absorção de Água (AA) 

O ensaio de absorção de água foi realizado até a saturação, conforme norma 

ASTM D570-98 (2018). Utilizou-se como critério de saturação que as três últimas 
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pesagens apresentassem uma diferença percentual menor que ± 5% em relação a 

sua anterior. O teste foi realizado em triplicata com corpos de prova de dimensão de 

aproximadamente 6 x 20 x 1 mm preparados via prensagem a quente a 130°C com 

aplicação de 5 ton por 5 minutos. O aumento na massa (%) dos copolímeros foi 

calculado conforme Equação 21.  

𝐴𝐴 (%) = (
𝑚ú𝑚𝑖𝑑𝑜−𝑚𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑚𝑠𝑒𝑐𝑜
) ∗ 100                       (Equação 21) 

 

onde em que mseco é a massa seca do corpo-de-prova e múmido é a massa do corpo-

de-prova úmido após inchamento. 

5.2 Etapa 2 - Preparação e Caracterização das misturas 

O PLA, PCL e os copolímeros multiblocos foram previamente moídos 

criogenicamente em um moinho de facas Micron Powder Systems CL BANTAM, até 

estarem totalmente pulverizados para facilitar a alimentação na extrusora. Antes do 

estágio da extrusão, PCL e os compatibilizantes foram secos a 40°C por 24 horas em 

uma estufa à vácuo e o PLA a 80°C por 12 horas em uma estufa convencional. 

Blendas de PLA/PCL na proporção 80/20 (% em massa) contendo 0, 1, 3 e 5% 

de copolímeros multiblocos foram preparadas a partir do estado fundido por meio de 

uma extrusora dupla rosca co-rotacional Thermo ScientificTM Process 11 Parallel Twin-

Screw Extruder com barril de 11 mm de diâmetro, L/D=40, 120 rpm, e o seguinte perfil 

de temperatura: 115°C / 170°C / 180°C / 180°C / 190°C / 190°C / 200°C / 200° C. A 

vazão da extrusora foi de 6 g/min controlada por meio de um dosador volumétrico 

Brabender RT-S-1.5. Nas amostras compatibilizadas os percentuais de PLA e PCL 

foram reduzidos proporcionalmente, mantendo a proporção 80/20 (% em massa) entre 

os componentes da blenda. Não foi utilizado protocolos de misturas, todos os 

componentes foram processados simultaneamente. Os teores em massa (% em 

massa) dos componentes nas formulações estão descritas na Tabela 4. 
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Tabela 4. Teores em massa (% em massa) dos componentes nas formulações. 
Blendas PLA PCL CL550PEG1500 CL2000PEG1500 CL2000PEG6000 

PLA/PCL 80 20 - - - 

 

PLA/PCL + 1% CL550PEG1500 79,2 19,8 1,0 - - 
PLA/PCL + 3% CL550PEG1500 77,6 19,4 3,0 - - 
PLA/PCL + 5% CL550PEG1500 76,0 19,0 5,0 - - 

 

PLA/PCL + 1% CL2000PEG1500 79,2 19,8 - 1,0 - 
PLA/PCL + 3% CL2000PEG1500 77,6 19,4 - 3,0 - 
PLA/PCL + 5% CL2000PEG1500 76,0 19,0 - 5,0 - 

 

PLA/PCL + 1% CL2000PEG6000 79,2 19,8 - - 1,0 
PLA/PCL + 3% CL2000PEG6000 77,6 19,4 - - 3,0 
PLA/PCL + 5% CL2000PEG6000 76,0 19,0 - - 5,0 

  

 Na extrusão foi utilizado um perfil de médio cisalhamento com blocos de 

malaxagem de 30 e 45° conforme pode ser verificado na Figura 25. 

 

 

Figura 25. Perfil da extrusora dupla-rosca utilizado. 

 

O processamento foi realizado nas instalações do laboratório de compósitos do 

MackGraphe - Centro de Pesquisas Avançadas em Grafeno, Nanomateriais e 

Nanotecnologias da Universidade Presbiteriana Mackenzie / São Paulo. 

  

5.2.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A morfologia das blendas PLA/PCL não compatibilizada e compatibilizadas foi 

investigada com auxílio de um microscópio eletrônico de varredura (MEV) modelo FEI 

XL 50, da Philips Scanning Electron Microscope. A voltagem do feixe eletrônico foi de 

3kV, distância de trabalho de aproximadamente 10 mm e corrente de 3pA. Os 

experimentos foram realizados empregando detector de elétrons secundários. As 

Zona de 

alimentação 

Matriz 

30°,45°,30

° 

45°,45° 
30°,45°,45° 
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blendas foram preparadas a partir da fratura criogênica dos filamentos produzidos pela 

extrusora, após 5 minutos de imersão em nitrogênio líquido. A seção transversal dos 

filamentos extrudados foi recoberta com uma camada de ouro antes de ser analisada. 

O tamanho das gotas da fase dispersa foi medido manualmente com auxílio do 

software Fiji ImageJ. Foram medidas aproximadamente 400 gotas de cada amostra. 

5.2.2 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

A morfologia das blendas PLA/PCL não compatibilizada e compatibilizadas foi 

também investigada com auxílio da Microscopia Eletrônica por Transmissão (MET) 

JEOL JEM2100 LaB6 200 kV.  Após o procedimento de trimming, os filamentos 

extrudados foram seccionadas em filmes com espessuras de 50 mm a uma velocidade 

de 1 mm/s utilizando o crio-ultramicrótomo Reichert FC S. A temperatura da amostra 

e da faca utilizada foi de -80°C e -60°C, respectivamente. Não foi utilizado nenhum 

procedimento de tingimento para aumentar o contraste entre as fases. A medida do 

tamanho das gotas foi realizada com auxílio do software Fiji ImageJ medindo o 

diâmetro de 200-400 gotas em cada amostra. 

5.2.3 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 
O comportamento térmico das blendas PLA/PCL não compatibilizada e 

compatibilizadas foi avaliado utilizando um calorímetro por compensação de potência, 

modelo DSC 8000 da Perkin Elmer. Amostras com 7,0±2,0 mg foram depositadas em 

porta-amostras de alumínio e em seguida tampadas. As amostras foram aquecidas 

de -70°C até 200°C e em seguida mantidas nessa temperatura (isoterma) por 2 

minutos. Após esse tempo, as amostras foram resfriadas até -70°C, mantida nessa 

temperatura por 1 minuto e novamente aquecidas seguindo as mesmas condições 

utilizadas na etapa de aquecimento anterior. As taxas de aquecimento e resfriamento 

empregadas foram de 10°C/min. As amostras foram submetidas a um primeiro 

aquecimento para anular o histórico térmico. Investigou-se transições térmicas e suas 

entalpias envolvidas, assim como a cristalinidade das fases da mistura. O teor de 

cristalinidade (%C) foi calculado utilizando a Equação 22. 

%𝐶 =  
(∆𝐻𝑚−∆𝐻𝑐𝑐).100%

𝜑.∆𝐻𝑚
0                            (Equação 22) 
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em que 𝜑 é a fração mássica das fases poliméricas, ΔHm é a entalpia de fusão do 

PLA ou do PCL da amostra e ΔHcc é a entalpia de cristalização a frio do PLA. Para o 

PCL, ΔHcc=0. ∆𝐻𝑚
0  é a entalpia de fusão do PLA ou do PCL hipoteticamente 100% 

cristalino. Foi utilizado ∆Hm
100% = 93 J/g para o PLA (GARLOTTA, 2002) e ∆Hm

100%  = 

139 J/g  para o PCL (CRESCENZI et al., 1972). 

5.2.4 Miscroscopia atômica acoplada com FTIR (AFM-IR) 

 Os filamentos extrudados das blendas PLA/PCL compatibilizadas e não 

compatibilizadas foram primeiramente cortados na seção transversal utilizando o 

micrótomo LEICA modelo ULTRACULT-UCT020, com espessura de corte de 300 nm 

em um ambiente a -80°C e temperatura da faca de -60°C. A velocidade de corte foi 

de 1 mm/s. Em seguida, os filmes segmentados foram depositados em um substrato 

de ouro. Em relação a análise dos copolímeros puros, foi realizado uma solução em 

clorofórmio a qual foi gotejada diretamente no substrato de ouro e em seguida seco 

em dessecador a temperatura ambiente. 

 A microscopia atômica acoplada com FTIR foi realizada utilizando o 

equipamento NanoIR2-s da Anasys/Bruker. As medidas foram realizadas com 

varreduras e aquisição de espectros em modo contato e faixa do laser para análises 

de 1530 cm-1 a 1845 cm-1. As sondas utilizadas foram de silício revestido com ouro, 

modelo ContGB-G da BudgetSensors. A constante de força (constante de mola) 

utilizado foi de 0,2 N/m e a umidade relativa no interior da câmara foi de 0,3%. Os 

ensaios de AFM-IR foram realizados no Laboratório de Ciência e Superfície (LCS) 

pertencente ao Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano) do Centro Nacional 

de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). 

 A ideia principal desta etapa é obter uma imagem AFM com mapeamento 

químico, focando no contraste químico devido a diferença no espectro de 

infravermelho dos compatibilizantes em relação às fases homopolíméricas. Este 

contraste químico permitiu monitorar a localização preferencial do compatibilizante na 

blenda PLA/PCL. O AFM-IR é uma opção interessante no estudo de blendas 

poliméricas pois, juntamente com a análise topográfica convencional do AFM, há uma 

simultânea caracterização química localizada. 

 O princípio do AFM-IR combina um microscópio de força atômica com uma 

fonte de infravermelho sintonizável, que fornece informações químicas em resolução 
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nanométrica. Isto é possível usando a sonda em modo contato e detectando a 

expansão térmica do polímero pela oscilação da sonda. A oscilação ocorre devido a 

absorção da radiação infravermelha fornecida pelo pulso de infravermelho 

sintonizável, obtendo assim um espectro IR de absorção local (MORSCH et al., 2020; 

NGUYEN-TRI et al., 2020).  

 Para isso, uma preparação para se aplicar a técnica é necessária. Esta 

preparação está relacionada à identificação de bandas de absorção específicos do 

grupamento químico a ser investigado. O espectro de FTIR obtido por ATR dos 

homopolímeros puros e dos compatibilizantes foi realizado, conforme apresentado na 

Figura 26. 

 

 

   
(a)                                                                    (b) 

Figura 26. Espectro no Infravermelho dos homopolímeros e dos copolímeros em ATR na faixa de (a) 
1300-1800 cm-1 e (b) 3000-4000 cm-1. 

 

 Nota-se que, existe contraste químico entre os copolímeros e as fases 

homopoliméricas na faixa entre 1500-1700 cm-1 e na faixa entre 3000-3700 cm-1. A 

absorção de IR nesta última faixa não será considerada por estar fora da faixa do laser 

do AFM-IR (1530-1845 cm-1). O número de onda mais intenso e característico dos 

copolímeros, referente ao N-H bending a aproximadamente 1535 cm-1, também não 

foi possível ser analisado devido ao fato de estar muito próximo ao limite do laser, o 

que gera muito ruído no espectro nessa região. Por conta disso, optou-se por focar na 

região da absorção do grupamento –(C=O)- da ligação uretânica nos arredores de 

1620 cm-1. 

Região de resposta dos 

compatibilizantes Região de resposta dos 
compatibilizantes 
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 Ao comparar o espectro ATR dos dois compatibilizantes uma diferença na 

intensidade das bandas de absorção é verificada. Conforme o tamanho dos 

segmentos de PCL e PEG aumentam, as bandas características relacionadas as 

ligações uretânicas (1535, 1620 e 3510 cm-1) diminuem, pois menor é a quantidade 

de ligações uretânicas por comprimento de cadeia, diminuindo o poder de detecção 

desta técnica (STAFFA et al., 2020). Nesse sentido, não foi realizado testes AFM-IR 

da blenda compatibilizada com 1% (% em massa) do copolímero CL2000PEG6000, 

por ter uma menor quantidade das funções químicas contrastantes por comprimento 

de cadeia. 

5.2.5 Etapa 3 - Reometria Oscilatória 

 O comportamento reológico dos polímeros e das blendas PLA/PCL não 

compatibilizada e compatibilizadas foi analisado empregando um reômetro rotacional 

oscilatório de tensão controlada, com geometrias de placas paralelas de 25 mm de 

diâmetro, modelo AR2000ex da TA Instruments. Essas medidas foram realizadas nos 

laboratórios do grupo Soft Matter, Rheology and Technology (SMART) do 

Departamento de Engenharia Química (CIT) da KU LEUVEN, na Bélgica, 

supervisionado pela Profa. Dra. Paula Moldenaers. Corpos de prova na forma de 

discos de 25 mm de diâmetro foram preparados por prensagem a quente a 200°C, 50 

bar de pressão e 5 minutos de tempo total, no equipamento ‘Collin’ Presse 200 E. 

 Antes de iniciar as análises reológicas, os discos foram secos em uma estufa 

a vácuo ThermoScientific VACUtherm a 60°C, de um dia para o outro. Esta etapa de 

secagem foi realizada para reduzir a presença de umidade que poderia induzir 

reações durante o ensaio a altas temperaturas, alterando as propriedades reológicas 

das amostras.  

5.2.5.1 Regime Permanente 

Os ensaios em regime permanente, viscosidade versus taxa de cisalhamento, 

dos polímeros puros foram realizadas a 180°C, distância entre placas de 500 µm e 

faixa de taxa de cisalhamento de 0,01 – 100 s-1 com o intuito de determinar a razão 

de viscosidade entre as fases. 
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5.2.5.2 Regime Oscilatório 

 Os testes dinâmicos foram realizados com uma faixa de frequência de 0,01 – 

500 rad/s, distância entre placas de 500 µm e temperatura de 180°C. O regime 

viscoelástico linear foi averiguado a 10% de amplitude de deformação a 180°C e 10 

rad/s de 0,1 – 15% de deformação. A escolha da distância entre placas foi escolhida 

tomando-se o cuidado de ser pelo menos 10 vezes maior que o tamanho médio da 

fase dispersa, evitando eventuais aglomerações das gotas de PCL, gerando erros na 

medida (CANEVAROLO, 2004). 

 Nos polímeros puros foi realizado um teste de estabilidade térmica (time 

sweep) a 180°C, 10% de deformação e 10 rad/s de frequência angular durante 1000 

segundos. A curva resultado encontra-se no ANEXO C. 

Uma vez determinado o perfil de G’ e G’’ das blendas foi possível construir a 

curva o espectro de relaxação contínuo da blenda H(λ). O espectro foi determinado 

numericamente pelo ajuste (fitting) das curvas de G’ e G’’ de acordo com as Equações 

23 e 24 (NOROOZI et al., 2012), utilizando o software TRIOS da TA Instruments, 

obtendo-se assim o gráfico λ.H(λ) vs λ. 

 

𝐺′(ω) = ∫ 𝐻(λ)
+∞

−∞

λ2ω2

1+λ2ω2 𝑑𝑙𝑛λ                              (Equação 23) 

  

𝐺′′(ω) = ∫ 𝐻(λ)
+∞

−∞

ωλ

1+λ2ω2 𝑑𝑙𝑛λ                             (Equação 24) 

 

 Para permitir a comparação do espectro de relaxação das blendas PLA/PCL 

com os espectros de relaxação dos componentes puros é apropriado construir o 

espectro contínuo de relaxação ponderado, ou seja, produto dos tempos de relaxação 

pelo espectro de relaxação contínuo (λ.H(λ) vs λ). Além do mais, ao trabalhar com 

espectros de relaxação ponderados é possível uma maior sensibilidade às alterações 

estruturais da blenda (GRAMESPACHER; MEISSNER, 1992; KWON; CHO, 2016).
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5.2.5.3 Modelo de Palierne 

A regressão não-linear aplicada aos dados experimentais utilizando o modelo 

teórico de Palierne sob as hipóteses β'(ω)=0 e β''(ω)=0 (Equação 19), foi realizada 

utilizando o software SigmaPlot ® 12.0. O módulo elástico de armazenamento da 

blenda G’b (ω) foi considerado como variável dependente e a relação p=4α/Rv o 

parâmetro de ajuste, onde α é a tensão interfacial entre as fases homopoliméricas da 

blenda e 𝑅𝑉
̅̅̅̅  o raio volumétrico médio da fase dispersa estabelecido pela relação 

∑ 𝑹𝒊
𝟒

∑ 𝑹𝒊
𝟑 em que Ri = i-ésimo raio da i-ésima gota da fase minoritária (dispersa) 

determinado via MET.  

 A faixa de dados experimentais permissíveis para a regressão não-linear neste 

presente estudo foi considerada como sendo dos pontos de alta frequência até o limite 

de torque mínimo especificado pelo equipamento. Este limite de torque mínimo define 

os mínimos módulos viscoelásticos mensuráveis (Gmin), cujo valor foi determinado de 

acordo com a Equação 26 (EWOLDT et al., 2015). 

𝐺𝑚𝑖𝑛 =
𝐹𝜏𝑇𝑚𝑖𝑛

γ0
                              (Equação 26) 

em que 𝐹𝜏 = 3/(2𝜋𝑅3) visto a geometria de placas paralelas de 25 mm de diâmetro 

utilizada, γ0 = 10% e Tmin=0.5 μN.m sendo o limite mínimo absoluto de oscilação do 

torque utilizado neste estudo, considerado 5 vezes maior que as especificações do 

equipamento de acordo com TA Instruments Rheometers Brochure - AR 2000ex CS.  

5.2.6 Etapa 4 - Ensaios mecânicos 

 Com o objetivo de investigar o comportamento mecânico das blendas PLA/PCL 

e verificar o efeito dos diferentes copolímeros multiblocos nas propriedades 

mecânicas, realizou-se ensaios em tração e resistência ao impacto Izod. Para isso, foi 

necessário realizar uma nova extrusão das blendas PLA/PCL. 

 Previamente a extrusão, os pellets do PLA foram secos em uma estufa 

convencional a 80°C/12 horas e do PCL foram secos em uma estufa à vácuo a 

40°C/12 horas. Os copolímeros foram secos dentro de um dessecador por 7 dias. 



105 
 

 
 

 Devido a necessidade de produzir uma quantidade maior das blendas PLA/PCL 

para moldar corpos de prova por injeção, utilizou-se a extrusora dupla rosca DR 16:40 

AX da AX Plásticos com L/D=40 e diâmetro da rosca de 16 mm. O perfil de rosca 

utilizado está presente na Figura 27 e apresenta 9 elementos de malaxagem de 90° 

e 9 elementos de 60°. A extrusão foi realizada com rotação de rosca igual a 120 rpm, 

com degasagem ligada e com o seguinte perfil de temperatura: 115°C / 170°C / 180°C 

/ 185°C / 180°C.  

 

Figura 27. Perfil da rosca utilizado na extrusão das amostras para testes mecânicos. 

 

 Após a extrusão, as misturas foram armazenadas em um dessecador sob 

vácuo por 7 dias. O PLA puro foi seco por 12 horas em uma estufa convencional a 

80°C e o PCL puro foi seco por 12 horas em uma estufa à vácuo a 40°C. 

 Em seguida as blendas PLA/PCL não compatibilizada e compatibilizadas, 

assim como PLA e PCL puro, foram injetados para manufatura de corpos de prova na 

forma de gravatas conforme ASTM D638:2014 Tipo I. A injetora utilizada foi uma 

Battenfeld Plus 35/75 Unilog B2.  

