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Resumo: Misturas PVDF/PMMA foram processadas em proporções de 20, 40 e 60% PVDF, em massa, em dois 
misturadores diferentes, de baixa taxa de cisalhamento (LSM – low shear mixing) e alta taxa de cisalhamento (HSM - 
high shear mixing). As composições obtidas foram examinadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os 
resultados foram correlacionados com os dois tipos de processamento e mostraram que o tipo de misturador afeta a 
morfologia da mistura. As morfologias obtidas corroboraram os dados de NMR demonstrando o efeito do tipo de 
misturador empregado e a separação de fases observada. 
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Processing influence on the morphology of PVDF/PMMA blends examined by scanning electron 

microscopy  
Abstract: PVDF/PMMA blends were melt blended in proportions of 20, 40 e 60% PVDF by weight in two different 
mixers, a low shear (LSM) and a high shear mixer (HSM). The compositions obtained were examined by scanning 
electron microscopy (SEM). The results were correlated with the two types of processing and showed that the type of 
mixer affects the morphology of the blend. The morphologies obtained corroborated the NMR analysis demonstrating 
the phase separation phenomena and the effect of the type of mixer used in this study.   
Keywords: PVDF/PMMA blends, morphology, scanning electron microscopy, processing  

Introdução 

A mistura de polímeros ainda é uma rota conveniente para o desenvolvimento de novos materiais, 

que combinam as propriedades de cada polímero. Esta estratégia é geralmente de custo menor e 

mais rápida que o desenvolvimento de novos monômeros e/ou novas rotas de polimerização [1,2]. 

Dentre os polímeros comerciais, o poli(fluoreto de vinilideno) (PVDF) apresenta propriedades 

piezoelétricas e químicas excelentes e pode ser empregado em misturas com poli(metacrilato de 

metila) (PMMA) com o objetivo de reduzir custos em revestimentos de substratos metálicos, em 

equipamentos eletroquímicos de alta energia e géis de eletrólitos poliméricos [3,4]. A mistura 

PVDF/PMMA pode ser considerada parcialmente miscível, e pode exibir microestruturas únicas ou 

multifásicas, dependendo das condições em que foi realizada a adição dos componentes [5,6].  

O estudo dessa mistura foi realizado em uma ampla faixa de composição e empregou dois tipos de 

processamento sob condições de baixo cisalhamento (LSM – low shear mixing) em reômetro de 

torque, e em condições de alto cisalhamento (HSM – high shear mixing) em misturador de alta 
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velocidade tipo Drais. As amostras das misturas foram analisadas pelos métodos usuais de 

caracterização reológica, térmica, espectroscópica e microscópica [7-9]. Este trabalho apresenta os 

resultados obtidos por microscopia eletrônica de varredura (MEV) das amostras mais significativas.   

Experimental  

Materiais utilizados  

Poli(fluoreto de vinilideno), tipo Kynar 740; poli(metacrilato de metila), tipo Plexiglas V052, 

procedência Atofina, doados por Autotravi Borrachas e Plásticos Ltda; clorofórmio, P.A. 

Processamento das misturas poliméricas 

 em reômetro de torque (baixo cisalhamento) 

As amostras LSM foram processadas em reômetro de torque Haake, Rheocord 9000 utilizando 

rotores do tipo “roller”. As misturas foram processadas a 190ºC utilizando velocidade de 100 rpm 

por aproximadamente 20 minutos, nas proporções em massa de 100/0, 80/20, 60/40, 40/60, 20/80 e 

0/100 de PVDF/PMMA. 

 em misturador do tipo Drais (alto cisalhamento) 

As misturas HSM foram processadas em misturador de alta velocidade tipo Drais (MH-50), M.H. 

Equipamentos Ltda e preparadas inicialmente na velocidade 1 (maior torque e velocidade de 2.565 

rpm), para a obtenção da pré-mistura e fragmentação. A seguir foram homogeneizadas na 

velocidade 2 (5.145 rpm). Em média o tempo de processamento foi de aproximadamente 1 minuto. 

Após o processamento, as amostras foram retiradas do misturador e esfriadas à temperatura 

ambiente.  

 

Caracterização morfológica por MEV 

As análises de microscopia eletrônica de varredura foram realizadas em amostras HSM e LSM com 

20, 40 e 60% PVDF, usando microscópio eletrônico (Jeol JSM-5800) sob tensão de aceleração de 

20 kV, aumento de 1700x, a partir da topografia de amostras fraturadas criogenicamente em 

nitrogênio liquido e recobertas com ouro. Utilizou-se um método de extração com clorofórmio para 

a retirada da fração de PMMA. Parte da amostra fraturada criogenicamente em nitrogênio líquido 

foi imersa no solvente por um período de 48 horas; posteriormente as amostras foram lavadas com 

água destilada e secas a temperatura ambiente. Todas as amostras, correspondentes às misturas 

PVDF/PMMA que sofreram extração e as que não sofreram extração, processadas nos dois tipos de 

processamento foram analisadas.  

Resultados e Discussão  

O PVDF exibe forte polimorfismo em que os arranjos cristalinos principais são conhecidos como 

formas alfa, beta e gama. A presença destas fases pode ocorrer em proporções diferentes, que 
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dependem das condições da cristalização a partir do polímero fundido ou de soluções em diferentes 

solventes [10]. Quando misturas poliméricas são preparadas no estado fundido, a mobilidade das 

cadeias é relativamente baixa e as tensões induzidas no equipamento de processamento são o 

aspecto dominante, criando uma variedade de morfologias possíveis, que também são dependentes 

da cinética de cristalização [11].  

