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Resumo: Blendas poliméricas são misturas físicas de dois ou mais polímeros. Existem poucos polímeros que 
formam blendas miscíveis, que têm como característica uma temperatura de transição vítrea (Tg) simples e 
apresentam uma única fase. A maioria das misturas de polímeros conhecidas são imiscíveis, apresentando duas 
fases separadas e adesão interfacial pobre. O presente trabalho estudou as características das blendas de PP/PA6 
(70/30%) e PA6/EPR (70/30%), com e sem compatibilizante, sendo o compatibilizante responsável por reduz a 
tensão interfacial e a coalescência, aumentando assim, a dispersão das fases. Para caracterizar as blendas 
produzidas, foram utilizadas as técnicas de calorimetria exploratória diferencial (DSC) que fornece os valores de 
temperaturas de fusão (Tm) e cristalização (Tc) e grau de cristalinidade das amostras; análise termodinâmica 
mecânica (DMTA) que relaciona as propriedades macroscópicas, tais como as propriedades mecânicas, às 
relaxações moleculares associadas a mudanças conformacionais e as deformações microscópicas geradas a partir 
de rearranjos moleculares além da microscopia de força atômica (AFM), microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) e análises mecânicas e reológicas. As blendas PP/PA6 também foram processadas em extrusora reativa e 
não- reativa para uma posterior comparação entre as duas condições de processamentos. 
 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
        Há um crescente interesse na pesquisa e 
desenvolvimento de processos que misturam 
homopolímeros já existentes, uma vez que isto 
permite novas combinações de propriedades e 
novas aplicações usando produtos já pesquisados e 
consagrados.  
        Blendas poliméricas são misturas físicas de 
dois ou mais polímeros, sem que haja ligação 
química entre eles. Elas são bastantes interessantes 
devido à possibilidade de melhoria de propriedades 
com relação aos homopolímeros puros por meio do 
efeito cooperativo decorrente da mistura. Quando 

se trata de mistura de polímeros, a massa pode se 
apresentar como um sistema homogêneo, 
monofásico, ou como um sistema heterogêneo, 
multifásico, e as propriedades dependem da 
composição do sistema, da compatibilidade de seus 
componentes, do processamento e da morfologia 
apresentada pelas fases. Várias tentativas têm sido 
feitas para conseguir blendas com maior grau de 
homogeneidade, já que a contribuição entrópica de 
mistura, quase nula, acentua a tendência à 
imiscibilidade.[1, 2, 4,13,14,15,17]  
        Em blendas imiscíveis, usualmente há a 
necessidade de agente compatibilizante para 
melhorar o seu desempenho. [10,16] O papel do 
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agente compatibilizante em misturas poliméricas é 
o de reduzir a tensão interfacial e a coalescência 
aumentando assim a dispersão das fases. A 
introdução de um terceiro componente no sistema 
pode ser feita de dois modos: interação química 
com ambas as fases ou interação química com uma 
fase e interação física com a outra. [6,12,14] A 
literatura mostra que grupos altamente reativos, 
como anidrido maléico (MA), são os melhores 
compatibilizantes para misturas de poliolefinas com 
poliamida-6 (PA6). [10, 13]  
        Os fatores que determinam a morfologia de 
uma mistura polimérica imiscível estão 
relacionados com a tensão interfacial, as diferenças 
de viscosidade e elasticidade dos dois polímeros e 
as condições de processamento, tais como,  
temperatura, tempo de residência, taxa de 
cisalhamento e tensão de cisalhamento.[5, 7]  
        Este trabalho busca estudar dois diferentes 
sistemas de blendas, um formado por dois 
polímeros semicristalinos e outro por um polímero 
semicristalino e um amorfo, com o objetivo de 
estudar a influência da morfologia dos polímeros 
constituintes da blenda sobre a morfologia final 
desta. [18] No primeiro sistema, os dois polímeros 
semicristalinos utilizados foram polipropileno (PP) 
e poliamida-6 (PA6); no segundo sistema o 
polímero semicristalino utilizado foi à poliamida-6 
e o polímero amorfo a borracha etileno-propileno 
(EPR).  Sendo assim, os seguintes sistemas de 
blendas poliméricas foram estudados: PP/PA6; 
PP/PA6/PPcomp.; PA6/EPR e PA6/EPR/EPRcomp. 
        Também foi realizada uma comparação no 
processamento do primeiro sistema, sendo ele 
realizado em uma extrusora reativa e numa 
extrusora não reativa. 
        Para caracterizar as blendas produzidas foram 
utilizadas as técnicas de calorimetria exploratória 
diferencial (DSC) [10,12,20,21]; análise 
termodinâmica mecânica (DMTA) [8]; microscopia 
de força atômica (AFM) e microscopia eletrônica 
de varredura (MEV) [8,9,10,11,19];  análises 
mecânicas e reológicas [11, 22, 23, 24, 25]. 
 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
        A Tabela 1 apresenta todos os polímeros 
utilizados na obtenção das blendas e algumas de 
suas características 
 
