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Resumo: Neste trabalho, as propriedades mecânicas e a morfologia das blendas de PP/PET reciclado com adição do 
copolímero P(E-co-MA-co-GMA) e/ou argila montmorilonita (MMT) foram investigadas. As blendas foram obtidas por 
extrusão e a morfologia foi avaliada por microscopia eletrônica de varredura. As propriedades mecânicas foram 
avaliadas através de ensaios de tração e impacto.  Filmes finos dos nanocompósitos foram caracterizados por difração 
de raio-x (DRX). A adição em separado tanto de P(E-co-MA-co-GMA) como de argila MMT promoveram uma 
diminuição do tamanho da fase dispersa. Análises de DRX indicaram que houve incorporação de polímero nas galerias 
de argila. A adição de argila na blenda PP/PET resultou num aumento do módulo de elasticidade aparente, na 
resistência ao impacto e na HDT e numa perda de resistência a tração e na deformação na ruptura. A adição de P(E-co-
MA-co-GMA) resultou num aumento de resistência ao impacto e redução das demais propriedades. Não foram 
observadas mudanças significativas nas propriedades mecânicas com a adição simultânea da argila e do P(E-co-MA-co-
GMA).  
Palavras-chave: PET reciclado, blendas poliméricas, nanocompósitos, compatibilização, morfologia. 
 

Influence of compatibilizer and/or montmorillonite addition on the mechanical properties and 

morphology of PP/ recycled PET blends. 

 

 

Abstract: In this work, the mechanical properties and morphology PP/recycled PET blends with addition of P(E-co-
MA-co-GMA) copolymer and/or montmorillonite clay (MMT) was investigated. The blends were obtained by extrusion 
and their morphology was observed by scanning electron microscopy. The mechanical properties were evaluated by 
tensile and impact tests. Thin films of nanocomposites were characterized by x-ray diffraction (XRD). The addition of  
P (E-co-MA-co-GMA) or MMT clay separately promoted a decrease of the dispersed phase size. XRD analysis 
indicated that there was incorporation of polymer in clay galleries. The addition of clay in PP / PET blend resulted in an 
increase of apparent elastic modulus, impact resistance and HDT and a decrease of tensile strength and elongation at 
break. The addition of P (E-co-MA-co-GMA) resulted in an increased impact strength and reduction of other properties. 
There were no significant changes on mechanical properties when the clay and P (E-co-MA-co-GMA) are added 
simultaneously. 
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Introdução  

O polipropileno (PP) e o poli(tereftalato de etileno) (PET) são polímeros utilizados em grande 

escala. A adição de PET reprocessado em poliolefinas pode resultar em blendas com melhores 

propriedades mecânicas. No entanto, o PP e o PET são imiscíveis, formando materiais multifásicos. 

Por esta razão, uma certa compatibilidade entre o PP e o PET é desejável para se ter uma boa 
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adesão entre os componentes, facilitando a transferência de tensão entre as fases e, 

consequentemente, melhorando as propriedades mecânicas desta blenda 1,2. 

Dois dos mais populares métodos para se obter uma melhor compatibilidade são: a) adição de um 

copolímero em bloco ou grafitizado na mistura; b) funcionalização. A influência da adição de 

agentes compatibilizantes nas blendas imiscíveis é caracterizada por uma diminuição do tamanho da 

fase dispersa, uma boa estabilidade da morfologia (através da redução da coalescência das 

partículas da fase dispersa), uma melhora de adesão na interface (promovendo o incremento das 

propriedades mecânicas) e por um abaixamento da tensão interfacial 3.  

Recentemente, tem sido reportado na literatura que tanto a argila [4-6] como outras nanopartículas 

[7] podem agir como um agente compatibilizante para uma blenda. Ray e colaboradores [4-6] 

observaram que a argila adicionada a blendas de PP/PS e blendas de PC/PMMA localizaram-se na 

interface entre as duas fases e atuaram como agente compatibilizante diminuindo o raio da fase 

dispersa, diminuindo a tensão e melhorando a adesão interfacial entre as fases. Além desta 

propriedade, foi observado que a argila também atua como uma carga normal. 

 O objetivo deste trabalho é a obtenção e caracterização de blendas poliméricas de PP e PET 

reprocessado. Será estudada a influência da adição de compatibilizante e/ou de argila 

montmorilonita na morfologia e nas propriedades mecânicas destas blendas.  