 As condições de injeção do PLA puro e das misturas PLA/PCL não 

compatibilizada e compatibilizadas com 1% (% em massa) dos copolímeros foram as 

seguintes:  perfil de temperatura de 175, 175 e 180°C, pressão de injeção de 40 bar, 

contra-pressão de 10 bar, rotação da rosca de 250 rpm, temperatura do molde de 

30°C, pressão de empacotamento de 60 bar, tempo de empacotamento de 5 

segundos e tempo de resfriamento de 20 segundos. A menor viscosidade das 

misturas compatibilizadas com 5% (% em massa) dos copolímeros multiblocos 

resultou em corpos de prova com excesso de rebarbas. Assim as condições de injeção 

foram alteradas, reduzindo a pressão de injeção para 10 bar. 

 No caso do PCL puro, os parâmetros operacionais utilizados foram: perfil de 

temperatura de 70, 75 e 80°C, pressão de injeção de 75 bar, contra-pressão de 10 

bar, rotação da rosca de 250 rpm, temperatura ambiente do molde (aproximadamente 
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30°C), pressão de empacotamento de 80 bar, tempo de empacotamento de 5 

segundos e tempo de resfriamento de 45 segundos. 

 Os ensaios de tração foram realizados em quintuplicata utilizando uma 

Máquina Universal Instron 5969. Os ensaios foram realizados conforme norma ASTM 

638:2014 a 5 mm/min e com célula de carga de 5kN. Os ensaios de resistência ao 

impacto com entalhe de 2,5 mm de profundidade foram realizados em uma CEAST 

RESIL 25R com martelo de 2 J. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 Síntese e caracterização dos copolímeros 

Os resultados apresentados neste sub-capítulo referem-se a Etapa 1, conforme 

apresentada anteriormente no esquema-resumo da Figura 21. 

Um dos principais desafios desse trabalho é sintetizar PEEU’s com massas 

molares similares, a partir de macrodióis com diferentes massas molares, ou seja, 

obter copolímeros multiblocos com diferentes tamanhos e proporções dos blocos, 

mantendo a massa molar total dos copolímeros mais próximas possíveis. 

O método de policondensação em massa em uma etapa (one-step bulk 

polycondensation) escolhido para estas sínteses baseou-se pela sua simplicidade, 

para minimizar a contaminação do polímero obtido e facilitar o controle de 

temperatura, uma vez que reações de condensação possuem valores de energia de 

ativação (Ea) e entalpia de polimerização (H) bem menores quando comparados com 

outros tipos de polimerização. Além disso, por se tratar de uma reação de 

condensação, cadeias de altas massas molares somente serão obtidas nos estágios 

finais da reação. Isto significa que a viscosidade do meio foi mantida relativamente 

baixa ao longo de praticamente toda polimerização, não afetando significativamente a 

capacidade de mistura dos componentes.  

 As sínteses foram realizadas com razão molar teórica, ou extensão da reação, 

NCO/OH, entre 0,9 e 1,0, o que implica em copolímeros com terminações com grupos 

–OH (IONESCU, 2005).  

Para investigar a influência exclusiva do tamanho dos blocos, os copolímeros 

multiblocos foram sintetizados com massas molares de aproximadamente �̅�𝑛 =

 45000 Da. O motivo da escolha desse valor é pelo fato que uma maior eficiência pode 

ser alcançada quando a massa molar dos blocos é próxima dos polímeros puros 

(HEMELRIJCK et al., 2005). A relação entre a extensão da reação (NCO/OH) com o 

grau de polimerização adequado para atingir a massa molar desejada do copolímero 

encontra-se no ANEXO B. 

Conforme apresentado anteriormente na Tabela 3, a síntese dos três 

copolímeros multiblocos foi procedida visando diferentes relações molares NCO/OH 

devido ao fato de iniciarem com macrodióis de diferentes massas molares. Além disso, 

objetivou-se que esta razão molar fosse menor que a unidade.  
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O motivo de tal escolha baseia-se no fato que, quando o copolímero possui 

NCO/OH<1, permite que este apresente terminações com grupos -OH, e por sua vez, 

continuidade de reação como por exemplo aumento de massa molar com mais 

diisocianato (IONESCU, 2005). Além disso, evita reações colaterais que podem 

ocorrer com copolímeros terminados com –NCO, que ocorre mais frequentemente em 

excesso de diisocinato, ou seja, quando NCO/OH>1. Tais reações colaterais podem 

ramificar e, eventualmente, reticular o copolímero devido a formação de intermediários 

trifuncionais como os biuretos e alofanatos em condições específicas (DUŠEK et al., 

1990). 

A molaridade dos diisocianatos em sínteses de copolímeros em bloco deve ser 

entendida como um ponto crucial para uma síntese adequada, já que o HDI pode 

trabalhar tanto como um co-monômero ou como um agente reticulante. A ocorrência 

de reações laterais e a provável reticulação do copolímero pode ocorrer 

especialmente se a concentração molar do HDI for muito maior que dos polióis e isso 

é usualmente indesejável na síntese de poliuretanos (BRYDSON, 1999), a não ser 

que seja intencional, como no caso da formação de poliuretanos reticulados. Além do 

excesso de HDI, traços de água geralmente favorecem a reticulação devido a 

formação de compostos intermediários trifuncionais como os biuretos e alofanatos 

(DUŠEK et al., 1990).  

Nas Tabelas 5 e 6 constam os valores de rendimento da síntese dos 

copolímeros multiblocos sintetizados neste trabalho. 

Tabela 5. Rendimento da síntese dos copolímeros sintetizados. 

Copolímeros 

Corpo-de-prova 1  Corpo-de-prova 2  
Massa 
inicial 

1a 
precipitação 

2a 
precipitação 

Massa 
inicial 

1a 
precipitação 

2a 
precipitação 

g g % g % g g % g % 

CL550PEG1500 0,1110 0,1099 99,0 - - 0,2337 0,2271 97,2 0,2201 96,9 

CL2000PEG1500 0,2465 0,2355 95,5 0,2205 93,6 0,1078 0,1060 98,3 0,1045 98,6 

CL2000PEG6000 0,1402 0,1330 94,9 0,1327 99,7 0,1122 0,1063 94,7 0,1018 95,8 

* Os cálculos referentes à segunda precipitação foram feitos em relação a massa obtida na primeira 
precipitação 

Tabela 6. Tabela-resumo do rendimento da síntese dos copolímeros. 

Copolímeros multiblocos Rendimento da síntese (%) 

CL550PEG1500 98,0 ± 1,5 
CL2000PEG1500 96,1 ± 3,5 
CL2000PEG6000 97,8 ± 1,7 
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6.1.1 Cromatografia de Exclusão por Tamanho (SEC) 

As curvas de distribuição de massa molar, assim como os valores das massas 

molares médias dos copolímeros sintetizados podem ser verificados na Figura 28 e 

Tabela 7, respectivamente. 

 

Figura 28. Curvas de distribuição de massa molar dos copolímeros multiblocos. 

 

Por meio do SEC foi possível constatar que os copolímeros multiblocos 

sintetizados apresentaram curvas de distribuição de massa molar monomodais com 

massas molares médias próximas entre si. Além disso, conforme esperado em uma 

policondesação para síntese de poliuretanos lineares de elevadas conversões, os 

copolímeros apresentaram valores de polidispersividade próximos a 2 (IONESCU, 

2005). 

Tabela 7. Massa molar numérica média (𝑀𝑛
̅̅ ̅̅ ), massa molar ponderal média (𝑀𝑤

̅̅ ̅̅ ) e polidispersividade 

dos copolímeros multiblocos (
𝑀𝑤
̅̅ ̅̅

𝑀𝑛
̅̅ ̅̅⁄ ). 

Copolímeros multiblocos 𝑀𝑛
̅̅ ̅̅  (Da) 𝑀𝑤

̅̅ ̅̅̅ (Da) 
𝑀𝑤
̅̅ ̅̅̅

𝑀𝑛
̅̅ ̅̅⁄  

CL550PEG1500 43000 84000 1,94 
CL2000PEG1500 42000 82000 1,94 
CL2000PEG6000 46500 88000 1,88 

 

Massa molar (Da) 
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6.1.2 Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier 

Os filmes prensados dos copolímeros multiblocos foram caracterizados via 

FTIR e os respectivos espectros no infravermelho estão apresentados na Figura 29. 

A presença da banda de absorção a 1720 cm-1, característica de grupos 

carbonilas de ésteres das ligações -C(O)OCH2 dos blocos hidrofóbicos de ε-

caprolactona e as absorções características a 1105 cm-1 e 1240 cm-1, referentes as 

vibrações de estiramento dos grupamentos C-O-C dos blocos hidrofílicos de etileno 

glicol (ZHOU et al., 2003) estão melhor apresentadas na Figura 29 (a). As bandas 

características a 2945 e 2860 cm-1 são do estiramento da ligação –CH (região do CH2) 

e estão destacadas na Figura 29 (b). 

Uma das mais importantes indicações da reação do diisocianato com os 

macrodiois é a presença das absorções referentes as vibrações de estiramento e de 

deformação angular dos grupamentos -NH a 3326 e 1535 cm-1, respectivamente, e do 

grupamento -C(O)-NH2 a 1620 cm-1 (PETROVA et al., 2008), melhor visualizada na 

Figura 29 (c). A presença das bandas características a 3510, 2945, 2860, 1720, 1190 

e 1105 cm-1 conjuntamente com as bandas referentes ao diisocianato a 3326, 1620 e 

1535 cm-1 corroboram para a formação de um copolímero em bloco de PEG e PCL 

com ligações uretânicas e com terminação em –OH (ZHOU et al., 2003; YAN et al., 

2017). 
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Figura 29. Espectro FTIR dos copolímeros multiblocos: (a) 4000–500 cm-1,(b) 4000–2500 cm-1 e (c) 
1800-1400 cm-1 

 

6.1.3 Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (H1-RMN) 

O espectro de H1-RMN dos copolímeros multiblocos sintetizados e a atribuição 

das ressonâncias estão apresentados na Figura 30. Os sinais a 1,4; 1,65; 2,3 e 4,1 

ppm são devido a contribuição da ressonância de CH2 (γ), dois CH2 (β), CH2 (α) e CH2 

(δ) na unidade PCL, respectivamente. Esses sinais correspondem a homosequências 

de prótons relativos a homosequência de metilenos do PCL (bloco de ε-caprolactona) 

(ZHU et al., 1990; DU et al., 2007). 

O sinal a 3,65 ppm é atribuído a CH2CH2O na unidade PEG e corresponde aos 

prótons das homosequências de metileno do PEG (blocos de etileno glicol), que aliado 

aos sinais a 3,14 ppm para CH2-NH, 4,2 ppm para -NH-C(O)O-CH2 e 4,92 ppm para 

N-H, esses últimos relacionados a ligação uretânica, confirmam a presença de 

1720 cm-1 1105 cm-1 

3510 cm-1 

O-H 

1240 cm-1 

2945 cm-1 2860 cm-1 

Região CH2
 

(a) (b) 

(c) 
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ligações uretânicas intramoleculares, corroborando com os resultados de 

espectroscopia no infravermelho (ZHU et al. 1990; DU et al., 2007). 

 

 

 

Figura 30. Espectro H1-RMN dos copolímeros multiblocos. 

 

A composição das unidades de repetição nos copolímeros multiblocos foi 

calculado a partir da razão da integração dos sinais a 4,10 e 3,65 ppm, relacionados 

aos segmentos de PCL e PEG, respectivamente. A composição das unidades de 

repetição PEG:PCL nos copolímeros CL550PEG1500, CL2000PEG1500 e 

CL2000PEG6000 foi de 66/34 (% em massa), 45/55 (% em massa) e 74/26 (% em 

massa), respectivamente. Estes valores estão condizentes com a composição teórica 

das unidades de repetição que foi utilizado no início da síntese: 74/28 (% em massa), 

43/57 (% em massa) e 75/25 (% em massa) para CL550PEG1500, CL2000PEG1500 

e CL2000PEG6000, respectivamente. 
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6.1.4 Termogravimetria (TG) 

As curvas termogravimétricas (TG) e termogravimétrica derivada (DTG) dos 

copolímeros multiblocos estão apresentadas na Figura 31. 

   

 

Figura 31. Curvas TG (___) e DTG (----) dos copolímeros (a) CL550PEG1500, (b) CL2000PEG1500 e 
(c) CL2000PEG6000. 

 

 A perda de massa no intervalo entre a temperatura ambiente e 100°C para os 

três copolímeros multiblocos provavelmente está relacionado com a perda de água 

absorvida pelos copolímeros. Esta perda de massa é de aproximadamente 3,5%, 

1,5% e 1% para os copolímeros CL550PEG1500, CL2000PEG1500 e 

CL2000PEG6000, respectivamente. 

 Além disso, observa-se que só a partir de 250°C ocorre perda de massa 

significativa nos copolímeros. A temperatura de início de decomposição é de 

aproximadamente 263°C, 280°C e 250°C para os copolímeros CL550PEG1500, 

CL2000PEG1500 e CL2000PEG6000, respectivamente. Ao aumentar a massa molar 

dos blocos de PEG, há uma redução significativa das temperaturas de início e fim da 
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decomposição, assim como as temperaturas dos picos máximos na curva DTG, visto 

a menor estabilidade térmica do PEG em relação ao PCL (MASSOUMI et al., 2015; 

DOUGLAS et al., 2016). 

 A decomposição dos copolímeros ocorre segundo dois eventos térmicos, 

sendo o primeiro entre 325 e 370 ºC relacionado à fase rígida (diisocianato), em 

consequência da relativa baixa estabilidade térmica dos grupos uretânicos, e o 

segundo evento térmico entre 405 e 435 ºC relacionado à decomposição da fase 

flexível (dióis), o que corrobora para a estrutura em bloco esperada (CERVANTES-

UC et al., 2009).  

6.1.5 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

As curvas DSC dos copolímeros multiblocos estão apresentadas na Figura 32. 

Durante o primeiro e o segundo aquecimentos, Figuras 32 (a) e (c) respectivamente, 

apenas o copolímero CL2000PEG6000 não apresentou dois picos endotérmicos, 

característicos da fusão dos blocos individuais presentes nos copolímeros. 

 

            
 

 

Figura 32. Curvas DSC dos copolímeros multiblocos: (a) primeiro aquecimento, (b) resfriamento e (c) 
segundo aquecimento. 

Temperatura (°C) 
Temperatura (°C) 

Temperatura (°C) 

(a) (b) 

(c) 
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 Os blocos de PEG e de PCL em um copolímero multibloco PEG-b-PCL 

possuem a habilidade de segregar em domínios separados, cristalizando de maneira 

individual, no entanto esta habilidade depende da estrutura molecular do copolímero. 

(BARTOLOZZI et al., 2011). 

Quando a fusão ocorre em dois eventos, o primeiro pico, a menores 

temperaturas, é atribuído a fusão dos blocos de PEG, cuja cristalização é dificultada 

pelos segmentos de PCL, enquanto que o segundo pico mais evidente de fusão (maior 

temperatura) ocorre devido a fusão dos segmentos de PCL (PIAO et al., 2003). Os 

valores de Tm atribuídos aos blocos de PCL e de PEG dos copolímeros estão 

presentes na Tabela 8. 

Tabela 8. Resultados de Tm, entalpia de fusão (ΔHm), temperatura de cristalização (Tc) e entalpia de 
cristalização (ΔHc) dos copolímeros multiblocos. 

Amostra 

Primeiro Aquecimento Resfriamento Segundo Aquecimento 

Tm  
(°C) 

ΔHm  
(J/g) 

Tc  
(°C) 

ΔHc (J/g) Tm  
(°C) 

ΔHm  
(J/g) 

PEG PCL PEG PCL PEG PCL PEG PCL PEG PCL PEG PCL 

CL550PEG1500 18  21 31 -15 -10 -37 22 27 33 
CL2000PEG1500 12 43 10 31 -32 -6 -3 -22 18  37 6 14 
CL2000PEG6000 54 79 23 29 -70 51 65 

 

O processo de fusão ocorrendo em apenas um único pico endotérmico é um 

indicativo de forte impedimento à cristalização de uma das fases (BARTOLOZZI et al., 

2011) ou sobreposição de eventos endotérmicos de fusão (PIAO et al., 2003). A 

estrutura molecular, no que se refere ao tamanho dos blocos, apresenta uma 

influência significativa na origem pela qual esse processo ocorre. 

Quanto maior a diferença do tamanho dos blocos de PCL em relação aos 

blocos de PEG, maior a chance de evidenciar apenas um único pico endotérmico de 

fusão. Para estruturas moleculares em que blocos de PCL são grandes o bastante, os 

segmentos de PEG apresentam dificuldade na cristalização, e para estruturas 

moleculares em que blocos de PCL são pequenos em relação ao do PEG, ocorre 

sobreposição dos eventos de fusão (PIAO et al., 2003). 

De acordo com a literatura, estudos aliando técnicas de DSC com Difração de 

Raios X (WAXD) em copolímeros de PCL e PEG (DU et al., 2007; BARTOLOZZI et 

al., 2011) constataram intensos picos de difração para domínios de PCL e picos de 

difração de baixa intensidade para os blocos de PEG, demonstrando que o processo 

de cristalização do PEG é de certa forma dificultado pela presença dos blocos de PCL. 
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Além disso, em blocos de PCL de baixa massa molar, sua cristalização se torna difícil, 

podendo até mesmo não ocorrer (DU et al., 2007).  

Independentemente da estrutura molecular do copolímero, domínios de PCL 

cristalizam primeiro e dificultam a cristalização dos segmentos de PEG, cujo pico 

exotérmico de cristalização (Tc) é deslocado para menores temperaturas gerando 

domínios cristalinos imperfeitos dos blocos de PEG (BOGDANOV et al., 1998; DU et 

al., 2007). Da mesma maneira, os picos endotérmicos de fusão são deslocados para 

menores temperaturas em relação aos seus polímeros originários (NA et al., 2002; 

NAKASHIMA; BAHADUR, 2006). 

Comparando CL550PEG1500 com CL2000PEG1500, verifica-se que conforme 

aumenta-se o tamanho dos blocos de PCL, maior a Tm dos blocos de PCL, 

deslocando-se de 21°C para 43°C. Além disso, menor a Tm e a Tc dos blocos de PEG, 

pois mais fortemente a cristalização dos domínios de PCL restringirão a cristalização 

dos blocos de PEG (DU et al., 2007), conforme pode ser verificado nos dados 

presentes na Tabela 8. 

Du et al. (2007) descreveram um efeito adverso na cristalização do bloco de 

PCL quando o bloco de PEG é suficientemente longo. Porém, esse efeito somente 

ocorre quando o bloco de PCL é muito curto e é considerado um efeito mais fraco em 

relação ao efeito adverso do PCL na cristalização do PEG (DU et al., 2007). 

Durante o resfriamento, conforme Figura 32 (b), todos os copolímeros 

multiblocos apresentaram dois picos de cristalização, o primeiro pico pode estar 

atribuído aos segmentos de PCL e o segundo, a menores temperaturas, atribuído aos 

segmentos de PEG, cuja cristalização é fortemente influenciada pela presença dos 

segmentos de PCL (BOGDANOV et al., 1998; PIAO et al., 2003). Comparando os 

copolímeros CL550PEG1500 e CL2000PEG1500, conforme aumenta-se o tamanho 

dos blocos de PCL, a Tc dos blocos de PEG se desloca de -15°C para -32°C. 