 

TABELA 1 – Polímeros utilizados na preparação 
das blendas 
Polímeros Índice de 

Fluidez 
(g/10min) 

Tm 
(°C) 

Fonte 

PA6 32,6 220 Trm 
plasticos 

PP H503 
 

3,5 160 Braskem 

PP 
modificado 

9,35 160 Crompton 

EPR 1,47 -55  a 
100 

DSM 

  
2.1 Preparação das blendas 
        A PA6 utilizada em ambos os sistemas foi 
previamente seca em estufa à vácuo a 80°C até peso 
constante.  
        As blendas PP/PA6 (70/30%) e 
PP/PA6/PPcompatibilizado (65/30/5%), em massa, 
foram produzidas em duas extrusoras diferentes, 
uma extrusora reativa, onde foi utilizado um perfil 
de temperatura (220, 225, 230, 230, 235, 235 °C) e 
uma velocidade de rotação dos rotores de 50rpm. e 
outra não reativa com perfil de temperatura (220, 
225, 230, 235°C) e velocidade de rotação dos 
rotores de 40rpm. 
        O segundo sistema a ser desenvolvido será 
realizado em extrusora não reativa, onde 
anteriormente será necessário a funcionalização do 
EPR, utilizado como agente compatibilizante na 
blenda. 
 
2.2 Propriedades Mecânicas 
        As propriedades mecânicas das blendas 
(tensão versus deformação) serão verificadas em 
máquina universal de ensaios Wolpert. Os corpos 
de prova serão moldados por compressão em prensa 
hidráulica. 
 
2.3 Morfologia 
        A morfologia das blendas será observada 
através de análise de microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) e por microscopia de força 
atômica (AFM).  
 
2.4 Análises térmicas 
        Para este estudo serão necessários corpos de 
prova em forma de filme. Serão feitas análises de 
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calorimetria exploratória diferencial (DSC) e 
análise termodinâmico mecânica (DMTA). 

As análise em DSC foram realizadas em 
equipamento Perkin-Elmer DSC-4. Os filmes foram 
feitos em prensa hidráulica a uma temperatura de 
235°C para as blendas e PA6 e 180°C para os 
filmes de PP. Aproximadamente  6mg das amostras 
foram colocadas em panelas de alumínio e 
submetidas ao aquecimento até 260°C para as 
blendas e PA6 e 180°C para o PP, a uma velocidade 
de 10°C/min, mantidas nesta temperatura por 5min 
e resfriadas até 60°C, a uma taxa de 10°C/min. O 
ciclo foi repetido, visando eliminar a história 
térmica das amostras. Os termogramas foram 
registrados durante o segundo ciclo de aquecimento 
e resfriamento.  

Esta técnica fornece valores de calor de fusão 
(ΔHm) e cristalização (ΔHc), temperaturas de fusão 
(Tm) e  cristalização (Tc) e do grau de cristalinidade 
(Xc) das amostras. O grau de cristalinidade foi 
calculado de acordo com a relação: 

 

100⋅
Δ⋅

Δ
=

o
m

m
c Hw

HX                                   (1) 

       
onde  ΔHm é o calor de fusão da substância pura 
com 100% de cristalinidade, sendo, 

PP=190(J/g) e   PA6=230(J/g) e w  a 
fração em peso do composto respectivo da blenda. 

o
mHΔ o

mHΔ

 
2.5 Análise reológica 
        Os corpos de prova na forma de pastilhas com 
aproximadamente 25mm de diâmetro serão 
moldados em uma prensa hidráulica. As análises 
serão realizadas em reômetro rotacional ARES, 
Rheometrics Scientific, utilizando a geometria de 
pratos paralelos.  
 
 
3 RESULTADOS PRELIMINARES E  DISCUSSÃO 

 
        Até o presente momento foram realizadas as 
extrusões do primeiro sistema de blendas, ou seja, 
PP/PA6 sem compatibilizante e PP/PA6 com 5% 
em massa de compatibilizante. Esta blenda foi 
produzida em duas extrusoras: uma reativa e outra 
não reativa. As análises realizadas foram índice de 
fluidez das blendas e análise de calorimetria 
exploratória diferencial (DSC).    