Experimental  

Materiais 

Os materiais utilizados neste trabalho foram o PET reprocessado fornecido pela Empresa Clodam 

S.A. (aqui neste trabalho chamado de R-PET) e o PP homopolímero HP550K fornecido pela 

Empresa Quattor.  O compatibilizante utilizado foi o copolímero randômico de etileno: poli(etileno-

co-acrilato de metila-co-metacrilato de glicidila)  (P(E-co-MA-co-GMA))_ Lotader AX8900 

produzida pela Empresa Arkema e que foi fornecido pela Empresa Midland. A montmorilonita 

(MMT) utilizada foi a Cloisite 20A produzida pela Empresa Southern Clay Minerals e que foi 

fornecida pela Empresa Buntech Tecnologia de Insumos. A argila Cloisite 20A já é modificada com 

o sal quaternário de amônio cloreto de dioctadecildimetilamonio.  

Métodos 

As blendas foram obtidas por mistura no estado fundido, utilizando-se uma extrusora de rosca dupla 

acoplada a um reômetro de torque, Thermoscientific Haake Rheomex modelo PTW 16, com a 

temperatura variando de 230 a 250⁰C ao longo do cilindro da extrusora e rotação das roscas de 

150rpm. Todos os componentes foram misturados manualmente antes da alimentação no funil da 

extrusora. Antes do processamento, o PET reprocessado foi seco em estufa com ar circulante a 
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150oC por 6 horas e a argila montmorilonita foi seca a 120oC por 24 horas. A Tabela 1 apresenta a 

concentração de cada componente utilizado nas diferentes blendas. 

Tabela 1: Concentração de cada componente utilizado nas diferentes blendas. 

% PP % R-PET % compatibilizante % MMT 

70 30 - - 
65 30 5 - 
65 30 - 5 
60 30 5 5 

 

Os corpos de prova utilizados para caracterização mecânica e morfológica foram obtidos por 

injeção. Ensaios de tração foram realizados a temperatura ambiente e com velocidade do travessão 

de 5 mm/min, utilizando-se uma máquina universal de ensaios Instron, de acordo com a norma 

ASTM D-638. Ensaios de resistência ao impacto Charpy foram realizados utilizando-se corpos de 

prova com entalhe em V de 2mm de acordo com a norma ASTM D256-D (pendulo de 2,19 kg). 

Ensaios de temperatura de deflexão térmica (HDT) foram realizados no equipamento HDT-VICAT 

Ceast Italy de acordo com a norma ASTM D-648. 

As análises morfológicas das blendas foram realizadas por Microscopia Eletrônica de Varredura, 

utilizando o equipamento CamScan CS3200LV. Foram analisados corpos-de-prova fraturados 

provenientes de ensaios de impacto que foram recobertas com ouro antes da observação usando um 

“sputter coater” da marca Edwards.  

As análises de Difração de Raio X (DRX) foram conduzidas em aparelho XRD-6000 Shimadzu, 

utilizando-se radiação Kα do cromo (2,28 Å), tensão de 40 kV, corrente de 30 mA, varredura entre 

2θ de 2 a 10º e velocidade de varredura de 2º/min. Para análise DRX foram utilizados filmes finos 

obtidos por prensagem.  

Resultados e Discussão  

Morfologia 

As Figuras. 1a a 1d apresentam a morfologia das blendas PP/R-PET sem e com adição de P(E-co-

MA-co-GMA) e/ou montmorilonita (MMT). Pode-se observar que todas as blendas obtidas neste 

trabalho apresentaram uma morfologia de dispersão de gotas. A adição em separado tanto de P(E-

co-MA-co-GMA) como de argila MMT promoveram uma diminuição do tamanho da fase dispersa 

quando comparado ao da blenda não modificada. No entanto, a adição de P(E-co-MA-co-GMA) 

mostrou-se mais efetiva na redução do diâmetro da fase dispersa. A adição conjunta de P(E-co-MA-

co-GMA) e MMT aparentemente não promoveram uma redução do diâmetro da fase dispersa. 
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Outra observação a ser destacada refere-se à presença de partículas grosseiras nas micrografias das 

blendas contendo argila montomorilonita (setas vermelhas - Figs. 1c e 1d ), podendo indicar uma 

dispersão não homogênea das partículas de argila nas blendas PP/PET. 