6.1.6 Análise dinâmico-mecânica (DMA) 

As curvas de módulo de armazenamento (E’), módulo de perda (E’’) e 

amortecimento (tan δ) em função da temperatura para os copolímeros multiblocos 

podem ser verificados na Figura 33. 

 Conforme apresentado nas curvas DMA, o tamanho dos blocos tem efeito no 

módulo de armazenamento, demonstrando uma relação diretamente proporcional. No 
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caso do copolímero CL2000PEG6000 este demonstrou maior E’. O maior valor do E’ 

pode estar relacionado a dois fatores: tamanho dos blocos, que resulta em diferentes 

proporções de segmentos de ε-caprolactona e etileno glicol, com diferenças relativas 

de rigidez, e a maior cristalinidade apresentada. O copolímero de menor tamanho dos 

blocos apresentou menor módulo de armazenamento. 

 

  
 

 
 

Figura 33. Curvas DMA dos copolímeros multiblocos: (a) E’, (b) E’’ e (c) tanδ.  

 

O módulo de perda é a medida da energia dissipada como calor por ciclo sob 

deformação, ou seja, é a resposta viscosa do material. Conforme aumenta-se a massa 

molar dos blocos (PEG e/ou PCL), verifica-se um aumento na intensidade do pico do 

módulo de perda, o que pode estar relacionado ao aumento na fricção interna gerando 

maior dissipação de energia (ORNAGHI et al., 2010). O copolímero CL550PEG1500 

demonstra menor fricção interna, provavelmente devido ao menor tamanho dos 

blocos, gerando menor dissipação de energia e aliado a isso, menor módulo de 

armazenamento da cadeia molecular. A interpretação dos resultados de 

(a) (b) 

(c) 
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amortecimento (tanδ=E’’/E’) segue a mesma linha dos resultados do módulo de perda, 

o aumento de tanδ pode estar relacionado a fricção entre as cadeias, excesso de 

amortecimento no polímero ou alterações na conformação ou morfologia do material 

(HRISTOV; VASILEVA, 2003). 

Conforme resultados de Tg apresentados na Figura 33 (c), determinados a 

partir do máximo da curva de tanδ, apenas o copolímero de maior tamanho dos blocos, 

CL2000PEG6000, evidencia duas Tg. A Tg de -26°C provavelmente é relativo aos 

segmentos de PEG, enquanto que a Tg de -48°C é relativo aos segmentos de PCL 

(PERKIN-ELMER, 2011). Comparando o copolímero CL550PEG1500 e 

CL2000PEG1500, ao aumentar o comprimento dos blocos de PCL verifica-se uma 

diminuição da Tg do copolímero. Essa diminuição pode estar relacionada ao maior 

tamanho dos blocos de menor Tg ou ao fato que a cristalização do PCL que ocorre 

primeiro restringe a cristalização do PEG (PIAO et al., 2003). 

6.1.7 Absorção de água (AA) 

Os resultados de absorção de água dos copolímeros sintetizados estão 

apresentados na Figura 34. A absorção de água ocorre devido à presença dos 

segmentos hidrofílicos de PEG nos domínios amorfos. A presença dos segmentos 

hidrofóbicos de PCL dificulta essa absorção (QIAN et al., 2004). Assim, o parâmetro 

mais importante que influencia o potencial de absorção de água desses copolímeros 

é a razão de tamanho entre blocos PEG/PCL. 

O copolímero CL2000PEG1500 absorveu menor quantidade de água, 

aproximadamente 50% em relação a sua massa inicial, e apresentou maior 

estabilidade dimensional, provavelmente devido ao tamanho dos segmentos 

hidrofílicos e hidrofóbicos serem similares; i.e, a razão de tamanho de blocos próxima 

de 1. Em contrapartida, os copolímeros CL550PEG1500 e CL2000PEG6000 por 

possuírem maiores tamanhos do segmento hidrofílico em relação aos hidrofóbicos e 

consequentemente razão de tamanho entre blocos maior que 1, houve uma maior 

absorção de água, de aproximadamente 350% e um significativo aumento no volume 

das amostras.  

Por mais que o CL550PEG1500 e o CL2000PEG6000 tenham comportamento 

similares em relação a quantidade de água absorvida, o copolímero CL550PEG1500 

exibiu indícios de solubilidade, demonstrando perda da sua forma e baixa estabilidade 
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mecânica, dificultando a sua manipulação. Por apresentar menor massa molar dos 

segmentos hidrofílicos e menor cristalinidade (menor entalpia de fusão), conforme 

verificado nas curvas DSC do primeiro aquecimento, a cinética de solubilização do 

CL550PEG1500 provavelmente é maior, o que pode explicar os indícios de 

solubilidade em água.  

A partir de 200 horas todos os corpos de prova do copolímero CL550PEG1500 

perderam a sua forma, porém não houve dissolução total do copolímero. 

O maior tamanho dos segmentos hidrofóbicos no CL2000PEG6000 gera maior 

efeito repulsivo das moléculas de água e por consequência retardando os processos 

cinéticos de inchamento e dissolução, e aliado a maior cristalinidade, conforme 

apresentado nas curvas DSC do primeiro aquecimento, assegura maior estabilidade 

mecânica mesmo com notório aumento de volume. 

 

 
Figura 34. Aumento de massa (%) dos copolímeros multiblocos em função do tempo (em horas). 
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6.2 Preparação e caracterização das blendas poliméricas 

Aqui inicia-se os resultados referentes as Etapas 2, 3 e 4 deste trabalho, 

relativos a preparação e caracterização das blendas PLA/PCL não compatibilizada e 

compatibilizadas, conforme apresentada anteriormente no esquema-resumo da 

Figura 21. 

6.2.1 Etapa 3 - Reometria Oscilatória 

 As curvas de viscosidade e razão de viscosidade versus taxa de cisalhamento 

(flow sweep) e as propriedades reológicas em regime oscilatório (frequency sweep), 

i.e, modulo de armazenamento (G’) e modulo de perda (G’’), do PLA e PCL, estão 

apresentadas na Figura 35 (a) e (b), respectivamente. 

 A escolha da preparação dos corpos de prova moldados na forma de discos 

por prensagem a quente baseou-se na maior facilidade de evitar bolhas na amostra 

(CANEVAROLO, 2004). Amostras contendo bolhas de ar em sua constituição poderia 

gerar “relaxações” no espectro e, por conseguinte, mascarar a relaxação da fase da 

dispersa e da interface (ts e tβ) e interferir no resultado da tensão interfacial. Como 

este trabalho se preocupa primariamente com a integridade da interface e na 

evidência dos fenômenos de relaxação, optou-se por este método de preparação.  

 Porém, é entendido que a preparação de corpos de prova por compressão no 

estado fundido pode levantar alguns questionamentos em relação a alteração da 

morfologia da mistura e prováveis processos degradativos que, em certo grau, 

poderiam alterar as características reológicas das amostras (CANEVAROLO, 2004). 

Por conta disso, com o objetivo de prezar pela comparabilidade entre as amostras, 

mas principalmente entre as misturas, todas foram submetidas ao mesmo protocolo 

de preparação de corpos de prova. Ainda, algumas misturas na forma de discos foram 

avaliadas via MEV e sua morfologia comparadas com o material extrudado. Estas 

comparações podem ser verificadas no ANEXO D deste trabalho. 

 Com base nos resultados de flow sweep, é possível obter a razão de 

viscosidade (ηr = ηfase dispersa / ηfase matriz) dos componentes da blenda, parâmetro 

importante de controle de morfologia. Em sistemas não compatibilizados e em fluxo 

cisalhante, os mecanismos de quebra da gota são dificultados quando ηr > 4, além 

disso, ηr ~ 1 permite a morfologia mais refinada possível (HARRATS et al., 2006). 
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 Conforme apresentado na Figura 35 (a), o PCL e o PLA utilizados neste 

trabalho apresentaram comportamento newtoniano na faixa ensaiada, sendo o PCL 

com viscosidade levemente maior sob cisalhamento em relação ao PLA. Desta 

maneira, a mistura PLA/PCL não compatibilizada demonstrou uma razão de 

viscosidade média de aproximadamente 1,7. Este valor foi determinado calculando-

se uma média de todos os pontos experimentais de ηr. 

 As curvas G’ e G’’ versus frequência angular para os homopolímeros estão 

apresentadas na Figura 35 (b). As regiões de baixas frequências apresentaram 

instabilidades nas medidas, pois o torque medido estava muito próximo do limite de 

detecção da máquina. Assim, a curva foi extrapolada em escala log log predizendo o 

coeficiente angular definido pelo modelo de Maxwell que estabelece G’ ∝ ω2 

(coeficiente angular de +2) e G’’ ∝ ω1 (coeficiente angular de +1) para polímeros puros 

na faixa de baixas frequências. A extrapolação foi realizada a partir da frequência em 

que os dados experimentais demonstraram perda de linearidade (ω<2,5 rad/s). 

  

     

(a)                                                                            (b) 
Figura 35. Comportamento reológico dos homopolímeros: (a) viscosidade e razão de viscosidade 

versus taxa de cisalhamento (flow sweep); (b) G’ e G’’ versus frequência angular (frequency sweep). 

 

 Conforme mencionado na seção de metodologia, foi utilizado 10% de amplitude 

de deformação para os testes de G’ e G’’ versus frequência de oscilação. Por mais 

que o estabelecimento deste valor seja aparentemente alto para conduzir um 

comportamento viscoelástico linear, esta deformação está condizente com a literatura 

envolvendo sistemas de PLA. Shumigin e colaboradores utilizaram 5% de deformação 

em sistemas de PLA reforçados com fibras de celulose a 190°C (SHUMIGIN, 2011). 
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Noroozi e colaboradores utilizaram 5% de deformação em blendas de PLA/PCL a 

170°C (NOROOZI et al., 2012). Alguns pesquisadores chegaram a utilizar níveis de 

deformação ainda maiores, como 10% de amplitude para estudos de viscoelasticidade 

linear e espectros de relaxação em blendas PLA/PCL (ZHANG et al., 2009; WU et al., 

2010). 

 As curvas de strain sweep dos homopolímeros e da mistura não 

compatibilizada e compatibilizadas com 5% (% em massa) dos copolímeros estão 

presentes na Figura 36. 

 
(a)                                      (b)                                      (c) 

 

                          (d)                                       (e)                                        (f)  
Figura 36. Amplitude de oscilação versus G’ e G’’ (strain sweep) do (a) PLA, (b) PCL, (c) PLA/PCL, 

(d) PLA/PCL + 5% CL550PEG1500, (e) PLA/PCL + 5% CL2000PEG1500 e (f) PLA/PCL + 5% 
CL2000PEG6000. 

 

 A curva de G’ e G’’ versus frequência angular da mistura não compatibilizada 

está apresentada na Figura 37. Nota-se a presença de um ombro a frequências 

intermediárias, que é indicativo da relaxação da fase dispersa na morfologia gota-

matriz. A influência da viscoelasticidade dos componentes puros (regra da mistura) 

atua principalmente a altas frequências, enquanto que a frequências intermediárias se 

origina da elasticidade interfacial. A posição do ombro depende da morfologia das 

gotas (HARRATS et al., 2006). 

 Como o comportamento terminal predito por Maxwell está presente em toda a 

faixa de frequência devido a contribuição dos homopolímeros, este comportamento 

10% 

10% 

10% 

10% 10% 10% 
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indica que a contribuição elástica a frequências intermediárias nas blendas vem da 

interface, e não dos próprios componentes. Isso é possível notar comparando os 

dados da mistura não compatibilizada com a previsão da regra da mistura simples (G’b 

= Φm*G’m + Φd*G’d), em que Φm=0,78 e Φd =0,22 são as frações volumétricas da matriz 

e da fase dispersa na mistura, respectivamente. Este ombro está relacionado à 

elasticidade interfacial, já que a regra da mistura não leva em consideração a 

contribuição da interface. Esta comparação entre a mistura não compatibilizada e a 

predição da regra da mistura simples está apresentada na Figura 37. 

 

Figura 37. G’ e G’’ versus frequência angular da blenda PLA/PCL não compatibilizada com predição 
da regra da mistura simples. 

  

Ao misturar os homopolímeros iniciais, uma morfologia bifásica é formada e a 

tensão interfacial gerada entre as fases gera uma contribuição ao G’ nas frequências 

intermediárias e baixas, contribuindo com um aumento do G’ em relação aos 

polímeros puros (NOROOZI et al., 2012). A região de baixas frequências (ω<1) 

demonstra baixa confiabilidade devido ao fato de estar muito próximo do limite inferior 

de torque do equipamento. 

Uma vez obtida a reposta viscoelástica dos materiais iniciais e da mistura, o 

próximo passo para a estimativa da tensão interfacial da blenda não compatibilizada 

é a determinação do raio volumétrico médio (𝑅𝑣
̅̅ ̅) da fase dispersa. Neste trabalho 

utilizou-se os resultados obtidos via MET. Os resultados de raio numérico-médio (𝑅𝑛
̅̅̅̅ ), 

Frequência angular (rad/s) 

Regra da mistura 

Limite mínimo de torque 

Gmin = 1,22 Pa 
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raio volumétrico-médio (𝑅𝑣
̅̅ ̅) e índice de polidispersividade (

𝑅𝑣̅̅̅̅

𝑅𝑛̅̅ ̅̅
)  da fase dispersa das 

blendas estão apresentados no capítulo sobre morfologia (capítulo 6.2.2). 

O resultado do melhor ajuste (R2=0,99) de G’ versus frequência angular da 

mistura não compatibilizada está presente na Figura 38. Os dados que não foram 

considerados bem ajustados, i.e., com valores de coeficiente de determinação (R2) 

menores que 90%, principalmente na faixa de frequências intermediárias e baixas, 

estão indicados nas curvas e não foram considerados na determinação do parâmetro 

de ajuste.  

 

Figura 38. Dados experimentais de G’ e G’’ da mistura não compatibilizada e a predição de Palierne. 

 

Analisando a regressão na mistura não compatibilizada (Figure 38), verifica-se 

que um ajuste razoável foi obtido apenas a frequências intermediárias e altas. O 

motivo disso está relacionado ao fato que na região de altas frequências há 

colaboração direta da regra das misturas dos homopolímeros iniciais, e desta maneira 

o ajuste nesta região em uma mistura não compatibilizada não deveria gerar grandes 

problemas. O modelo não se ajustou bem a baixas frequências (ω<1). 

O fato do modelo de Palierne não se ajustar bem a baixas frequências é 

recorrente na literatura para blendas PLA/PCL. Noroozi et al., (2012) também 

realizaram ensaios de reometria rotacional com aplicação do modelo teórico de 

Palierne em blendas PLA3251/PCL 80/20  a 170°C e não obtiveram bons ajustes a 

médias e baixas frequências, apresentando um desvio em relação aos dados 

experimentais. 
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Além do sistema PLA/PCL, outros sistemas também demonstraram 

dificuldades de ajuste do modelo de Palierne a baixas frequências de oscilação, como 

blendas de polipropileno e copolímero etileno octeno (EOC) (PP/EOC) onde um 

pronunciável desvio positivo do G’ a baixas faixas de frequências de oscilação foi 

observado (TARASHI, 2019). 

A discrepância entre os modelos teóricos e os dados experimentais pode estar 

relacionado a região de baixa confiabilidade, devido ao limite de detecção do 

equipamento, mas também pode ser explicado devido as interações partícula-

partícula que são negligenciadas pelo modelo (BOUSMINA et al., 1995). 

 O parâmetro de ajuste detectado na regressão da blenda não compatibilizada 

(Figura 38) com o modelo de Palierne foi de p=4α/Rv=5,65.103. Uma vez o valor de  

𝑅𝑣
̅̅ ̅=1,07±0,33 via MET, a tensão interfacial calculada foi de 1,51 mN/m, consistente 

com os resultados na literatura para blendas PLA/PCL 80/20: 1,2 – 6 mN/m 

(FORTELNÝ et al., 2015), 2,6 mN/m (WU et al., 2008) e 1,18 – 4,57 mN/m (NOROOZI 

et al., 2012).  

 Ainda, o valor de tensão interfacial estimado de 1,51 mN/m para a mistura 

PLA/PCL não compatibilizada também é próxima do valor teórico determinado de 1,55 

mN/m pela Equação Harmônica de Wu (WU, 1971), para a mistura PLA/PCL 80:20 

(% em massa) utilizando o PLA IngeoTM 3052 D e o PCL CAPATM 6800 (URQUIJO et 

al., 2015). Em geral, o sistema PLA/PCL não é considerado um sistema de alta tensão 

interfacial, ou seja, incompatível (TABASI et al., 2015). 

 O perfil de G’ e G’’ versus frequência angular das blendas compatibilizadas 

estão presentes na Figura 39.  

 Independentemente do tipo do compatibilizante utilizado, ocorre redução dos 

valores de módulo de armazenamento (G’) e módulo de perda (G’’) com a adição dos 

copolímeros multiblocos.  

 De acordo com Wu et al. (2010), na região de frequências intermediárias (ω>1), 

a contribuição interfacial na propriedade G’ da blenda é diretamente proporcional a 

razão da tensão interfacial e inversamente proporcional ao raio volumétrico-médio 

(G’interface (ω) ∝ α/𝑅𝑣
̅̅ ̅). Portanto, nesta faixa de frequência, de acordo com o decréscimo 

observado no G’ da blenda compatibilizada em comparação com os valores de G’ da 

blenda não compatibilizada, e o fato do 𝑅𝑣
̅̅ ̅ variar muito pouco via MET, sugere-se que 

devido a compatibilização a tensão interfacial de fato diminuiu. Entretanto, na região 
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de baixa frequência (ω<<1), a relação entre G’ e a razão α/𝑅𝑣
̅̅ ̅ é inversamente 

proporcional (G’interface (ω) ∝ ηm
2ω2/(α/𝑅𝑣

̅̅ ̅)). Portanto, nessa faixa de frequência o G’ 

da blenda compatibilizada deveria ser maior que da mistura não compatibilizada. 

Porém, os resultados indicam um comportamento distinto ao previsto na literatura. A 

razão desse comportamento distinto pode estar relacionada a baixa confiabilidade na 

região devido ao fato do torque está próximo do limite mínimo de torque do 

equipamento, ou a um possível efeito plastificante do compatibilizante.  

 CHANG e HWU (1991) relataram que o efeito da compatibilização gerou efeitos 

correlatos ao esperado pela teoria descrita acima, ou seja, menores viscosidades da 

mistura a maiores taxas de deformação e maiores viscosidades da mistura a menores 

taxas de deformação. Porém, o efeito do teor do compatibilizante no perfil G’ e G’’ e 

na viscosidade de misturas imiscíveis não é consensual na literatura e depende do 

sistema em estudo (BOUSMINA et al., 1995). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 39. Dados experimentais de G’ e G’’ versus frequência angular da (a) PLA/PCL 
compatibilizada com CL550PEG1500, (b) PLA/PCL compatibilizada com CL2000PEG1500 e (c) 

PLA/PCL compatibilizada com CL2000PEG6000. 
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Os melhores ajustes (R2>90%) do G’ das misturas compatibilizadas com 1, 3 e 

5% (% em massa) de CL550PEG1500, CL2000PEG1500 e CL2000PEG6000 versus 

frequência angular estão demonstrados na Figura 40, 41 e 42, respectivamente. As 

blendas compatibilizadas com CL2000PEG1500 demonstraram maior dificuldade de 

ajuste (R2<90%). Neste caso, mesmo apresentando este baixo ajuste, foi considerado 

como resultado neste trabalho. 