A morfologia de filmes de PVDF examinada por microscopia eletrônica de varredura foi descrita 

por Kestenbach e colaboradores [12]. No trabalho citado, amostras preparadas por fusão e a partir 

de solução foram analisadas em microscópio eletrônico de varredura convencional (MEV) e 

microscópio eletrônico de varredura de baixa voltagem (MEVBV). O exame no MEV convencional 

de um filme comercial de PVDF revelou uma estrutura de pequenos aglomerados que no MEVBV, 

mostrou serem formados e intermeados por lamelas não orientadas.  

As Figuras 1-3 mostram micrografias de MEV da superfície de fratura de corpos de prova das 

misturas PVDF/PMMA processadas em misturadores HSM e LSM. Nota-se que após o tratamento 

da amostra com clorofórmio, houve remoção do PMMA que revelou a separação de fases. 

Entretanto, a observação com maior aumento (200%) das imagens gravadas mostrou aspectos 

morfológicos, que embora maiores, são bastante semelhantes aos apresentados por Kestenbach e 

colaboradores [12] em amostras de filmes de PVDF analisadas por MEVBV.  

  
(a)                                        (b) 

  
(c) (d) 

Figura 1– Micrografias de MEV da superfície de fratura da mistura PVDF/PMMA 20/80, processados 
em misturador HSM: (a) sem extração e (b) com extração; em misturador LSM: (c) sem extração e (d) 
com extração.  
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A Fig. 1 mostra resultados da mistura PVDF/PMMA 20/80 obtida por HSM, onde na imagem da 

fratura do filme não extraído (Fig.1-a) nota-se a presença de microestruturas lamelares; a imagem 

do filme extraído (Fig. 1-b) mostra a presença de microdomínios de tamanhos variados que a 

remoção do PMMA evidenciou. Na imagem aumentada pelo “zoom” (200%) é possível visualizar 

que o PVDF remanescente apresenta microestruturas lamelares em alguns pontos. Os resultados 

obtidos nas amostras preparadas em condições de baixo cisalhamento (LSM) estão ilustrados nas 

Figs. 1-c e 1-d. A imagem da amostra sem tratamento de extração (Fig. 1-c) apresenta estruturas 

microlamelares em toda a superfície, que permaneceram após o tratamento com clorofórmio (Fig. 

1-d) que mostram domínios de PMMA maiores que os formados pelo processamento HSM. 

A Fig. 2 apresenta a morfologia da mistura PVDF/PMMA 40/60, semelhante a da Fig. 1 no caso da 

amostra preparada em alto cisalhamento sem tratamento de extração (Fig. 2-a), e ausência de 

microlamelas na imagem obtida após extração (Fig. 2-b) sugerindo maior uniformidade na 

morfologia do PVDF que parece amorfo. No caso das amostras preparadas em baixo cisalhamento, 

a amostra sem extração (Fig. 2-c) apresenta microlamelas menos evidentes e na Fig. 2-d nota-se que 

os microdomínios de PMMA têm tamanhos variados e assemelham-se aos apresentados na Fig. 2-b. 

  
(a)                                    (b) 

  
(c) (d) 

Figura 2- Micrografias de MEV da superfície de fratura da mistura PVDF/PMMA 40/60, processados 
em misturador HSM: (a) sem extração e (b) com extração; em misturador LSM: (c) sem extração e (d) 
com extração. 

A imagem da amostra PVDF/PMMA 60/40 processada em alto cisalhamento, sem tratamento de 

extração mostrada na Fig.3-a apresenta superfície rugosa, sem lamelas bem definidas, que quando 
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submetida à extração (Fig. 3-b) revelou domínios de PMMA de tamanhos variados e maiores que os 

apresentados pela mistura 40/60. O PVDF remanescente mostra microlamelas orientadas. Este 

resultado corrobora dados de NMR de baixo campo que sugerem separação de fases. No caso da 

amostra preparada em baixo cisalhamento, a imagem da amostra não extraída (Fig. 3-c) mostra a 

presença de microlamelas de PVDF que continuam a ser observadas na imagem obtida após a 

extração (Fig. 3-d). Nesta imagem o PMMA extraído ocupava microdomínios bastante dispersos na 

amostra e domínios de maior tamanho em menor proporção. Isto sugere melhor interação entre os 

componentes da mistura, que confirmam os resultados obtidos por NMR de baixo campo [8,9], o 

que não foi observado no caso da mistura obtida por HSM. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 3- Micrografias de MEV da superfície de fratura da mistura PVDF/PMMA 60/40, processados 
em misturador HSM (a) sem extração e (b) com de extração; em misturador LSM (c) sem extração e 
(d) com extração. 

Conclusões  

As diferenças observadas na morfologia das misturas processadas nos dois tipos de misturadores 

pode ser atribuída a mudanças na organização estrutural da mistura, causada pelo tipo de misturador 

empregado para o processamento das misturas, o que é consistente com dados relatados na literatura 

[7-9]. 

No caso das misturas processadas em misturador HSM que sofreram extração, os domínios 

deixados pelo PMMA foram menores que aqueles das misturas processadas em taxas de 
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cisalhamento menores. Os padrões morfológicos apresentados pelas micrografias das amostras pós-

extração processadas em misturador HSM apresentaram maior uniformidade nas regiões onde 

ocorreu a extração, devido ao maior cisalhamento imposto nas misturas, enquanto que as amostras 

processadas no LSM mostram que houve uma maior dispersão dos domínios correspondentes à 

região onde o PMMA foi extraído. 
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