A Fig. 2 mostra os difratogramas de DRX da argila montmorilonita (MMT) e das blendas PP/R-

PET sem e com adição de P(E-co-MA-co-GMA) e/ou montmorilonita (MMT) obtidos a partir de 

filmes finos obtidos por prensagem. A Tabela 2 apresenta os espaçamentos basais obtidos por DRX 

para as mesmas amostras. Pode-se observar que houve um aumento do espaçamento basal para as 

blendas PP/R-PET/MMT e PP/R-PET/P(E-co-MA-co-GMA)/MMT, indicando que houve 

incorporação de polímero nas galerias de argila. Aparentemente a adição de P(E-co-MA-co-GMA) 

facilitou a incorporação das moléculas poliméricas nas galerias de argila. No entanto, as diferenças 

observadas nos difratogramas podem não ser significativas.  

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Figura 1– Morfologia das blendas PP/R-PET: a) PP/R-PET 70/30 não modificada; b) PP/R-PET/ P(E-co-

MA-co-GMA) 65/30/5; c) PP/R-PET/MMT 65/30/5; d) PP/R-PET/ P(E-co-MA-co-GMA)/MMT 60/30/5/5. 
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Figura 2 – Espectros de DRX obtidos com tubo de cromo (2,28 Å), com varredura de 2θ de 2 a 10⁰. 

 
Tabela 2: Espaçamentos basais obtidos por DRX. 

 2θ d(001) nm 

MMT 4,80 2,72 

PP/R-PET/MMT (65/30/5) 3,52 3,71 

PP/R-PET/P(E-co-MA-co-GMA)/MMT (60/30/5/5) 3,44 3,80 

 

Propriedades mecânicas e térmicas 

A Tabela 3 apresenta o comportamento das propriedades mecânicas e térmicas das blendas PP/R-

PET sem e com adição de P(E-co-MA-co-GMA) e/ou argila montmorilonita.  

 
Tabela 3: Propriedades mecânicas e térmicas das blendas PP/R-PET sem e com adição de P(E-co-MA-co-

GMA) e/ou argila montmorilonita. 

Blenda Ensaio de tração Impacto HDT 
(⁰C) Módulo de 

elasticidade 
aparente 

(MPa) 

Resistência a 
tração (MPA) 

Deformação 
na ruptura 

 (%) 

Resistência 
ao impacto 

(J/m) 

PP/R-PET   
70/30 

1515  (± 117) 28,7  (± 0,8) 95  (± 2,0) 5,8 (± 0.4) 57,6  (± 0,05) 

PP/R-PET/ P(E-co-MA-co-GMA) 
65/30/5 

   1357 (± 73) 24,8  (± 0,6) 56  (± 17,0) 10,7  (± 0,9) 55,8  (± 0,0) 

PP/R-PET/MMT 
65/30/5 

1701 (± 187) 28,4  (± 0,4) 10,1  (± 2,2) 10,6  (± 0,6) 59,6  (± 0,05) 

PP/R-PET/ P(E-co-MA-co-GMA) /MMT 
60/30/5/5 

1360 (± 153) 26,2  (± 0,5) 11,1  (± 1,0) 9,2  (± 1,7) 57,2  (± 0,2) 
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Pode-se observar que somente a adição de argila na blenda PP/R-PET resultou num aumento do 

módulo de elasticidade aparente, na resistência ao impacto e na temperatura de deflexão térmica 

(HDT) quando comparada à blenda não modificada. Porém resultou numa perda de resistência à 

tração e na deformação na ruptura, indicando que a argila pode estar atuando como uma carga de 

enchimento e não de reforço. Estes resultados corroboram com a morfologia, onde se observam 

partículas grosseiras de argila no material. A adição de P(E-co-MA-co-GMA) resultou num 

aumento de resistência ao impacto e redução das demais propriedades. Este comportamento pode 

estar relacionado à natureza elastomérica das sequências de etileno presentes no P(E-co-MA-co-

GMA). Não foram observadas mudanças significativas nas propriedades mecânicas com a adição 

simultânea da argila e do P(E-co-MA-co-GMA).  

Conclusões  

Neste trabalho, as propriedades mecânicas e a morfologia das blendas de PP/PET reciclado com 

adição do copolímero P(E-co-MA-co-GMA) e/ou argila montmorilonita foram estudadas. Os resultados 

indicaram que a mistura polímero-argila não foi muito efetiva devido à presença de partículas grosseiras de 

argila no material. Entretanto, a adição de argila resultou num aumento do módulo de elasticidade, na 

resistência ao impacto e na temperatura de deflexão térmica (HDT) quando comparada à blenda não 

modificada. A adição de P(E-co-MA-co-GMA) resultou num aumento de resistência ao impacto e 

na redução das demais propriedades, devido à natureza elastomérica deste material. Não foram 

observadas mudanças significativas nas propriedades mecânicas com a adição simultânea da argila 

e do P(E-co-MA-co-GMA).  
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