Entende-se que, teoricamente, o melhor modelo para uma estimativa de maior 

confiabilidade da tensão interfacial de misturas compatibilizadas seria a partir do 

Modelo Generalizado de Palierne (Equação 15). Levar em conta três parâmetros 

interfaciais diferentes de zero e dois destes dependentes da frequência, i.e., β’(ω)≠0 

e β’’(ω)≠0) , faria com que o ajuste fosse muito complexo e até impraticável 

numericamente. O uso do Modelo de Palierne de Dois Parâmetros (β’=0 e 

β’’=constante) (Equação 16) para estimativa da tensão interfacial seria uma maneira 

mais razoável de lidar com o sistema em questão. Esta tentativa foi realizada neste 

trabalho e não foram obtidos resultados coerentes, estes se encontram no ANEXO E. 

Posto isto, optou-se por usar o Modelo Monomodal de Palierne (Equação 19) para 

lidar com a estimativa da tensão interfacial justamente por ter permitido obter 

resultados mais tangíveis, por mais que a sua simplificação presuma uma interface 

puramente elástica, o que não é real no caso de misturas compatibilizadas. 

Em relação à regressão dos dados experimentais das blendas compatibilizadas 

utilizando modelo de Palierne, mesmo com eventuais falhas de ajuste (R2<90%) na 

região de alta frequência, esta região foi considerada uma vez que o modelo de 

Palierne assume que a regra da mistura é teoricamente obedecida nesta região. 

Apenas os dados acima do limite mínimo do torque, definidos pelos mínimos módulos 

viscoelásticos mensuráveis (Equação 26) foram considerados na regressão. Os 

valores de tensão interfacial determinados a partir da regressão não-linear dos dados 

experimentais de todas as blendas estão apresentados na Tabela 9. 
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(a)                                                                (b)  

                                                         

(c)                                                           (b)  
Figura 40. Dados experimentais de G’ versus frequência angular e a predição pelo modelo de 

Palierne para (a) PLA/PCL não compatibilizada, (b) PLA/PCL compatibilizada com 1% de 
CL550PEG1500, (c) PLA/PCL compatibilizada com 3% de CL550PEG1500 e (d) PLA/PCL 

compatibilizada com 5% de CL550PEG1500. 

 

Por mais que o modelo de Palierne não se aplicou a toda a faixa de frequência 

angular estudada, independentemente do 𝑅𝑣
̅̅ ̅ das misturas e do compatibilizante 

utilizado, existe uma tendência de diminuição do parâmetro de ajuste conforme a 

mistura é compatibilizada. 
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Tabela 9. Coeficiente de determinação (R2), parâmetro de ajuste (p), raio volumétrico-médio (𝑅𝑣
̅̅ ̅) da 

fase dispersa via MET e tensão interfacial (α) via Modelo de Palierne. 

Blendas R2 
p = 4α/Rv 

((N)/(m.µm)) 
Rv (µm) α (mN/m) 

PLA/PCL 0,99 5650±493 1,07±0,33 1,51± 0,46 
     

PLA/PCL + 1% CL550PEG1500 0,98 2380±283 1,30±0,67 0,77±0,39 
PLA/PCL + 3% CL550PEG1500 0,94 819±134 1,28±0,56 0,26±0,11 
PLA/PCL + 5% CL550PEG1500 0,90 605±128 1,34±0,53 0,20±0,08 

     
PLA/PCL + 1% CL2000PEG1500 0,88 1344±296 1,20±0,44 0,40±0,08 
PLA/PCL + 3% CL2000PEG1500 0,94 1575±257 1,26±0,51 0,50±0,20 
PLA/PCL + 5% CL2000PEG1500 0,73 526±189 1,18±0,42 0,15±0,05 

     
PLA/PCL + 1% CL2000PEG6000 0,92 1249±224 1,22±0,47 0,38±0,14 
PLA/PCL + 3% CL2000PEG6000 0,90 1496±315 1,19±0,42 0,44±0,15 
PLA/PCL + 5% CL2000PEG6000 0,91 1143±223 0,83±0,35 0,23±0,10 

 

À medida que a mistura é compatibilizada, os valores do coeficiente de 

determinação (R2) diminuem de acordo com o aumento do teor do compatibilizante. 

Isso pode estar relacionado ao fato que, quanto maior o teor do compatibilizante 

utilizado, o sistema real se encontra mais distante das hipóteses iniciais feitas para a 

regressão não-linear por meio do modelo de Palierne (β’=0 e β’’=0). Além desse 

afastamento em relação as hipóteses assumidas pelo modelo de Palierne, o protocolo 

de mistura utilizado pode ter afetado G’m e G’d, influenciando na regressão não-linear. 

Ao se adicionar 1% (% em massa) do copolímero CL550PEG1500 na blenda 

PLA/PCL, o efeito mais notório na predição de Palierne foi uma leve diminuição do 

ajuste (90%<R2<99%) a altas frequências. Ao aumentar o teor do compatibilizante (3 

e 5% (% em massa)) um comportamento inesperado foi observado, demonstrando um 

total falha de ajuste na região de alta frequência (R2<90%). 

Em princípio, o ajuste a altas frequências de oscilação deveria sempre ser 

obedecido, pois o modelo de Palierne se baseia a partir da hipótese que a regra da 

mistura é cumprida nesta região. No caso das misturas compatibilizadas, a regra da 

mistura é sistematicamente maior que a resposta viscoelástica das blendas nesta 

região, como pode ser observada na Figura 40. Este comportamento é um sinal que 

o protocolo de mistura pode ter gerado um efeito adverso nas fases da mistura, 

alterando as fases constituintes da blenda, e consequentemente, afetando o G’ das 

fases da mistura. No caso da compatibilização com CL550PEG1500, à medida que o 

teor do copolímero multibloco aumenta na blenda PLA/PCL, maior é o desvio na região 
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de alta frequência de oscilação, o que sugere mudanças mais bruscas nas respostas 

reológicas das fases da mistura. 

Em relação à mudança das fases constituintes da blenda, o desenvolvimento 

da morfologia destas misturas compatibilizadas e a localização do copolímero na 

interface podem ser afetadas devido a grande diferença da Tm dos componentes 

homopoliméricos, onde a fusão do PLA ocorre aproximadamente a 170°C, enquanto 

que o PCL e os compatibilizantes fundem a <60°C. Em outras palavras, quando todos 

os componentes são colocados conjuntamente na extrusora, existe uma chance da 

morfologia apresentar a fase dispersa como uma mistura parcial de PCL e 

compatibilizante, com algum copolímero multibloco fazendo o seu papel de 

emaranhamento na interface, diminuindo a tensão interfacial e aumentando o grau de 

adesão. Tal provável cenário pode prejudicar o cumprimento da regra da mistura na 

região de altas frequências e, portanto, a estimativa da tensão interfacial, já que G’
m 

(ω) e G’
d (ω) podem ter sido alterados. 

Ainda, a blenda compatibilizada com CL550PEG1500 exibe um segundo 

“ombro” de relaxação a baixas frequências, já com 1% (% em massa), o que justificaria 

o uso de diferentes hipóteses iniciais da regressão não-linear. O ombro de relaxação 

a altas frequências está relacionado à relaxação da forma da gota, associado a tensão 

interfacial, enquanto que a relaxação a baixas frequências é provavelmente associado 

com a relaxação interfacial, baseada no teor e na estrutura molecular do copolímeros 

(HEMELRIJCK et al., 2004). 

De acordo com as Figuras 41 e 42, a compatibilização com os copolímeros 

multiblocos CL2000PEG1500 e CL2000PEG6000 demonstra falha de ajuste 

(R2<90%) a altas frequências já com 1% (% em massa). No estudo anterior, 

envolvendo blendas PLA/PCL compatibilizadas com CL550PEG1500, essa falha de 

ajuste ao modelo de Palierne também ocorreu, mas apenas a 3% (% em massa).  
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(a)                                                            (b) 

  

                              (c)                                                                (d) 

Figura 41. Dados experimentais de G’ versus frequência angular e a predição pelo modelo de 
Palierne para (a) PLA/PCL não compatibilizada, (b) PLA/PCL compatibilizada com 1% de 

CL2000PEG1500, (c) PLA/PCL compatibilizada com 3% de CL2000PEG1500 e (d) PLA/PCL 
compatibilizada com 5% de CL2000PEG1500. 
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(a)                                                             (b) 

 

            (c)                                                                 (d) 

Figura 42. Dados experimentais de G’ versus frequência angular e a predição pelo modelo de 
Palierne para (a) PLA/PCL não compatibilizada, (b) PLA/PCL compatibilizada com 1% de 

CL2000PEG6000, (c) PLA/PCL compatibilizada com 3% de CL2000PEG6000 e (d) PLA/PCL 
compatibilizada com 5% de CL2000PEG6000. 

 

A partir dos resultados do modelamento (Tabela 9) e comparando a adição de 

apenas 1 % (% em massa) do compatibilizante, o poder de redução da tensão 

interfacial pelo uso do copolímero CL2000PEG1500 e CL2000PEG6000 é maior que 

pelo uso do copolímero CL550PEG1500, o que revela alguma influência da estrutura 

molecular em relação ao potencial de compatibilização do copolímero multibloco. De 

qualquer maneira, adições de pequenas quantidades do compatibilizante é suficiente 

para quedas bruscas da tensão interfacial (RETSOS et al., 2004).  

A regressão não-linear com copolímeros em teores de 5% (% em massa) é 

imprecisa devido ao baixo ajuste verificado (R2<90%), o que pode gerar uma região 

de baixa confiabilidade de estimativa de tensão interfacial. No entanto, a redução da 
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tensão interfacial com o aumento do teor de copolímero segue uma tendência 

esperada. 

 Por meio dos resultados de tensão interfacial presentes na Tabela 9, nota-se 

que o compatibilizante se torna mais interfacialmente ativo quando os comprimentos 

dos blocos aumentam, demonstrando maior potencial de redução da tensão interfacial 

e saturando a interface em menores concentrações do compatibilizante.  

Curvas de emulsificação podem estimar a eficiência de compatibilização, 

exibindo a tendência de nivelamento da tensão interfacial. Essas curvas também 

auxiliam na determinação da quantidade ótima de compatibilizante a ser adicionado à 

mistura. Na compatibilização física, adição de compatibilizantes em teores maiores 

que uma concentração crítica pode levar a saturação da interface e segregação do 

excedente de compatibilizantes à matriz na forma de micelas (HARRATS et al., 2006). 

A curva de emulsificação dos copolímeros multiblocos na blenda PLA/PCL está 

mostrada na Figura 43. Nesta curva, os valores de tensão interfacial estimados foram 

correlacionados com o modo de fratura apresentado pela blenda via MEV, que pode 

ser inter- ou trans-particular. De acordo com esta correlação, o modo de fratura da 

blenda PLA/PCL altera de inter- para trans-particular com o aumento do teor dos 

compatibilizantes. O teor no que ocorre esta alteração depende da estrutura molecular 

dos copolímeros multiblocos. Esta relação será melhor discutida posteriormente no 

capítulo sobre morfologia das blendas PLA/PCL (capítulo 6.2.2). 

 Conforme demonstrado na Figura 43, a curva de emulsificação da tensão 

interfacial mostra que o copolímero CL550PEG1500 estabiliza a tensão interfacial 

após 3% (% em massa), enquanto que com apenas 1% (% em massa) os copolímeros 

CL2000PEG1500 e CL2000PEG6000 já revelam o nivelamento e redução brusca na 

tensão interfacial.  

 O copolímero CL2000PEG1500 demonstrou a maior dificuldade na modelagem 

dos dados experimentais da blenda, apresentando baixo ajuste com 1% (% em 

massa) do compatibilizante. No entanto, a mudança do modo de fratura de inter para 

trans-particular com 1% (% em massa) do copolímero corrobora com o nivelamento 

da tensão interfacial neste teor. Esta relação entre a alteração do modo de fratura da 

blenda com o nivelamento da tensão interfacial será melhor discutida no capítulo 

sobre morfologia (capítulo 6.2.2). 
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 Ainda, mesmo com as limitações impostas pelas hipóteses reológicas iniciais e 

os efeitos nas fases da blenda, interferindo em G’m e G’d, devido ao protocolo simples 

de mistura, o comportamento da tensão interfacial em relação ao teor do 

compatibilizante é corroborado pelas análises morfológicas (capítulo 6.2.2). 

 O comportamento do copolímero CL2000PEG1500 se aproxima do copolímero 

CL2000PEG6000, revelando que o nivelamento da tensão interfacial tem maior 

influência pela massa molar do bloco hidrofóbico de PCL em relação ao bloco 

hidrofílico de PEG. Ao diminuir a massa molar dos blocos de PCL, o nivelamento da 

tensão interfacial desloca-se para maiores teores de tensão interfacial e posterga a 

mudança do modo de fratura.  

 A discussão sobre CMC neste presente sistema deve ser realizado de maneira 

cuidadosa, pois a disponibilidade suficiente de compatibilizantes na interface deve ser 

considerada. A compatibilização usando poliuretanos, como no caso deste trabalho é 

complexa e algum grau de reações laterais podem ocorrer quando catalisadores 

específicos são usados. 

Zhang et al. (2020) sugeriram uma provável compatibilização reativa em uma 

mistura PLA e poliuretano termoplástico (TPU) quando compatibilizada com pré-

polímeros elastoméricos terminados com grupos isocianatos (polyurethane elastomer 

prepolymer – PUEP), tal como um agente de cura baseados em isocianatos. Na 

presença de catalisadores, o grupo isocianato (-NCO) reage com os grupos finais –

OH do PLA, obtendo assim um copolímero na interface via reação química, 

fornecendo compatibilidade interfacial da mistura PLA/TPU. 

No caso dos estudos realizados aqui neste tralbalho, os compatibilizantes 

foram sintetizados com excesso de diol, i.e., NCO/OH<1, e consequentemente 

formando poliuretanos terminados com grupos -OH (IONESCU, 2005). Aliado ao fato 

de não ter a presença de catalisadores durante o preparo das misturas, os resultados 

indicam a ocorrência de compatibilização física, fortalecendo o entendimento do 

nivelamento da tensão interfacial quanto à saturação da interface. Porém, a total 

disponibilidade de compatibilizantes na interface pode ser dificultada devido a grande 

diferença da temperatura de fusão entre PLA, PCL e dos copolímeros multiblocos o 

que geraria uma cristalização sequencial dos componentes e, portanto, prejudicaria a 

localização seletiva dos compatibilizantes na região da interface (HARRATS et al., 

2006).  
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Figura 43. Curvas de emulsificação das blendas PLA/PCL compatibilizadas com 1, 3 e 5% com 
CL550PEG1500, CL2000PEG1500 e CL2000PEG6000, relacionando com o modo de fratura 

demonstrado pela blenda.  

 

Nota-se na Figura 43 que os copolímeros multiblocos de PEG e PCL 

sintetizados com a mesma massa molar, mas com diferentes tamanhos de blocos, 

reduzem a tensão interfacial a um mesmo valor mínimo. Contudo, quanto menor os 

tamanhos dos blocos do copolímero, maior a quantidade necessária para atingir esse 

valor mínimo e consequentemente o nivelamento da tensão interfacial. 

 As curvas de viscosidade complexa (η*) versus frequência angular das misturas 

compatibilizadas estão apresentadas na Figura 44. Para blendas imiscíveis, a 

viscosidade complexa é dependente de muitos parâmetros como a composição, 

morfologia e principalmente efeito da interface (CODOU et al., 2018). 

 Em baixas frequências angulares a blenda não compatibilizada demonstra uma 

viscosidade maior que os polímeros puros, sendo estes apresentando uma baixa 

variação da viscosidade complexa com a frequência angular de rotação. Apenas em 

frequências angulares intermediárias a mistura não compatibilizada apresenta valores 

de viscosidade complexa entre as fases de PLA e PCL. 

 Em todas as blendas há um comportamento de redução da viscosidade 

complexa com o aumento da frequência angular de rotação, evidenciando um 
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comportamento pseudoplástico, pois conforme a frequência de deformação é 

aumentada, as gotas se alongam na direção da solicitação, diminuindo a sua 

resistência ao fluxo. Pode-se também afirmar que com o aumento da taxa de 

deformação, a contribuição dos gradientes de tensão interfacial na tensão de 

cisalhamento é reduzida, resultando, assim, na redução da viscosidade complexa com 

o aumento da frequência angular (VELANKAR et al., 2004). 

 Ao analisar a tendência da viscosidade complexa nas misturasm observa-se 

que, em altas frequências, estas tendem a convergir para uma frequência angular 

muito alta, o que corresponderia ao comportamento majoritário das fases 

homopolímericas, mascarando o efeito da interface. À medida que a frequência 

angular é reduzida, ocorre um ganho expressivo de viscosidade complexa das 

blendas. Esse ganho de viscosidade complexa corresponde ao efeito da 

viscoelasticidade interfacial, ou seja, deformação e relaxação das gotas durante o 

experimento dinâmico-oscilatório (VELANKAR et al., 2004). 

 Nas amostras compatibilizadas com o copolímero CL550PEG1500 (Figura 44 

(a)), quanto maior o teor do compatibilizante, menor a viscosidade complexa da 

mistura. A compatibilização com o copolímero CL2000PEG1500 (Figura 44 (b)) há 

também redução da viscosidade complexa da mistura com a adição do 

compatibilizante, mas não seguiu uma tendência com o teor do copolímero. 

Comportamento semelhante foi obtido para blendas compatibilizadas com o 

copolímero CL2000PEG6000 (FIgura 44 (c)). Esses resultados indicam que a adição 

dos copolímeros multiblocos, independentemente de sua estrutura molecular, afeta 

dramaticamente o fluxo das blendas. 

 A diminuição da viscosidade complexa com o aumento do teor dos 

compatibilizantes está em contradição ao constatado na literatura (VELANKAR et al., 

2004; COSTA, 2012; CODOU et al., 2018). Em um sistema compatibilizado, a 

viscoelasticidade dilatacional da interface e a viscoelasticidade cisalhante da interface 

são favorecidas, o que teoricamente geraria um aumento da viscosidade complexa da 

mistura compatibilizada (OLDROYD, 1953). Ainda, as tensões de Marangoni, por se 

tratarem de uma tensão interna adicional ao sistema, também contribuem no aumento 

da viscosidade complexa de uma mistura compatibilizada. Pelo fato de ser uma tensão 

que deve ser superada ao deformar a blenda em uma determinada taxa de 
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deformação, isso confere uma maior resistência ao fluxo, e por consequência, maior 

viscosidade (VELANKAR et al., 2004). 

 Ding et al. (2018) relataram um efeito similar ao descrito aqui nesse trabalho. 

Ao adicionar copolímeros triblocos PLA-PEG-PLA na compatibilização de blendas 

PLA/PBAT, os autores verificaram uma redução da viscosidade complexa da mistura. 