        Os termogramas de aquecimento obtidos para 
as blendas de PP/PA6 são mostrados nas Figuras 1 
e 2; enquanto que as Figuras 3 e 4 apresentam os 
termogramas de resfriamento para as mesmas 
blendas. Os principais dados obtidos são 
sumarizados na Tabela 2. É importante lembrar que 
a PA6 não foi processada. 
        Para amostras com alta cristalinidade e picos 
finos, como no caso do PP, a imprecisão na medida 
do grau de cristalinidade, obtida por DSC, é de 
aproximadamente 10%, enquanto que para os picos 
largos, como das PA6, a imprecisão fica em torno 
de 20%. [26] 
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Figura 1 - Termograma de aquecimento dos 
componentes puros e das blendas processadas em 
extrusora reativa. 

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

Fl
ux

o 
de

 C
al

or
 (W

/g
)

0 50 100 150 200 250 300
Temperatura (°C)

                 PA6–––––––
                 PP–––––––
                 PP/PA6 (70/30)–––––––
                 PP/PA6/PPcomp. (65/30/5)–––––––

Exo Up Universal V4.1D TA Instruments  
Figura 2 - Termograma de aquecimento dos 
componentes puros e das blendas processadas em 
extrusora  não reativa. 
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Figura 3 - Termograma de resfriamento dos 
componentes puros e das blendas processadas em 
extrusora reativa. 
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componentes puros e das blendas processadas em 
extrusora  não reativa. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA 2 – Comportamento térmico dos 
componentes puros e das blendas processados em 
extrusora reativa 

PA6 
% 

PP 
% 

PP 
mod 

% 

Tc 
°C 

Tm
°C 

Xc 
% 

Proc 

   PA6 / PP PA6 / PP PA6 / PP  
 

100 
 
- 

 
- 

 
188 / - 

 
220 / - 

 
22 / - 

 
s/ proc 

 
 
0 

 
100 

 
- 

 
- / 115 

 
- / 164 

 
- / 48 

 
E.R. 

 
 

30 
 

 
70 

 
- 

 
189 / 120 

 
221 / 162 

 
22 / 38 

 
E.R. 

 
 

30 
 

 
65 

 
5 

 
187 / 121 

 
220 / 163 

 
33 / 37 

 
E.R. 

 
 

30 
 

70 
 
- 

 
190 / 120 

 
220 / 163 

 
29 / 43 

E. não 
R. 

 
 30 

 
65 

 
5 

 
189 / 121 

 
221/ 164 

 
28 / 47 

E. não 
R. 

 
 
        Observa-se que os picos de fusão do 
polipropileno e da poliamida-6, nas blendas, não 
apresentam diferença significativa com relação aos 
componentes puros (Fig. 1 e 2), indicando que os 
componentes das blendas cristalizam em 
temperaturas diferentes, próximas aos dos 
polímeros puros, indicando que o nível de 
imiscibilidade manteve-se elevado mesmo com o 
uso do agente compatibilizante.  
        Observa-se que a poliamida-6 possui dois 
picos de cristalização (Fig. 1 e 2), sendo estes, as 
formas cristalinas α e γ. Estas duas estruturas 
cristalinas são relatadas em literatura, tendo a PA6 
92% da estrutura cristalina α e 8 % da γ. É 
observado que o pico com maior Tm corresponde à 
estrutura cristalina α e que o pico com menor Tm 
corresponde a estrutura cristalina γ .[27] 
        Por outro lado as Figuras 3 e 4 mostram que as 
temperaturas de cristalização (Tc) do PP 
aumentaram em ambas as extrusoras. Este aumento 
da Tc é devido à presença da poliamida-6 que tem 
uma temperatura de cristalização maior e age como 
agente nucleante na cristalização do PP, facilitando 
a cristalização do PP em temperaturas maiores do 
que o componente puro. 
        Com relação ao grau de cristalinidade, 
observam-se diferentes respostas quando se 
compara a poliamida-6 ao polipropileno. No caso 
do PP o grau de cristalinidade é mais afetado pelas 
condições de processamento da blenda (ou seja, 
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tipo de extrusora) do que pela presença ou não de 
compatibilizante.  
        Nos termogramas de resfriamento (Fig. 3 e 4) 
observa-se nas curvas das blendas PP/PA6/PPcomp 
o aparecimento de dois picos de cristalização  
correspondentes a PA6: um com temperatura de 
cristalização mais alta,  correspondente a Tc usual 
da PA6, e outro a uma temperatura inferior  
(161°C). Nestes mesmos termogramas é possível 
verificar que a adição de compatibilizante causa 
uma grande diminuição na entalpia associada com a 
cristalização da PA6.[28]  

4 CONCLUSÕES 
 
       Este trabalhou apresentou os resultados 
preliminares da dissertação de mestrado. Os 
próximos passos para a conclusão dos trabalhos é a 
funcionalização do EPR, para servir de agente 
compatibilizante, obtenção da blenda PA6/EPR 
com e sem compatibilizante, bem como, a 
realização das demais análises descritas 
anteriormente neste artigo.  
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