Os autores sugeriram a atuação dos compatibilizantes como diluentes da blenda, 

acelerando a movimentação das cadeias poliméricas das fases e, por conseguinte, 

diminuindo a resistência ao fluxo (DING et al., 2018). Ou seja, este efeito é maior que 

o seu próprio efeito compatibilizante que geraria aumento da viscosidade da mistura 

devido ao surgimento das Tensões de Marangoni e ao pronunciamento da viscosidade 

dilatacional e cisalhante da interface. 

 

 
(a)                                                                   (b) 

 
(c) 

Figura 44. Curvas de viscosidade complexa versus taxa de cisalhamento das misturas PLA/PCL 
compatibilizadas com (a) CL5501500, (b) CL2000PEG1500 e (c) CL2000PEG6000. 
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 Os espectros de relaxação dos polímeros puros e da mistura não 

compatibilizada estão disponíveis na Figura 45. Os componentes puros apresentam 

apenas um pico de relaxação, e os tempos de relaxação são próximos entre si, o que 

gera uma sobreposição no espectro da blenda não compatibilizada. Observa-se 

também o aparecimento de um pico de relaxação adicional em maiores tempos de 

relaxação (i.e, menores frequências de oscilação). Essa relaxação é denominada de 

tempo de “relaxação da forma” da gota (ts) (shape relaxation time) e pode ser 

interpretada como o parâmetro que descreve a morfologia do sistema devido a sua 

proporcionalidade com o raio das gotas e tensão interfacial.  

 O tempo de "relaxação da forma" está relacionado ao tempo na qual as 

partículas deformadas necessitam para restaurar a sua forma originalmente mais 

esféricas (JACOBS et al., 1999) e pode ser entendido como a tensão interfacial 

presente que atua neste processo de restauração (MARTÍN, 2006). Por isso que esse 

tempo característico está relacionado com a tensão interfacial α (GRAMESPACHER; 

MEISSNER, 1992). 

 

 

Figura 45. Espectro contínuo de relaxação ponderado da blenda PLA3251/PCL não compatibilizada e 
dos componentes puros. 

  

 Os espectros de relaxação das misturas compatibilizadas estão apresentados 

na Figura 46. Sugere-se que, em todas as misturas compatibilizadas, existe um 

provável deslocamento do tempo de relaxação de uma (ou duas) das fases 

poliméricas para menores tempos. Esta redução é de aproximadamente dez vezes, 
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de 0,27 segundos para a faixa entre 0,01 e 0,02 segundos em geral. Além dos picos 

de relaxação nesta faixa, existem outros remanescentes entre 0,31 e 0,83 segundos. 

  

    (a)                                                            (b) 

 
(c) 

Figura 46. Espectro contínuo de relaxação ponderado das blendas compatibilizadas com (a) 
CL550PEG1500, (b) CL2000PEG1500 e (c) CL2000PEG6000. 

 

A redução brusca no tempo de relaxação de uma fase homopolimérica pode 

ser sinal de forte efeito de plastificação (WEISS et al., 1991; FRIDMAN, 2013). Araujo 

et al. (2018) relataram uma redução de 65 segundos para 5 segundos no tempo de 

relaxação do PLA IngeoTM 4042D com a adição de 13% (% em massa) do plastificante 

Acetil Tributil Citrato (ATBC). Zhao (2016) verificou uma redução no tempo de 

relaxação do PS com a adição de 4% (% em massa) de trifenil fosfato (TPP) em toda 

a faixa de temperatura analizado, que indica uma maior mobilidade dos segmentos do 

poliestireno quando plastificado. 
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Analisando o espectro de relaxação das misturas compatibilizadas, e 

comparando com o espectro dos homopolímeros na Figura 45, sugere-se que esta 

relaxação remanescente entre 0,31 e 0,83 segundos provavelmente refere-se à fase 

de PCL, pouco afetada pela presença dos compatibilizantes. O que pode indicar que 

os copolímeros multiblocos têm maior afinidade e estarão preferencialmente 

localizados na matriz do que na fase dispersa, justificando a redução do tempo de 

relaxação do PLA com maior intensidade, conforme citada anteriormente. Esta 

hipótese será corroborada nos ensaios de AFM-IR (capítulo 6.2.4). 

No entanto, ao analisar a curva de emuslificação na Figura 43, estas sugestões 

entram em conflito pois o pico de relaxação do PLA na mistura compatibilizada com 

1% (% em massa) do copolímero de CL550PEG1500 não deveria estar deslocado 

para menores tempos de relaxação, pois teoricamente a interface não estaria saturada 

e, consequentemente, o copolímero não estaria segregado na fase matriz, 

plastificando-a. Ainda, a relaxação dos próprios copolímeros podem estar 

influenciando os picos verificados nas misturas compatibilizada. 

Ainda, espera-se que, com uma devida compatibilização, o tempo de relaxação 

da forma da gota (ts) desloque para maiores valores. Isto pode se explicado pois, 

conforme a mistura é compatibilizada, a contribuição para a retração da fase dispersa 

em uma forma esférica é diminuída pois a tensão interfacial foi reduzida (MACAÚBAS; 

DEMARQUETTE, 2001). 

Nas misturas compatibilizadas não foi possível identificar a “relaxação da 

forma” da gota. Van Hemelrijck et al. (2006) esclarecem que, em misturas altamente 

compatibilizadas, é possível que as gotas da fase dispersa dificilmente apresentem 

qualquer tipo de deformação, fato este que pode ser atribuído a um forte efeito das 

tensões de Marangoni que imobilizam a interface das gotas. Ou seja, gotas altamente 

compatibilizadas comportam-se como esferas sólidas em um fluxo.  

Apenas a mistura compatibilizada com 5% (% em massa) demonstra um 

aumento no espectro de relaxação para tempos de relaxação maiores que 24,9 

segundos, referente a ts da mistura não compatibilizada. 

6.2.2 Etapa 2 - Microscopia Eletrônica 

As micrografias MEV e MET da seção transversal das misturas não 

compatibilizadas e compatibilizadas encontram-se nas Figuras 47, 48 e 49. Os 
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resultados de raio numérico médio (𝑅𝑛
̅̅̅̅ ) (

∑ 𝑹𝒊

𝒏
), raio volumétrico médico (𝑅𝑣

̅̅ ̅) (
∑ 𝑹𝒊

𝟒

∑ 𝑹𝒊
𝟑) e o 

índice de polidispersividade (
𝑅𝑣̅̅̅̅

𝑅𝑛̅̅ ̅̅
) da fase dispersa, medidos via MEV e MET, estão 

apresentados na Tabela 10. 

Nota-se que na mistura não compatibilizada (Figura 47 (a)), ocorre separação 

entre as fases de PLA e PCL. O PLA por ser majoritário se comporta como matriz da 

mistura e o PCL disperso com morfologia em gotas, estabelecendo uma morfologia 

gota-matriz. A proporção entre PLA e PCL inicialmente escolhida de 80/20 (% em 

massa) baseou-se no critério de desenvolver blendas com morfologias em gotas para 

atender hipóteses estabelecidas pelos modelos teóricos de emulsão na análise 

reológica da interface, além do fato que o grupo de pesquisa determinou os melhores 

resultados de propriedades mecânicas com esta proporção (DIAS, 2016; FINOTTI et 

al., 2017; GIMENES, 2017). 

A análise visual das imagens de MEV da blenda não compatibilizada revela que 

as gotas esféricas de PCL estão pouco aderidas na matriz de PLA, com interfaces 

descontínuas e ocorrência de fenômenos de “pull-out” da fase minoritária, resultando 

em vazios na matriz e um modo de fratura inter-particular. Neste modo, a fratura da 

fase dispersa e da matriz ocorrem ao longo de planos diferentes, indicativo de baixa 

adesão interfacial (DÍAZ et al., 2007). 

 Ao adicionar 1% (% em massa) do copolímero CL550PEG1500 na mistura, 

conforme demonstrado na Figura 47 (b), é possível verificar que não houve redução 

estatística do tamanho da fase dispersa via MEV e MET (Tabela 10). Também não 

houve alteração no modo de fratura. 

Com a adição de 3% (% em massa) do copolímero CL550PEG1500 (Figura 47 

(c)) na blenda PLA/PCL, as imagens de MEV mostram que houve uma redução do 

tamanho médio das gotas de PCL em relação à blenda não compatibilizada, 

diminuindo o Rn de 1,74±0,54 μm para 0,99±0,52 μm. Além disso, a interface 

matriz/gota está mais contínua e desfocada e a fratura da fase dispersa e da fase 

matriz passou a ocorrer ao longo do mesmo plano, ou seja, ocorreu alteração no modo 

de fratura, de inter- para trans-particular (DÍAZ et al., 2007).  

A mudança do modo de fratura é indicativo do aumento da adesão interfacial e 

redução da tensão interfacial. A presença destas bordas ao redor das gotas, na forma 

de anéis, é devido a um provável efeito elástico de retração que ocorre com a fase 
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após sua fratura, durante a temperatura ambiente, e pode estar relacionado com a 

concentração crítica micelar (CMC) (DÍAZ et al., 2007).  

 Assim como observado nas blendas poliméricas compatibilizadas com 3% (% 

em massa) do copolímero CL550PEG1500, o modo de fratura das blendas PLA/PCL 

contendo 5% (% em massa) (Figura 47 (d)) permaneceu como trans-particular. 

Sugere-se, portanto, que a provável saturação interfacial, desde que os copolímeros 

estejam disponíveis na interface, aparentemente ocorreu com 3% (% em massa) do 

copolímero CL550PEG1500. Tal fato é correlato ao que foi discutido anteriormente, 

pelo ponto de vista reológico, em que foi observado um nivelamento da tensão 

interfacial com 3% (% em massa) do compatibilizante. 

 

 

 
(a)                                  (b)                                     (c)                                    (d) 

Figura 47. Micrografias PLA/PCL via MEV e MET: (a) PLA/PCL não compatibilizada; (b) PLA/PCL + 
1% CL550PEG1500; (c) PLA/PCL + 3% CL550PEG1500; (d) PLA/PCL + 5% CL550PEG1500.  

 

 Ao analisar as micrografias via MET das misturas compatibilizadas com 

CL550PEG1500 verifica-se que o diâmetro da fase dispersa da blenda PLA/PCL não 

foi afetado pelo teor do compatibilizante. Além disso, as gotas de PCL analisadas via 

MET estão menores e mais deformadas do que as analisadas via MEV. 

 Estas diferenças de tamanhos e formas da fase dispersa reveladas pelas 

técnicas de microscopia eletrônica estão relacionadas com a natureza das técnicas, 

limites de resolução de cada equipamento e o método de preparação da amostra. 

Quando utilizado o detector de elétrons secundários no MEV o número de elétrons 

secundários emitidos pela amostra após interação com o feixe eletrônico depende da 

5 μm 5 μm 5 μm 5 μm 

Modo de fratura inter-particular Modo de fratura trans-particular 
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topologia da amostra e, por conseguinte é usado para a formação de imagens 

majoritariamente de superfície, enquanto que, via MET, elétrons transmitidos através 

de uma amostra fina são utilizados para formação da imagem, possível assim verificar 

a estrutura interna da fase. Por conta da natureza da técnica, no MET utiliza-se de 

maiores valores de tensão de aceleração dos elétrons, o que permite trabalhar com 

uma maior resolução em relação ao MEV e, portanto, maior capacidade de separação 

de eventos. Em relação ao método de preparação, enquanto que no MEV é analisado 

a seção da fratura metalizada, no MET existe a preparação por corte do filamento 

extrudado por crioultramicrotomia após procedimento de trimming, o que pode gerar 

uma menor área média das partículas no plano cortado. O valor da área interceptada 

média pode ser aproximada para 2/3πr2, sendo “r” o raio considerado real das 

partículas em seu formato tridimensional, quando planos de testes aleatórios 

atravessam um sistema de partículas convexas randomicamente orientadas e 

posicionadas (UNDERWOOD, 1970). 

 Desta maneira, conhecendo-se as especificidades das técnicas e entendendo 

que existe a possibilidade de os resultados obtidos não expressarem as condições 

reais do tamanho da fase dispersa, neste trabalho as imagens MEV serão utilizadas 

para análise de adesão entre as fases enquanto que as imagens de MET foram 

utilizadas para modelagem via Palierne. Em amostras muito bem aderidas, como será 

visto posteriormente, o MEV não foi o suficiente para distinguir as gotas de PCL na 

matriz de PLA, impossibilitando a determinação do tamanho da fase dispersa por esta 

técnica e assim reforçando o uso do MET na modelagem via Palierne. 

Ao compatibilizar a mistura PLA/PCL com o copolímero CL2000PEG1500, 

cujas morfologias estão presentes na Figura 48, é possível verificar que a alteração 

do modo de fratura ocorreu em menores teores em relação ao copolímero anterior. 

Com apenas 1% (% em massa) do compatibilizante o modo de fratura passou a ser 

trans-particular, com a fase dispersa e a fase matriz fraturando no mesmo plano, sinal 

de aumento de adesão. 

Desde que os compatibilizantes possuem massas molares similares, a partir 

deste comportamento é possível verificar que a estrutura molecular é fator importante 

para o potencial compatibilizante do copolímero, assim como no modo de fratura que 

a blenda demonstra. Aqui, ao comparar com o copolímero CL550PEG1500, verifica-
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se que com o aumento no tamanho do bloco de maior interação com a fase dispersa 

de PCL, houve melhora no potencial compatibilizante do copolímero.  

No entanto, a literatura demonstra de maneira contrária que, ao utilizar um 

copolímero assimétrico na compatibilização de blendas imiscíveis, há maior 

supressão da coalescência da fase dispersa quando o maior bloco do copolímero está 

localizado na fase matriz da blenda (VAN HEMERLRIJCK et al., 2005). Apesar disso, 

Cigana et al. (1996) demonstraram que, na compatibilização de blendas PS/EPR com 

copolímeros diblocos de PS-b-PB, um compatibilizante simétrico tem maior eficiência 

de compatibilização que um compatibilizante assimétrico. A menor eficiência de um 

copolímero assimétrico pode ser explicada pela maior tendência em formar micelas 

na fase matriz, enquanto que o primeiro prefere atuar na interface. O copolímero 

CL2000PEG1500, mesmo não sendo dibloco, demonstra uma simetria maior entre os 

blocos em sua estrutura multibloco, o que pode ajudar a explicar o motivo de maior 

eficiência de compatibilização. 

Ainda, se a mudança do modo de fratura é relacionada com a concentração 

crítica micelar (DÍAZ et al., 2007), a mudança na estrutura molecular de copolímeros 

multiblocos tem influência na saturação interfacial. 

 

 
(a)                                (b)                             (c)                              (d) 

Figura 48. Micrografias PLA/PCL via MEV e MET: (a) PLA/PCL não compatibilizada; (b) PLA/PCL + 
1% CL2000PEG1500; (c) PLA/PCL + 3% CL2000PEG1500; (d) PLA/PCL + 5% CL2000PEG1500.  

 Ao analisar as micrografias obtidas via MEV das misturas compatibilizadas com 

CL2000PEG1500, uma diminuição do tamanho da fase dispersa com a adição de 1% 

(% em massa) é verificada, alterando o 𝑅𝑛
̅̅̅̅  de 1,74±0,54 μm para 1,07±0,47 μm. Com 

5 μm 5 μm 5 μm 5 μm 
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maiores teores não é observável redução estatística, o que se sugere um nivelamento 

no tamanho da fase dispersa a partir de 1% (% em massa) do compatibilizante. Tal 

fato é diferente do que foi observado anteriormente no copolímero CL550PEG1500, 

em que um nivelamento no tamanho da fase dispersa só foi pronunciado após 3% (% 

em massa). Em relação a morfologia via MET, não é observável alteração estatística 

significativa da morfologia com a adição do copolímero CL2000PEG1500. 

Em relação a compatibilização com o copolímero de maior tamanho dos blocos 

(CL2000PEG6000) (Figura 49), é possível observar que este possui um 

comportamento similar de alteração de morfologia em relação ao CL2000PEG1500, o 

que reforça o entendimento que o tamanho dos blocos do compatibilizante é fator 

importante para o modo de fratura e saturação da interface manifestado pela mistura. 

A adição de 1% (% em massa) do compatibilizante CL2000PEG6000 (Figura 49 

(b)) reduziu o 𝑅𝑛
̅̅̅̅  da fase dispersa de 1,74±0,54 μm para 0,78±0,34 μm, conforme 

mostrado nas imagens MEV. As gotas de PCL estão menos evidentes devido a uma 

interface mais contínua e desfocada, além da notória alteração do modo de fratura de 

inter-particular para trans-particular. A melhor aderência entre as fases em menores 

teores do compatibilizante demonstra que o compatibilizante de maior tamanho dos 

blocos oferece um maior potencial compatibilizante em comparação, por exemplo, ao 

copolímero CL550PEG1500. Tal fato pode estar relacionado a um maior grau de 

múltiplos emaranhamentos na interface devido ao maior tamanho dos segmentos, 

proporcionando assim um maior fortalecimento da adesão interfacial (EASTWOOD; 

DADMUN, 2002) 

Ao adicionar 3% (% em massa) do copolímero CL2000PEG6000, conforme 

apresentado na Figura 49 (c), verifica-se que as gotas estão mais integradas à matriz, 

pois a interface PLA/PCL está mais difícil de ser notada. O aumento no teor da fase 

dispersa para 3% (% em massa) não alterou estatisticamente o tamanho da fase 

dispersa via MEV. Nas blendas PLA/PCL contendo 5% (% em massa) do 

compatibilizante (Figura 49 (d)) as gotas estão praticamente embebidas na matriz, 

com maior dificuldade de visualização, apresentando uma interface desfocada, quase 

imperceptível, o que dificultou a determinação do tamanho da fase dispersa via MEV. 

Uma morfologia que apresenta interfaces desfocadas na superfície de fratura 

demonstra que o caminho da fratura não seguiu preferencialmente a interface, o que 

corresponde uma  provável melhoria de adesão (THOMAS et al., 2015). 
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Enquanto via MEV é notória a redução do tamanho da fase dispersa, via MET não 

há redução estatística no tamanho da fase dispersa com o aumento do teor de 

copolímero, independentemente da estrutura molecular do compatibilizante.  

Conforme mencionado anteriormente, o método de preparação pode ter 

influenciado no formato e no tamanho das gotas analisadas via MET. Ao analisar a 

morfologia apenas pelos resultados de MET, a não proporcionalidade entre a redução 

da tensão interfacial com o refinamento da morfologia pode sugerir que o efeito 

compatibilizante utilizando copolímeros multiblocos não necessariamente precisa ser 

sustentado apenas pela redução no tamanho das gotas, mas sim pelo número de 

emaranhamento na interface, ou seja, redução da tensão interfacial, que permite 

mudar o modo de fratura da blenda resultando em uma maior integração entre as 

fases.  

Genoyer, Soulestin e Demarquette (2018) também observaram que ao 

adicionar copolímeros em blocos de poli(metacrilato de metila) (PMMA) e 

poliestireno(PS) (PMMA-b-PS) em blendas PMMA/PS houve redução da tensão 

interfacial, mas essa redução não foi acompanhada por uma redução significativa do 

tamanho da fase dispersa. Autores atribuíram este fenômeno à presença de prováveis 

micelas na matriz que limitaram a quantidade de copolímeros em bloco na interface e, 

portanto, limitando o mecanismo de compatibilização. 

Portanto, a ausência da redução do tamanho da fase dispersa em blendas 

imiscíveis via MET, pode ser resultado de uma provável limitação dos copolímeros em 

bloco na interface PLA/PCL. Evitar a formação de micelas na matriz é uma maneira 

para aumentar a atividade interfacial do compatibilizante (HAUSSLER et al., 1997).  
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(a)                                (b)                             (c)                              (d) 

Figura 49. Micrografias PLA/PCL via MEV e MET: (a) PLA/PCL não compatibilizada; (b) PLA/PCL + 
1% CL2000PEG6000; (c) PLA/PCL + 3% CL2000PEG6000; (d) PLA/PCL + 5% CL2000PEG6000.  

 

Ao relacionar o efeito compatibilizante pela ótica do tamanho da fase dispersa 

realizando um paralelo com a tensão interfacial, a literatura mostra que normalmente 

ocorre uma redução do tamanho das gotas, devido aos efeitos de supressão da 

coalescência e aumento dos mecanismos de quebra que ocorrem na compatibilização 

física (HARRATS et al., 2006). Tal fato é observável no MEV, quando a interface ainda 

era evidente, o que ocorre antes do nivelamento da tensão interfacial em que o modo 

de fratura permanecera inter-particular. Independente do tipo de mistura, quando 

ocorre a mudança no modo de fratura deixa-se de verificar alteração no tamanho da 

fase dispersa via MEV. 

 As análises de microscopia eletrônica revelaram que o tamanho dos blocos do 

compatibilizante é um fator importante na alteração do modo de fratura da blenda 

PLA/PCL. Este modo de fratura, por sua vez, está relacionado com o a adesão 

interfacial e com a concentração crítica micelar (CMC) (DÍAZ et al., 2007). Esta relação 

estará mais clara ao analisar os resultados de AFM-IR (capítulo 6.2.4). 

 Conforme mencionado anteriormente, existe uma relação do nivelamento da 

tensão interfacial nas curvas de emulsificação (Figura 43) com a alteração do modo 

de fratura da blenda. O copolímero de menor tamanho dos blocos (CL550PEG1500) 

permitiu uma alteração no modo de fratura com 3% (% em massa), este teor é 

justamente o necessário para nivelar a tensão interfacial da mistura.  

5 μm 5 μm 5 μm 5 μm 
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 Quando o tamanho dos blocos de PCL aumentaram (CL2000PEG1500), estes 

efeitos passaram a acontecer com apenas 1% (% em massa), o que sugere maior 

potencial compatibilizante. Quando o tamanho dos segmentos de PEG aumentaram 

(CL2000PEG6000), não se verificou alteração em relação ao copolímero 

CL2000PEG1500. Ou seja, a relação entre a mudança no modo de fratura da blenda 

e o nivelamento da tensão interfacial é clara e auxilia na determinação do teor ótimo 

de compatibilizante na mistura 

 

Tabela 10. Raio numérico-médio, raio volumétrico-médio e índice de polidispersividade da fase 
dispersa via MEV e MET. 

Blendas 
Rn (µm) Rv(µm) Rv/Rn 

MET MEV MET MEV MET MEV 

PLA/PCL 0,87±0,25 1,74±0,54 1,07±0,33 2,14±0,67 1,23±0,44 1,23±0,75 

    

PLA/PCL + 1% CL550PEG1500 0,76±0,38 1,60±0,74 1,30±0,67 2,67±1,29 1,71±1,03 1,66±0,74 

PLA/PCL + 3% CL550PEG1500 0,89±0,36 0,99±0,52 1,28±0,56 1,74±0,92 1,44±0,66 1,76±0,93 

PLA/PCL + 5% CL550PEG1500 0,98±0,39 1,11±0,55 1,34±0,53 2,04±1,63 1,37±0.55 1,84±1,42 

    

PLA/PCL + 1% CL2000PEG1500 0,90±0,32 1,07±0,47 1,20±0,44 1,74±0,84 1,33±0,53 1,63±0,75 

PLA/PCL + 3% CL2000PEG1500 0,90±0,36 1,29±0,48 1,26±0,51 1,89±0,78 1,40±0,62 1,46±0,53 

PLA/PCL + 5% CL2000PEG1500 0,89±0,29 1,24±0,59 1,18±0,42 1,83±0,80 1,33±0,53 1,53±0,59 

       

PLA/PCL + 1% CL2000PEG6000 0,89±0,33 0,78±0,34 1,22±0,47 1,18±0,53 1,37±0,59 1,51±0,80 

PLA/PCL + 3% CL2000PEG6000 0,89±0,29 0,75±0,32 1,19±0,42 1,12± 0,49 1,33±0,53 1,49±0,80 

PLA/PCL + 5% CL2000PEG6000 0,58±0,36 * 0,83±0,35 * 1,43±0,88 * 

* Devido a interface desfocada e contínua não foi possível medir o tamanho da fase dispersa com confiabilidade 

 

Em relação ao desenvolvimento da morfologia destas misturas, durante o 

processamento das blendas, uma possível explicação é que esta se inicia com o PCL 

e os copolímeros em blocos fundindo primeiro, formando uma mistura no estado 

fundido enquanto que o PLA ainda permanece sólido. No momento que a temperatura 

da mistura ultrapassa a fusão do PLA, os três estão em uma mistura no estado 

fundido. Quando a mistura retorna à temperatura ambiente, o PLA cristaliza primeiro 

e a mistura PCL + copolímero atua temporariamente como um diluente amorfo. Após 

certo ponto, a mistura PCL + copolímero sofrerá uma cristalização confinada devido a 

presença das regiões cristalinas do PLA. Em seguida, o PCL cristaliza primeiro, 

expulsando o copolímero em direção à interface e, dependendo do teor do copolímero, 

em direção à matriz de PLA.  

Assim, uma quantidade limitada desse copolímero permanece na interface, 

atuando como compatibilizante conforme evidenciado pela redução da tensão 

interfacial, enquanto que a outra parte forma uma mistura parcialmente miscível com 
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o PLA. Os resultados de AFM-IR (capítulo 6.2.4) que serão apresentados 

posteriormente corroborarão com esta hipótese. 

 Ao analisar as micrografias de MET das blendas compatibilizadas com 5% (% 

em massa) dos copolímeros multiblocos é observado uma interface bem definida em 

algumas gotas. A mistura compatibilizada com CL550PEG1500 foi a que demonstrou 

a interface gota/matriz menos nítida, conforme apresentado na Figura 50 (a), o que 

pode corroborar com o menor potencial compatibilizante deste copolímero multibloco. 

 A Figura 50 (b) demonstra algumas gotas com uma interface mais nítida da 

mistura PLA/PCL compatibilizadas com 5% (% em massa) do copolímero 

CL2000PEG1500. O mesmo equivale para a mistura compatibilizada com 5% (% em 

massa) do copolímero CL2000PEG6000, conforme demonstrado na Figura 50 (c). 

 
     (a)                                (b)                                   (c) 

Figura 50. Micrografias MET das misturas PLA/PCL compatibilizadas com 5% m dos copolímeros (a) 
CL550PEG1500, (b) CL2000PEG1500 e (c) CL2000PEG6000. 

 Fayt e colaboradores (1986) atribuíram à essas camadas contínuas irregulares 

difusas (zona mais escura) ao redor das gotas dispersas via MET o papel do 

copolímero atuando na interface, porém os pesquisadores entendiam a falta de 

maiores esclarecimentos para poder afirmar esta sugestão. Os resultados de AFM-IR  

apresentados posteriormente neste trabalho, no capítulo 6.2.4, surgirá como uma 

alternativa para esclarecer melhor esta questão. 
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6.2.3 Etapa 2 - Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

As curvas DSC do primeiro aquecimento, resfriamento e segundo aquecimento, 

dos homopolímeros, blendas não compatibilizada e compatibilizadas com 1, 3 e 5% 

(% em massa) de CL550PEG1500, CL2000PEG1500 e CL2000PEG6000 estão 

apresentadas nas Figuras 51, 52 e 53, respectivamente. Os resultados obtidos de 

DSC estão presentes na Tabela 11. 

 

         
                                    (a)                                                           (b) 

 
(c) 

Figura 51. Curvas DSC dos homopolímeros, blenda não compatibilizada e blenda compatibilizada 
com CL550PEG1500: (a) primeiro aquecimento, (b) resfriamento e (c) segundo aquecimento. 
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                                  (a)                                                           (b) 

 
(c) 

Figura 52. Curvas DSC dos homopolímeros, blenda não compatibilizada e blenda compatibilizada 
com CL2000PEG1500: (a) primeiro aquecimento, (b) resfriamento e (c) segundo aquecimento. 

           
                                  (a)                                                           (b) 

 
(c) 

Figura 53. Curvas DSC dos homopolímeros, blenda não compatibilizada e blenda compatibilizada 
com CL2000PEG6000: (a) primeiro aquecimento, (b) resfriamento e (c) segundo aquecimento. 
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 No PLA observa-se picos de cristalização pouco intensos durante o 

resfriamento, ao redor de 90°C e 118°C, e a presença de transições primárias 

exotérmicas durante as etapas de aquecimento, denominadas de “cristalização a frio” 

(cold crystallization), na faixa de 80-105°C. Tal fenômeno pode ser explicado pela 

lenta cinética de cristalização do PLA (PEREIRA et al., 2019). A cristalização à frio 

ocorre a temperaturas superiores a transição vítrea e inferiores a fusão (Tg<Tcc<Tm), 

faixa está em que as moléculas podem se arranjar em uma estrutura cristalina no 

reaquecimento devido a mobilidade adquirida. Enquanto que o processo de 

cristalização usual durante o resfriamento é controlado pela nucleação e crescimento, 

a cristalização durante o aquecimento é controlado pela auto-difusão (YU et al., 2008). 

 A cristalização do PLA no resfriamento ocorre em dois eventos, ao redor de 

90°C, este mais característico do PLA, e ao redor de 118°C, este devido a um 

fenômeno atribuído a formação de uma fase cristalina mais ordenada e compacta 

durante o aquecimento. A formação desta fase cristalina mais compacta é sensível à 

história térmica, condições de processamento e à massa molar do PLA (CHEN et al., 

2011; JALALI et al., 2016). Imediatamente antes do evento endotérmico de fusão do 

PLA, em algumas formulações, pode ocorrer um leve evento exotérmico de 

cristalização denominado de recristalização, que está relacionado a cristalização de 

cristais menos perfeitos de PLA dentro dos cristais de alto ordenamento constatado 

na cristalização a 118°C durante o resfriamento (LÓPEZ-RODRIGUES et al., 2006). 

 Não foi possível verificar a transição vítrea do PCL, que ocorre 

aproximadamente a -60°C, pois se encontra muito próximo do limite máximo de 

resfriamento do equipamento, o que prejudica a sua medida. A transição vítrea do 

PLA foi possível observar tanto no resfriamento quanto no aquecimento e ocorre a 

aproximadamente 60°C. 

Em relação as blendas, nota-se que apresentam múltiplas transições no 

aquecimento, como a fusão cristalina do PCL próximo de 60°C, cristalização à frio do 

PLA próximo de 100°C e a fusão cristalina do PLA próximo de 170°C. Como a fusão 

cristalina do PCL ocorre próximo da transição vítrea do PLA, só foi possível verificar a 

Tg do PLA no resfriamento. De uma maneira geral, a Tg do PLA não foi influenciada 

pela presença do PCL, que se encontram entre 54-58°C, o que corrobora com 

imiscibilidade entre as fases (FINOTTI et al., 2017). 
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Observa-se que, ao misturar PLA/PCL com copolímeros multiblocos poucas 

alterações nas transições térmicas ocorrem em relação a blenda PLA/PCL não 

compatibilizada, com exceção da compatibilização com o CL2000PEG6000 em que é 

observado que no segundo aquecimento a matriz de PLA demonstra a menor 

temperatura e entalpia de cristalização à frio e também maior cristalinidade, superior 

inclusive a blenda não compatibilizada. Existe uma relação entre uma tendência de 

declínio do Tcc com o aumento da cristalinidade em polímeros (XIN et al., 2019) e a 

menor entalpia de cristalização à frio é um indicativo que a cristalização da matriz de 

PLA pode ter sido facilitada. Uma cristalização a frio menos evidente, é sinal de menor 

energia requerida para uma cristalização posterior (XIN et al., 2019). 

 Esta tendência aparentemente está relacionada à estrutura molecular do 

copolímero. A presença de compatibilizantes no estado fundido poderia promover um 

grau de mobilidade das fases homopoliméricas, o que faz com que o PLA encontre 

menos restrições para a organização de seus cristais, atingindo maior teor de 

cristalinidade e menor ocorrência de cristalização a frio no segundo aquecimento. Tal 

fato pode estar relacionado a um maior efeito plastificante do copolímero 

CL2000PEG6000 na matriz de PLA em relação aos outros compatibilizantes, o que 

permitiu reduzir a temperatura de cristalização a frio e aumentar o teor de 

cristalinidade da fase de PLA (PIORKOWSKA et al., 2006). Isso pode ter sido 

possibilitado pela segregação do copolímero na matriz de PLA quando este atinge a 

sua eventual saturação na interface e, por consequência, possibilitar uma mistura 

parcial na fase matriz. Em outro estudo, copolímeros tri-blocos de PLA-PEG-PLA 

também plastificaram a matriz de PLA em blendas PLA/PBAT, gerando uma 

diminuição da temperatura de cristalização a frio e temperatura de fusão, além de 

aumentar em aproximadamente 25% o teor de cristalinidade do PLA (DING et al., 

2018). 

 O aumento de cristalinidade de um polímero com a adição de plastificantes é 

contra intuitivo. Desde os primeiros estudos sobre os princípios da plastificação é de 

conhecimento que, ao introduzir moléculas de menor massa molar entre as cadeias 

poliméricas prejudica a organização dos cristais, o que resultaria na diminuição de 

cristalinidade (IMMERGUT; MARK, 1965), Muitos plastificantes são miscíveis no poli 

(cloreto de vinila) (PVC) e uma vez adicionados no polímero reduzem sua 

cristalinidade de 15% para zero, mesmo em baixas concentrações, tornando o PVC 
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amorfo, flexível e transparente (CANEVAROLO JR., 2019). Porém, no caso do PLA o 

efeito pode ser contrário ao descrito anteriormente. 

 Adição de 5 - 30% (% em massa) de plastificantes como o trietil citrato (TEC) e 

acetil tributil citrato (ATBC) no PLA é responsável pela diminuição da Tcc, Tg e Tm 

devido ao aumento na mobilidade da cadeia. Em relação a sua cristalinidade, quanto 

maior o teor do plastificante, maior é o teor de cristalinidade do PLA, pois o aumento 

de mobilidade das cadeias favorece a organização dos cristais (MAIZA et al., 2015). 

O fato da maioria dos plastificantes a base de citratos serem miscíveis no PLA 

(GUTIERREZ-VILLARREAL; RODRÍGUEZ-VELAZQUEZ, 2007) e o PLA ter uma 

baixa cinética de cristalização (PEREIRA et al., 2019) favorece o processo de 

cristalização pelo efeito plastificante. 

 Além desse sistema, a adição de plastificantes como o trifenil fosfato (triphenyl 

phosphate – TPP) também gera aumento do teor de cristalinidade do PLA. Os autores 

explicam esse efeito devido a combinação de dois fatores: (i) aumento de mobilidade 

da cadeia associada a redução de sua Tg e (ii) redução do período de indução de 

cristalização devido a presença de núcleos já formados durante o processo de 

resfriamento, uma vez que houve o deslocamento dos picos de temperatura de 

cristalização à frio para menores valores. A presença dos plastificantes aumenta a 

taxa de crescimento dos esferulitos, pois os máximos valores de taxa de crescimento 

são deslocados para menores temperaturas (XIAO et al., 2009). 

 Em relação ao potencial compatibilizante de uma mistura imiscível, o grau de 

adesão resultante e o disparo de mecanismos de tenacificação, dentre inúmeros 

fatores, também depende da cristalinidade da matriz. Broz et al. (2003) verificaram 

que ao misturar um polímero mais cristalino em uma matriz mais amorfa, não é 

observado adesão eficiente na interface (BROZ et al., 2003). 
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Tabela 11. Resultados DSC dos homopolímeros e das misturas. 

 PRIMEIRO AQUECIMENTO RESFRIAMENTO SEGUNDO AQUECIMENTO 

HOMOPOLÍMEROS Tm (°C) ΔHm (J/g) %C 
Tg 

(°C) 

Tcc 

(°C) 

ΔHcc 

(J/g) 

Tg 

(°C) 
Tc (°C) ΔHc (J/g) Tm (°C) ΔHm (J/g) %C 

Tg 

(°C) 

Tcc 

(°C) 

ΔHcc 

(J/g) 

PLA 170 39 42 61 - - 58 - - 168 41 23 59 112/133 20 

PCL 60 70 50 - - - - 28 53 56 47 34 - - - 

BLENDAS PLA PCL PLA PCL PLA PCL  PLA PLA PLA PLA PCL PLA PCL PLA PCL PLA PCL PLA PCL PLA PLA PLA 

PLA/PCL 168 60 31 14 17 50 
 

- 
94 18 56 93/119 34 3/2 9 168 56 32 9 22 32 - 98 16 

PLA/PCL + 1% 

CL550PEG1500 
168 62 29 17 16 59 - 93 17 57 93/119 34 7/0,4 9 168 56 29 8 24 28 - 95 11 

PLA/PCL + 3% 

CL550PEG1500 
168 56 31 9 14 29 - 95 21 55 91/118 32 7/0,2 11 168 56 31 9 24 29 - 95 14 

PLA/PCL + 5% 

CL550PEG1500 
169 60 29 13 17 39 - 91 17 56 93/119 33 4/1,5 6 168 56 30 7 24 21 - 96 13 

PLA/PCL + 1% 

CL20000PEG1500 
169 61 31 15 15 52 - 94 20 56 96/119 34 2/0,2 9 169 57 31 7 16 24 - 98 19 

PLA/PCL + 3% 

CL2000PEG1500 
168 55 32 9 12 29 - 97 23 55 93 31 8 12 167 55 32 9 24 29 - 96 15 

PLA/PCL + 5% 

CL2000PEG1500 
169 61 29 14 16 42 - 95 18 56 93 33 2 8 168 56 29 7 17 21 - 98 17 

PLA/PCL + 1% 

CL20000PEG6000 
169 60 35 18 20 62 - 90 20 54 92/118 33 14,5/0,3 11 168 56 35 9 39 31 - 88 6 

PLA/PCL + 3% 

CL2000PEG6000 
170 63 32 20 18 64 - 87 19 55 91 33 23 11 169 56 32 10 43 32 - 81 1 

PLA/PCL + 5% 

CL2000PEG6000 
168 59 35 11 28 33 - 88 15 54 87/118 27/33 7/9 6 168 56 35 6 41 18 - 86 6 
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 A relação da cristalinidade da matriz com o grau de adesão já foi estudado 

décadas atrás por Leclair e Favis (1996). Esses autores estudaram o papel da 

interface em blendas binárias imiscíveis de polietileno de alta densidade (HDPE) 

(semicristalino) e policarbonato (PC) (amorfo). Eles verificaram que, ao variar o teor 

da fase dispersa de 10 em 10% (% em massa), as misturas de PC minoritário, i.e., 

matriz semicristalina, demonstraram uma maior correspondência ao comportamento 

de aditividade (Modelo de Kerner-Uemura-Takayanagi) que se relaciona ao 

comportamento teórico de perfeita adesão. Em contrapartida, as misturas de HDPE 

minoritário, i.e., matriz amorfa, demonstraram um desvio negativo do comportamento 

ideal da aditividade, que se relaciona a um comportamento de pior adesão. A região 

de inversão de fases e de morfologia co-contínua é difusa e não deve ser levada em 

consideração nesta abordagem. Tal análise pode ser conferida na Figura 54.  

 

 

 

Figura 54. Módulo de elasticidade de blendas HDPE/PC em função da composição. 
Fonte: Adpatado de Leclair e Favis (1996) 

 Tal fato é corroborado também pelas micrografias de MEV, no qual as imagens 

ilustraram um bom contato e interface mais íntegra e contínua em blendas de PC 

dispersas em uma matriz de HDPE, enquanto que foi verificado interfaces 

descontínuas e com muitos vazios em misturas de HDPE dispersas em uma matriz 

de PC (LECLAIR; FAVIS, 1996). A presença desses vazios na mistura com matriz 

amorfa pode estar relacionada a contração da gota semicristalina o que prejudica a 
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transferência de solicitação mecânica entre as fases. Ou seja, matrizes amorfas 

aparentemente promovem menor adesão interfacial com a fase dispersa. 

 Corroborando com a literatura acima, a blenda PLA/PCL com o maior teor de 

cristalinidade da matriz, possibilitada pela compatibilização com o copolímero 

CL2000PEG6000, foi que demonstrou a interface mais contínua e com a menor 

incidência de vazios. 

 Bai et al. utilizaram agentes nucleantes para ajustar a cristalinidade da matriz 

de PLLA em uma mistura PLLA/PCL e destacaram que, conforme aumenta a 

cristalinidade da matriz, maior é a resistência ao impacto da mistura. Os autores 

explicam que as regiões cristalinas são consideradas como um caminho para a 

propagação da shear yielding deformation necessária para a absorção de energia e 

tenacificação do sistema (BAI et al., 2012, 2013). Neste contexto, anteriormente foi 

demonstrado, por meio da Equação 11, que a resistência à fratura (R) de uma blenda 

imiscível está diretamente relacionado a adesão interfacial.  

 De maneira oposta, a resistência ao impacto de homopolímeros semicristalinos 

usualmente varia inversamente com o teor de cristalinidade e com o tamanho dos 

esferulitos (KFOURY; et al., 2013). Porém, em um contexto de mistura polimérica 

formada por matrizes frágeis e gotas borrachosas, este grau de cristalinidade da 

matriz pode alterar o cenário dos mecanismos tenacificação e consequentemente 

favorecer o disparo de alguns destes. 

 Tais resultados confirmam que a mistura PLA/PCL compatibilizada com 

CL2000PEG6000 é o sistema mais compatível e que promove maior adesão 

interfacial, seja pela interface mais contínua observada via MEV ou pela matriz mais 

cristalina observada via DSC. O que sugere o maior potencial compatibilizante deste 

copolímero. 

A partir deste ponto, optou-se por dar um enfoque maior aos copolímeros 

CL550PEG1500 e CL2000PEG6000. O copolímero CL2000PEG1500 não será 

contemplado nos testes subsequentes por dois motivos: i) não ter sido possível 

realizar uma razoável regressão não-linear nos dados experimentais de reometria 

oscilatória com menores teores do compatibilizante, o que prejudicou a estimativa da 

sua tensão interfacial com maior confiabilidade e prejudica na intepretação dos 

próximos resultados; ii) o comportamento de emulsificação ser muito similar ao do 
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copolímero CL2000PEG6000, tanto em relação ao nivelamento da tensão interfacial 

como na mudança do modo de fratura. 

 Outro ponto a ser destacado é que, como a mudança do modo de fratura e do 

nivelamento da tensão interfacial ocorreu para teores menores ou igual a 1% (% em 

massa) para o copolímero de maior tamanho dos blocos, CL2000PEG6000, optou-se 

também em analisar apenas as misturas compatibilizadas com CL550PEG1500 e 

CL2000PEG6000 a 1 e 5% (% em massa), desprezando as análises com 3% (% em 

massa), visto que ambos compatibilizantes demonstram nivelamento neste teor em 

específico. 

6.2.4 Etapa 2 - Microscopia atômica acoplada com FTIR 

 O primeiro passo foi submeter os copolímeros puros ao AFM-IR para coleta das 

informações químicas em IR, dentro da faixa permissível no laser disponível no 

equipamento. A necessidade de determinar os números de ondas específicos dos 

copolímeros em uma resolução nanométrica via AFM-IR seria  para para contornar as 

limitações inerentes do modo ATR, como o alto tamanho típico de amostragem (typical 

high spot size sampling), o que está relacionado a alta resolução espacial, difrações 

no infravermelho e influência da textura do filme (PERKIN ELMER, 2006).  

 A Figura 55 apresenta o espectro IR dos copolímeros puros, CL550PEG1500 

(Figura 55 (a)) e CL2000PEG6000 (Figura 55 (b)), coletados nos pontos indicados 

na respectiva imagem topográfica, evitando as regiões escuras de baixo relevo. 

                            

 

(a)                                                                              (b) 

Figura 55. Imagem AFM de superfície e o espectro no Infravermelho nas regiões indicadas para o 
copolímero (a) CL550PEG1500 e (b) CL2000PEG6000. 
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Uma vez determinado o espectro de IR nas regiões indicadas, o próximo passo 

foi escolher um número de onda específico que represente cada copolímero na 

varredura a ser realizada nas blendas compatibilizadas. Dessa maneira, optou-se pelo 

número de onda de 1600 cm-1 para o copolímero CL550PEG1500 e 1660 cm-1 para o 

copolímero CL2000PEG6000. Sabe-se que, conforme mencionado anteriormente na 

Figura 26, estes números de onda estão em uma faixa de alto contraste químico em 

relação as fases poliméricas. 

As análises de AFM-IR foram realizadas em blendas PLA/PCL compatibilizadas 

com 1 e 5% (% em massa) do copolímero CL550PEG1500 a 1600 cm-1 e em blendas 

PLA/PCL compatibilizadas com 5% (% em massa) do copolímero CL2000PEG600 a 

1660 cm-1. No entanto, é imperativo realizar uma análise de AFM-IR na blenda 

PLA/PCL não compatibilizada para averiguar eventuais contrastes químicos nos 

números de onda de 1600 e 1660 cm-1. Estas análises estão presentes na Figura 56. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 56. Imagens de AFM-IR nas regiões indicadas para a mistura PLA/PCL não compatibilizada a 
(a) 1600 cm-1 e (b) 1660 cm-1. 

 

Nota-se que, a imagem típica do AFM em modo topográfico mostra uma região 

da blenda onde é possível visualizar gotas de PCL na matriz de PLA. Ainda, as 
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imagens no lado direito demonstram uma região totalmente vermelha, indicando baixo 

sinal de absorção do infravermelho nos números de onda analisados. Ou seja, não há 

absorção significativa dos números de onda a 1600 cm-1 e 1660 cm-1, devido a 

ausência do compatibilizante em sua composição. 

De acordo com a curva de emulsificação presente na Figura 43 e o modo de 

fratura observado nas micrografias via MEV, a mistura compatibilizada com 1% (% em 

massa) do copolímero CL550PEG1500 não apresentaria absorções intensas dos 

números de ondas a 1600 cm-1 na matriz, pois teoricamente, a interface não estaria 

saturada. Diferentemente da blenda compatibilizada com 5% (% em massa) do 

compatibilizante, que demonstraria saturação da interface e segregação do 

copolímero na matriz. Conforme pode ser verificado na Figura 59, as imagens de 

AFM-IR corroboram com essa tendência. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 57. Imagem AFM de superfície e mapeamento químico a 1600 cm-1 para a mistura PLA/PCL 
(a) não compatibilizada e compatibilizada com (b) 1 e (b) 5% (m/m) do copolímero C550E1500. 

  

Nota-se que, quando a mistura é compatibilizada com 1% (% em massa) do 

copolímero CL550PEG1500 (Figura 59 (b)) a maior intensidade de absorção do 

número de onda específico do copolímero é na região da interface, permitindo assim 

um contraste maior entre a gota e a matriz, o que não é possível visualizar na mistura 

não compatibilizada (Figura 59 (a)). Ou seja, o contraste observado na blenda 

compatibilizada refere-se a presença dos copolímeros na mistura. 

Quando adiciona-se 5% (% em massa) do mesmo compatibilizante, o copolímero 

satura na interface e segrega na matriz, evidenciando uma maior absorção do número 

de onda específico do compatibilizante na fase PLA (Figura 59 (c)). Ainda, é possível 
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observar que não há interação do compatibilizante com a gota de PCL, evidenciado 

pela ausência de absorção do IR dentro da fase dispersa. 

 A Figura 60 sumariza as micrografias MEV, as imagens AFM-IR e a curva de 

emulsificação da amostra compatibilizada com CL550PEG1500 demonstrando de 

maneira clara a relação que existe entre a saturação da interface com a mudança do 

modo de fratura de inter-particular para trans-particular. 

 

 

Figura 58. Curva de emulsificação da mistura PLA/PCL compatibilizada com CL550PEG1500 com as 
imagens de AFM-IR e micrografias de MEV. 

 

 A curva de emulsificação corrobora com os dados de AFM-IR, no qual com 1 

% (% em massa) do copolímero CL550PEG1500 não há evidência forte de saturação 

da interface, justamente por não ter alcançado o nivelamento da tensão interfacial 

neste teor. Isso significa que a blenda compatibilizada com 1% (% em massa) do 

copolímero CL550PEG1500 não apresentaria absorções intensas dos números de 

ondas de 1600 cm-1 na matriz. 

 A mistura compatibilizada com 5% (% em massa) do compatibilizante 

CL550PEG1500 atingiu a CMC, e consequentemente a saturação da interface. Por 

consequência, há segregação do copolímero na matriz e o nivelamento da tensão 

interfacial neste teor. Ainda, o aumento da intensidade de absorção dos números de 
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ondas específicos na região da matriz pode sugerir um provável efeito plastificante 

dos compatibilizantes no PLA. 

Em relação a compatibilização com o copolímero CL2000PEG6000, de acordo 

com a curva de emulsificação apresentada na Figura 43, a saturação da interface 

ocorreu com 1% (% em massa). Dessa maneira, apenas a mistura compatibilizada 

com 5% (% em massa) foi ensaiada, facilitando a visualização do copolímero na 

mistura. Além desse fato, como a quantidade de ligações uretânicas presentes no 

copolímero de maior tamanho dos blocos é pequena, próxima do limite de detecção 

do FTIR, os experimentos de AFM-IR não foram realizados nessa blenda. 

As imagens de AFM-IR da mistura compatibilizada com 5% (% em massa) do 

copolímero CL2000PEG6000, em comparação com a blenda não compatibilizada, 

estão apresentadas na Figura 61. Foi analisada uma região contendo gotas de PCL 

na matriz de PLA e o mapeamento químico foi realizado a 1660 cm-1. Nota-se que, na 

mistura compatibilizada (Figura 61 (b)), não há sinais de absorção de IR do 

copolímero dentro da fase dispersa, mas há contraste químico evidente na região da 

fase matriz. Ou seja, assim como a compatibilização com CL550PEG1500, 

independentemente da estrutura molecular do copolímero, os compatibilizantes 

utilizados neste estudo têm maior afinidade pelo PLA do que pelas gotas de PCL. 

Ainda, na compatibilização com CL2000PEG6000, é mais notório a presença da 

difusão e segregação dos copolímeros excedentes na forma de micelas após 

saturação da interface, conforme indicado nas setas na Figura 61 (b), o que pode 

influenciar no desempenho mecânico da mistura. 
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(a) 

 
(b)  

Figura 59. Imagem AFM de superfície e mapeamento químico a 1660 cm-1 para a mistura PLA/PCL 
(a) não compatibilizada e compatibilizada com (b) 5% (m/m) do copolímero CL2000PEG6000. 

  

6.2.5 Etapa 4 - Ensaios mecânicos 

 As curvas de tensão x deformação que melhor representam o comportamento 

mecânico médio em tração das blendas estão apresentadas na Figura 60. 

 

 

Figura 60. Curvas tensão-deformação representativas dos homopolímeros puros e das suas misturas 
em diferentes escalas. 
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 As propriedades mecânicas em tração dos polímeros puros e das blendas 

PLA/PCL não compatibilizada e compatibilizadas estão apresentadas na Tabela 12. 

 

Tabela 12. Propriedades mecânicas em tração dos polímeros puros e das blendas PLA/PCL não 
compatibilizad e compatibilizadas. 

 

Tensão 
máxima 
(MPa) 

Alongamento 
na carga 

máxima (%) 

Alongamento 
na ruptura 

(%) 

Módulo de 
elasticidade 

(0,05%-
0,25%) (MPa) 

PLA 55,9±6,5 2,3±0,1 3,0±0,4 3015±86 
PCL 14,7±1,3* 12,2±1,1* >700 417±25 

     
PLA/PCL 42,0±1,9 2,1±0,1 3,0±0,5 2525±24 

     
PLA/PCL + 1% CL550PEG1500 43,1±3,0 2,2±0,2 7,1±1,2 2481±34 
PLA/PCL + 5% CL550PEG1500 38,6±3,2 2,0±0,2 49,3±10,0 2325±103 

     
PLA/PCL + 1% CL2000PEG6000 45,1±1,0 2,4±0,3 3,9±0,5 2520±114 
PLA/PCL + 5% CL2000PEG6000 37,3±1,5 2,2±0,1 4,2±1,2 2224±35 

*Valores obtidos no escoamento 

 A ruptura do PLA quando submetido à cargas de tração ocorre de maneira 

frágil, com baixas deformações, em torno de 3% (vide Figura 61 (a)). Por sua vez o 

PCL apresentou altos valores de deformação plástica, com esbranquiçamento e 

empescoçamento dos corpos de prova, não sendo possível observar sua ruptura 

mesmo utilizando uma máquina universal de ensaios com um curso de movimento 

relativamente longo. Assim, os valores de alongamento na ruptura do PCL foram 

apresentados na Tabela 12 como maiores que 700%. 

 Quando o PLA e o PCL são misturados, sem o emprego de compatibilizantes, 

seu comportamento mecânico em tração não foi diferente daquele constatado com o 

PLA puro, também demonstrando uma fratura frágil (vide Figura 61 (b)). O 

comportamento frágil evidencia a incompatibilidade desta mistura. A blenda PLA/PCL 

não compatibilizada exibiu uma redução significativa nos valores de tensão máxima e 

de módulo de elasticidade, e não houve aumento de ductilidade do PLA, 

demonstrando um alongamento na ruptura de aproximadamente 3%. 

 Quando compatibilizado com 1% (% em massa) do copolímero 

CL550PEG1500, a blenda demonstrou um pequeno ganho de ductilidade, 

apresentando um leve esbranquiçamento (vide Figura 61 (c)), mas não é o suficiente 

para considerar uma eficaz alteração das propriedades da matriz de PLA. No entanto, 

quando é compatibilizado com 5% (% em massa) (Figura 61 (d)), é evidente um 
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ganho expressivo de alongamento na ruptura chegando em aproximadamente 50% 

de deformação, com notório esbranquiçamento e empescoçamento, demonstrando 

um comportamento plástico de deformação. Nesta blenda, existe um balanço positivo 

a favor do aumento de adesão e do efeito plastificante. 

      
 (a)          (b)        (c)        (d)       (e)        (f) 

Figura 61. Corpos de prova após tração do (a) PLA puro, (b) PLA/PCL não compatibilizado, (c) 
PLA/PCL compatibilizado com 1%(m/m) de CL550PEG1500, (d) PLA/PCL compatibilizado com 

5%(m/m) de CL550PEG1500, (e) PLA/PCL compatibilizado com 1%(m/m) de CL2000PEG6000 e (f) 
PLA/PCL compatibilizado com 5%(m/m) de CL2000PEG6000. 

  

 A compatibilização com o copolímero CL2000PEG6000 não foi eficaz, tanto 

com 1 ou 5% (% em massa). A blenda PLA/PCL compatibilizada com esse copolímero 

apresentou um comportamento mecânico em tração muito próximo ao da mistura não 

compatibilizada. Uma possível explicação para o baixo desempenho pode estar 

relacionada à saturação de sua  interface, mesmo quando o teor do copolímero é de 

apenas 1% (% em massa). De acordo com os resultados de AFM-IR, com a saturação 

da interface, o copolímero CL2000PEG6000 estará na  fase matriz de PLA e haverá 

segregação na forma de micelas. A presença dessas micelas de CL2000PEG6000 

pode fragilizar a mistura e prejudicar o ganho de ductilidade e tenacidade oriundo do 

ganho de adesão interfacial e/ou plastificação.  

  A Tabela 13 apresenta os valores de resistência ao impacto Izod dos 

polímeros puros e blendas PLA/PCL. 

 



168 
 

 
 

Tabela 13. Valores de resistência ao impacto Izod com entalhe. 

 
Resistência ao Impacto IZOD com 

entalhe (J/m) 

PLA 36,9 ± 2,3 
PCL 253,0 ± 44,2 

  
PLA/PCL 43,9 ± 3,8 

  
PLA/PCL + 1% CL550PEG1500 46,8 ± 4,1 
PLA/PCL + 5% CL550PEG1500 51,9 ± 2,7 

  
PLA/PCL + 1% CL2000PEG6000 43,0 ± 3,1 
PLA/PCL + 5% CL2000PEG6000 45,2 ± 2,0 

 A resistência ao impacto Izod seguiu a mesma sequência exibida pela 

comprtamento mecânico em tração, particularmente a propriedade de alongamento 

na ruptura, onde a mistura compatibilizada com 5% (% em massa) do CL550PEG1500 

foi a que apresentou os maiores valores de resistência ao impacto Izod, de 51,9 J/m. 

O aumento foi de aproximadamente 18% em relação a mistura não compatibilizada.  

 É relativamente mais fácil melhorar ductilidade, como o alongamento na 

ruptura, do que a tenacidade, pois além da morfologia e das condições de testes, a 

tenacidade da mistura resultante depende também de parâmetros como a densidade 

de emaranhamento e a razão característica da cadeia polimérica, que também 

determinam o comportamento de fratura: microfissuramento (crazing) e bandas de 

cisalhamento (shear yielding) (NAGARAJAN et al., 2016). 

 Em outro estudo envolvendo a compatibilização de blendas PLA/PCL com 

copolímeros triblocos ABA de segmentos baseados em ε-caprolactona e 

tetrahidrofurano, foi possível gerar ganhos de resistência ao impacto similares ao 

relatados aqui, com um aumento de 10% em relação a mistura não compatibilizada 

(DIAS; CHINELATTO, 2019). 

 A blenda compatibilizada com o copolímero CL2000PEG6000 apresentou um 

comportamento semelhante ao constantado no ensaio de tração. A pouca alteração 

em relação a mistura não compatibilizada deve-se ao balanço entre a quantidade de 

micelas na fase matriz que pode ter fragilizado a blenda, em relação a plastificação 

averiguada e o ganho de adesão devido redução da tensão interfacial. O fato de ter 

ocorrido uma saturação interfacial com aproximadamente 1% (% em massa) do 

compatibilizante nos revela que existe uma quantidade considerável de micelas na 

matriz que pode ter prejudicado o seu comportamento mecânico. 
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 Com o objetivo de entender as razões morfológicas que embasam os 

resultados mecânicos, as micrografias via MEV das misturas compatibilizadas e os 

resultados do tamanho da fase dispersa após injeção estão apresentados na Figura 

62 e Tabela 14, respectivamente. Para critério de comparação, os resultados da 

morfologia após extrusão também foram adicionados. 

  

(a) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(d) 

10 μm 10 μm 

10 μm 10 μm 

5 μm 5 μm 

5 μm 5 μm 
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(e) 

Figura 62. Imagens MEV após extrusão e moldagem por injeção, respectivamente, para (a) PLA/PCL, 
(b) PLA/PCL + 1%(m/m) CL550PEG1500, (c) PLA/PCL + 5%(m/m) CL550PEG1500, (d) PLA/PCL + 

1%(m/m) CL2000PEG6000 e (e) PLA/PCL + 5%(m/m) CL2000PEG6000 

 

 Observa-se que, em todas as amostras analisadas as gotas da fase dispersa 

estão menores, visto as maiores taxas de cisalhamento usualmente empregadas na 

moldagem por injeção. Além disso, as gotas estão menos esféricas, evidentemente 

deformadas. Tais constatações vão contra o que era esperado do efeito 

compatibilizante, a estabilização da morfologia. 

 

Tabela 14. Raio numérico médio (Rn) da fase dispersa após moldagem por injeção em comparação 
com os valores verificados após extrusão. 

Blendas 

Após Extrusão Após Injeção 

Rn (μm) Rn (μm) 

PLA/PCL 1,74±0,54 0,40±0,17 
   

PLA/PCL + 1% CL550PEG1500 1,60±0,74 0,47±0,37 
PLA/PCL + 5% CL550PEG1500 1,11±0,55 0,38±0,18 

   
PLA/PCL + 1% CL2000PEG6000 0,78±0,34 0,34±0,14 
PLA/PCL + 5% CL2000PEG6000 * 0,22±0,06 

* Devido a interface desfocada e contínua não foi possível medir o tamanho da fase dispersa com 

confiabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 μm 5 μm 
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7. CONCLUSÕES 

 

 Três copolímeros multiblocos com diferentes tamanhos de blocos, mas com 

massas molares de aproximadamente 45000 Da, foram sintetizados por meio de uma 

policondensação em massa a partir de macrodióis de ε-caprolactona e etilenoglicol de 

diferentes massas molares, na presença de HDI.  O controle da massa molar foi 

realizado a partir da extensão da reação, dado pela razão molar NCO/OH, baseado 

na massa molar dos macrodióis iniciais. Os copolímeros foram sintetizados com 

rendimento de reação acima de 96%. Os valores de NCO/OH estão na faixa entre 0,9 

e 1,0 e os valores de polidispersividade da massa molar entre 1,88 e 1,94. Os 

resultados de FTIR, H1-RMN e TGA indicam uma estrutura multibloco com ligação 

uretânica intramolecular.  

 Os três copolímeros foram baseados em segmentos de PCL e PEG de menores 

tamanhos (CL550PEG1500), tamanhos similares (maior simetria) (CL2000PEG1500) 

e de maiores tamanhos (CL2000PEG6000). 

 As curvas DSC dos copolímeros indicam que, independentemente do tamanho 

dos blocos, os segmentos de PCL e de PEG cristalizam individualmente, no entanto 

quanto maior o tamanho dos blocos de PCL maior a restrição na cristalização do PEG, 

diminuindo a sua Tm e Tc. Ainda, o tamanho dos segmentos hidrofílicos de PEG e dos 

segmentos hidrofóbicos de PCL possuem efeito direto na absorção de água e pode 

variar de 50%, para um copolímero mais simétrico, até 350% quando os segmentos 

hidrofílicos são maiores que os hidrofóbicos. 

 Estes copolímeros foram utilizados como compatibilizantes em blendas 

PLA/PCL, incorporando-os a 1, 3 e 5% (% em massa) a partir do estado fundido por 

meio de uma extrusora dupla-rotacional. A mistura não compatibilizada apresentou 

uma morfologia gota-matriz, com gotas de PCL de raio numérico médio (𝑅𝑛
̅̅̅̅ ) de 

1,74±0,54 μm via MEV.  

 A compatibilização permitiu uma redução no tamanho das gotas, no entanto o 

potencial de redução do tamanho da fase dispersa é dependente da estrutura 

molecular dos copolímeros. O copolímero de maior tamanho dos blocos permitiu a 

maior redução, chegando a 𝑅𝑛
̅̅̅̅  de 0,78±0,34 μm com 1% (% em mssa) via MEV. O 

tamanho da fase dispersa não foi estatisticamente alterado via MET 
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 Ainda, os compatibilizantes permitiram diminuir a tensão interfacial da mistura 

de 1,51 mN/m até proximadamente 0,2 mN/m, sendo estes valores determinados via 

aplicação do modelo de Palierne nos dados experimentais de reometria oscilatória. A 

diminuição da tensão interfacial com o aumento do teor do compatibilizante ocorre até 

certa concentração crítica, no qual a partir desta um platô é alcançado.  

 O teor do compatibilizante no qual a tensão interfacial é nivelada é diretamente 

relacionada à estrutura molecular do copolímero. Para o copolímero de menor 

tamanho dos blocos (CL550PEG1500), maior é a quantidade necessária para atingir 

este valor mínimo, a 3% (% em massa). Os copolímeros de tamanho dos blocos 

similares (CL2000PEG1500) e de maior tamanho dos blocos (CL2000PEG6000) 

demonstraram nivelamento da tensão interfacial com 1% (% em massa). Ou seja, 

quanto menor os tamanhos dos blocos do copolímero, maior a quantidade necessária 

para atingir o valor mínimo de 0,2 mN/m de tensão interfacial. 

 O nivelamento da tensão interfacial está relacionado com a concentração 

crítica micelar. Tal fato foi possível investigar via ensaios de AFM-IR, em que foi 

monitorado um número de onda específico dos compatibilizantes e verificou a sua 

localização nas misturas compatibilizadas. Ainda, via AFM-IR, em teores de 

copolímero no qual a tensão interfacial está nivelada, o compatibilizante encontra-se 

majoritariamente na região da matriz. Tal etapa também permitiu verificar que o 

copolímero de maior tamanho dos blocos favorece a formação de micelas ao segregar 

na fase matriz de PLA, diferentemente do copolímero de menor tamanho dos blocos. 

 Conforme aumenta-se o tamanho dos blocos, maior é a eficiência de 

compatibilização. Embora esta constatação já tenha sido realizada na literatura 

indiretamente por meio de ensaios mecânicos, aqui, pela primeira vez e para este 

sistema em particular, foi corroborado por um ponto de vista de tensão interfacial. 

 Há uma relação entre o tamanho dos blocos, mudança no modo de fratura 

apresentado pela mistura e o nivelamento da tensão interfacial. Ao utilizar o 

compatibilizante de maior tamanho dos blocos, a mudança no modo de fratura da 

blenda de inter- para trans-particular ocorreu com 1% (% em massa), enquanto que o 

compatibilizante de menor tamanho dos blocos demonstrou esta mudança com 3% 

(% em massa). Quando ocorre mudança no modo de fratura, há nivelamento tanto do 

tamanho da fase dispersa via MEV quanto da tensão interfacial. 
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 Por mais que o copolímero de maior tamanho dos blocos tenha maior eficiência 

de compatibilização, este não permitiu uma adequada tenacificação da matriz de PLA 

demonstrando baixa variação nos valores de alongamento na ruptura e resistência ao 

impacto Izod em relação a blenda não compatibilizada. 

 A adição de 5% (% em massa) do copolímero de menor tamanho dos blocos 

foi o que permitiu os maiores ganhos de ductilidade e tenacidade. O aumento na 

resistência ao impacto Izod foi de aproximadente 40% em relação ao PLA puro e 

aproximadamente 18% em relação a mistura PLA/PCL não compatibilizada. Além 

disso, a presença deste compatibilizante permitiu um aumento no alongamento na 

ruptura de 3% da blenda não compatibilizada para aproximadamente 50%. 

 Normalmente o aumento da adesão interfacial é avaliado de maneira indireta 

pela redução no tamanho da fase dispersa e pelo aumento da tenacidade. Mesmo que 

o compatibilizante tenha alto potencial de compatibilização, permitindo uma maior 

redução na tensão interfacial, nem sempre isso se traduz em boas propriedades 

mecânicas. A saturação da interface, com a posterior formação de micelas pode ter 

forte influência no comportamento mecânico de blendas imiscíveis. A formação de 

micelas na fase matriz é dependente da estrutura molecular do compatibilizante. 

 A compatibilização com copolímeros multiblocos utilizando protocolos simples 

de mistura é complexa e pode afetar a localização do compatibilizante na mistura e as 

fases da mistura, principalmente em altos teores do compatibilizante. Outrossim, a 

relação entre a estrutura molecular do compatibilizante, platô na tensão interfacial e a 

mudança no modo de fratura é clara e auxilia na determinação da quantidade ótima 

de compatibilizante a ser adicionada na mistura. 
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8. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

 Estabelecer protocolos de pré-mistura dos compatibilizantes com os 

homopolímeros da mistura e investigar seu efeito na compatibilização da 

mistura: (PCL+Compatibilizante) + PLA; (PLA+compatibilizante) + PCL; 

(PLA+PCL) + Compatibilizante; 

 Desenvolver misturas compatibilizadas com teores de copolímeros multiblocos 

menores que 1%; 

 Trabalhar com side feeder em diferentes posições da extrusora para alimentar 

o PLA e/ou compatibilizantes; 

 Estudo de DMA das misturas compatibilizadas: estimativa da adesão 

interfacial; 

 Utilização dos copolímeros sintetizados como estratégia para encapsulamento 

de fármacos via dupla emulsão: verificar o efeito da estrutura molecular do 

copolímero no tamanho das micelas e eficiência de encapsulamento; 
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10. ANEXOS 

 

10.1 ANEXO A: Metodologia de Pesquisa 

 

A evolução do número de artigos publicados referentes aos temas PLA, PCL, 

Blendas Poliméricas, copolímero PEG-PCL, blenda PLA/PCL e Modelo de Palierne 

estão apresentados na Figura 1 e foram retirados da base de dados da Web of 

Science ® Clarivate Analytics. A procura dos temas utilizou os seguintes mecanismos 

e operadores booleanos: 

i) Blendas Poliméricas: Polymer Blends. 

ii) PLA: “Poly(lactic acid)” <OU> “Polylactic acid”. 

iii) PCL: “poly(caprolactone)” <OU> “polycaprolactone” <OU> “poly(épsilon-

caprolactone)”. 

iv) Copolímero PEG-PCL: PEG-PCL <OU> PCL-PEG <OU> poly(ethylene 

glycol)-polycaprolactone <OU> poly(ethylene glycol)-poly(caprolactone) 

<E> block copolymer. 

v) Modelo de Palierne: Palierne Model <OU> Palierne rheology <E> interfacial 

tension. 

vi) Blendas PLA/PCL: polylactic acid/poly(caprolactone) <OU> "PLA/PCL" 

blend <OU> polylactic acid/polycaprolactone <OU> poly(lactic 

acid)/poly(caprolactone). 
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10.2 ANEXO B: Dados utilizados na síntese dos copolímeros multiblocos 

Tabela A1: Relações de OHvalue, peso equivalente e massa do polímero de PEG utilizada na reação. 

 
PEG OHvalue 
(mgKOH/g)* 

Peso equivalente 
de OH no PEG 

(g/mol) 

Massa de PEG 

g Mol 
Fração 
Mássica 

(%) 

CL550PEG1500 
76,80 730,47 

12,60 0,0084 63 

CL2000PEG1500 7,82 0,00521 39 

CL2000PEG6000 19,00 2952,63 14,40 0,0024 72 

* Coletados nos datasheets das matérias-primas;  

 

Tabela A2: Relações de OHvalue, peso equivalente e massa do polímero de PCL utilizada na reação. 

 
PCL OHvalue 
(mgKOH/g)* 

Peso equivalente de OH 
no PCL (g/mol) 

Massa de PCL + Excesso 

g Mol 
Fração 

Mássica (%) 

CL550PEG1500 207,50 270,36 4,79 0,00871 24 

CL2000PEG1500 
56,00 1001,79 

11,08 0,00554 55 

CL2000PEG6000 5,40 0,00270 27 

* Coletados nos datasheets das matérias-primas; 

 
Tabela A3: Relações de %NCO, peso equivalente, massa de HDI utilizada na reação e índice teórico 
[NCO]/[OH]. 

 
Peso equivalente de NCO no 

HDI (g/mol) 
%NCO no 

HDI * 

Massa de HDI ** 

g Mol 
Fração 

Mássica (%) 

CL550PEG1500 
113,51 37 

2,82 0,0168 14 
CL2000PEG1500 1,75 0,0104 9 
CL2000PEG6000 0,80 0,00476 4 

*Determinado por titulação com HCl padronizado (0,0992 mol.L-1); ** Massa de HDI envolvida na reação 
 

 Utilizando o copolímero CL550PEG1500 como exemplo, o cálculo teórico para 

alcançar a massa molar de 45000 Da dos copolímeros multiblocos baseou-se na seguinte 

lógica: (i) considerar que o copolímero seja um homopolímero formado por um mero de massa 

molar igual a média aritmética da massa molar dos blocos, por exemplo, nesse caso, de 1025 

Da; (ii) determinar o grau de polimerização numérico médio (𝑋𝑛
̅̅̅̅ ) para este polímero hipotético 

objetivando-se uma massa molar de 45000 Da e, por fim, (iii) determinar o grau de conversão 

p=NCO/OH a partir da Equação de Carothers: 

(i) 
550+1500

2
= 1025 𝐷𝑎  

 

(ii) 
45000

1025
= 𝑋𝑛

̅̅̅̅ = 43,9  

 

(iii) 𝑋𝑛
̅̅̅̅ =

1

1−𝑝
→ 𝑝 = 0,977 
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10.3 ANEXO C: Resultados de time sweep dos polímeros puros 

 

 A imagem abaixo refere-se a curva de time sweep, G’ e G’’ versus tempo, dos 

polímeros iniciais. Observe-se que, dentre os 1000 segundos testados os valores de 

G’ e G’’ demonstram estabilidade a 180°C. 

 

 

Figura A1: Ensaio de time sweep dos homopolímeros puros. 
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10.4 ANEXO D: Comparação da morfologia do disco prensado com o material 

extrudado 

 Ao comparar a morfologia e o tamanho da fase dispersa de três misturas 

escolhidas aleatoriamente, verifica-se que não existe uma diferença estatística no raio 

numérico-médio e no raio-volumétrico médio entre o disco prensado e o material 

extrudado.  

Tabela A4: Relação do tamanho da fase dispersa do material extrudado com o disco prensado. 

Blendas 

MEV 

Material extrudado Disco prensado 

Rn Rv Rv/Rn Rn Rv Rv/Rn 
PLA/PCL 1,74±0,54 2,14±0,67 1,23±0,75 1,73±0,71 2,40±0,98 1,38±0,79 

PLA/PCL + 1% CL550PEG1500 1,60±0,74 2,67±1,29 1,66±0,74 1,47±0,47 1,96±0,61 1,33±0,44 

PLA/PCL + 3% CL2000PEG1500 1,29±0,48 1,89±0,78 1,46±0,53 1,46±0,48 1,93±0,68 1,32±0,50 

 
PLA/PCL 

 
PLA/PCL + 1% CL550PEG1500 

 
PLA/PCL + 3% CL2000PEG1500 

Figura A2: Morfologia via MEV da seção transversal do disco prensado e do filamento extrudado. 

Disco prensado Extrudado 

Disco prensado Extrudado 

Extrudado Disco prensado 

10μm 10μm 

30μm 30μm 

30μm 30μm 
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10.5 ANEXO E: Tentativas de Regressão com o Modelo de Palierne de Dois 

Parâmetros 

 A seguinte função foi utilizada no software SIGMAPLOT 12TM afim de estimar 

parâmetros interfaciais por meio da regressão não-linear dos dados experimentais de 

G’ e G’’ utilizando o Modelo de Palierne de Dois Parâmetros (ou Modelo Simplificado 

de Palierne). Os parâmetros destacados em vermelho referem-se aos novos termos 

adicionados no algoritmo com o intuito de modifica-lo estabelecendo um novo 

parâmetro de ajuste. 

f=log(((a*(y*y+z*z+h*(x*y+q*z)-6*h*h*(x*x+q*q))-5*h*b*(q*y-x*z))/((y-2*h*x)^2+(z-2*h*q)^2))) 

x=p*(2*a+5*c)+(c-a)*(16*a+19*c)-(d-b)*(16*b+19*d)+w*(5*c+8*a+2*p) 

q=p*(2*b+5*d)+(c-a)*(16*b+19*d)+(d-b)*(16*a+19*c)+ w*(5*c+8*a+2*p) 

y=10*p*(a+c)+(2*c+3*a)*(16*a+19*c)-(2*d+3*b)*(16*b+19*d)+ w*(5*c+8*a+2*p) 

z=10*p*(b+d)+(2*c+3*a)*(16*b+19*d)+(2*d+3*b)* (16*a+19*c)+2*w*(13*d+12*b) 

h=0,22 

f = G’blenda 

h = Φ = fração volumétrica da fase dispersa 

p = 4α/R  Parâmetro de ajuste 1  

w= 2β’’/R  Parâmetro de ajuste 2 

a=G’matriz 

b=G’’matriz 

c = G’dispersa 

d=G’’dispersa 

A critério de comparação, tanto este script quanto do Modelo Monomodal de Palierne 

(Equação 25) foram atribuídos a regressão não-linear dos mesmos pontos 

experimentais e na mesma faixa de frequência angular de misturas escolhidas 

arbitrariamente e os parâmetros de ajustes encontrados estão apresentados na tabela 

abaixo. 

Tabela A5: Relação dos parâmetros de regressão determinados em ambos os modelos. 

Examples 
Freq. Range 

(rad/s) 
Modelo Monomodal 

de Palierne 
Modelo Simplificado 

de Palierne 
CL550PEG1500 – 1% 0,6 – 550 rad/s α = 0,77   |   β’’= 0 α < 0   |   β’’> 0 

CL550PEG1500 – 5% 0,05 – 550 rad/s α = 0,20   |   β’’= 0 α = 0,02   |   β’’< 0 

CL2000PEG6000 – 1% 0,05 – 550 rad/s α = 0,27   |   β’’= 0 α < 0   |   β’’> 0 

CL2000PEG6000 – 5% 0,79-550 rad/s α = 0,13   |   β’’= 0 α  < 0   |   β’’> 0 

 

 É possível verificar que o Modelo Simplificado de Palierne fornece valores 

negativos do parâmetro de ajuste β’’ e/ou tensão artificial α. Na amostra 

compatibilizada com 5% de CL550PEG1500 houve uma tensão interfacial de 0,02 

mN/m, improvável para uma mistura com modo de fratura inter-particular. 


