
                                Anais do 13º Congresso Brasileiro de Polímeros – Natal, RN – 18 a 22 de outubro de 2015 

 
 

Efeito do nano ZnO na mistura PET/PC(80/20) submetida a radiação UV.  
 

Homero M. Pires¹*(D), Luis C.Mendes¹(Prof.), Gerson A.V. Albitres¹(M), Sibele P.Cestari(D), Gabriela 

C.Mattos¹(IC) 
1- Instituto de Macromoléculas Professora Eloísa Mano (IMA) - Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio 

de Janeiro- RJ, homero@ima.ufrj.br 

 

Resumo: O principal desta pesquisa foi apresentar alternativa de reciclagem do poli(etileno tereftalato)PET, através de 

sua mistura com poli(carbonato) (PC), na razão de 80/20 com diferentes concentrações de nano oxido de zinco(nZnO). 

A mistura foi submetida a radição ultra violeta (UV) em camara de envelhecimento acelerado, foi avaliado o efeito da 

presença da carga nZnO como barreira aos raios UV. Foram realizadas análises dinâmico-mecânica(DMA) e 

ressonância magnetica nuclear no estado solido(¹HRMN). Verificou-se o efeito retardante da degradação em 

concentrações apartir de 3% de nZnO.   
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Effect of ZnO nano in the blend PET / PC ( 80/20) subjected to UV radiation. 

 
Abstract The aim of this research was to reuse recycled poly(ethylene terephthalate) (PET) in blend with polycarbonate 

(PC) in order to avoid UV degradation in outdoor application. Nanocomposite based on blend of recycled (PET) and 

polycarbonate (PC) in the ratio of 80/20 with nano zinc oxide (ZnO) at different concentrations was prepared. The 

blend was subjected to ultraviolet (UV) radiation for accelerated aging chamber, we evaluated the effect of the presence 

nZnO filler as a barrier to UV rays. Dynamic-mechanical analysis (DMA) and nuclear magnetic resonance in the solid 

state (NMR). It is the degradation retardant effect at concentrations starting from 3% nZnO. 
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Introdução  

O poli(tereftalato de etileno) (PET) é um polímero de engenharia, tendo como sua principal 

aplicação garrafas de bebidas carbonatadas, este mercado gera grande quantidade de PET, 

que após ser consumido representa um grande problema para sociedade, caso não receba o 

destino correto[1,2]. Uma rota muito difundida de reciclagem do PET é sua mistura com 

outros polímeros, visando alcançar novas propriedades ou ressalta-las. Algumas misturas de 

PET com poliésteres são conhecidas - poli(acido lático) (PLA), tem como propriedade alto 

módulo e resistência-[3],  - Poli(naftalato de etileno) (PEN), possui propriedade de barreira 

e resistência térmica[4]-, - poli(carbonato) (PC), apresenta alta resistência ao impacto.  

A mistura PET/PC busca unir a resistência química do PET a propriedade de resistência ao 

impacto do PC, destarte dentre diversas proporções já estudas, em pesquisa anterior foi a 

mistura PET/PC(80/20) que apresentou melhor propriedade devido sua miscibilidade[5]. O 

uso destes polímeros em aplicações exteriores torna os susceptíveis aos efeitos danosos da 

radição UV, que provoca queda nas propriedades térmicas e mecânicas[6]. 
 

O uso de nanocarga inorgânica em composições poliméricas tem sido cada vez maior, contribuindo 

com o acréscimo de propriedades, dentre elas proteção UV. O nano oxido de zinco(nZnO), possui 
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propriedade de barreira UV, neste sentido pretende-se fazer nanocompósito PET/PC/ZnO resistente 

a radiação UV[7,8].  
 

Experimental  

 

PET foi fornecido por REPET, oriundo de garrafas de bebida carbonatada. O PC foi fornecido pela 

GE Plastics. O nano óxido de zinco(nZnO) foi adquirido da Aldrich. Antes do processamento os 

polímeros precursores foram secos em estufa à 100°C por 12h.  

 

A mistura PET/PC (80/20) contendo nZnO (0-3% m/m%) foi processada em extrusora 

monorosca de bancada, Ax Plásticos, série 000125, modelo Ax 1626, janela de 

processamento de 220-260°, com 60rpm de rotação. Placas de 3,5x1,5 cm foram obtidas por 

compressão e utilizadas para o ensaio de envelhecimento. O envelhecimento acelerado foi 

conduzido em câmara de envelhecimento Q-Lab, Mod Xe-1-B Q-SUN, utilizando lâmpada 

de Xenônio. O ciclo de intemperismo utilizado foi  24h, a 60ºC, irradiação média 58,37 

KJ/m
² 
e comprimento de onda de 340nm, umidade relativa de 50%, e tempo de exposição de 

166 horas. Na Tabela 1 são apresentados os códigos das amostras relacionados ao teor de 

nanoóxido e ao tempo de exposição. 
Tabela1. Codificação das amostras 

Tempo (h) 

Teor de nZnO na  

mistura PET/PC 

(80/20) 

0(%) 1(%) 3(%) 

45(A) A0 A1 A3 

166(D) D0 D1 D3 

 

 

2 Resultados e Discussão  

 

2.1 Analise dinâmico-mecânica 

 
A analise foi realizada em equipamento TA  Q800, utilizando placa retangular com dimensões de 

3,5x 1,5x 0,2 cm. As condições de analise foram: temperatura 25 até 160°C, taxa de aquecimento de 

2 ºC/min e frequência de 1 Hz, no modo  single-cantilever. O módulo de armazenamento (E'), 

módulo de perda (E’’) e tangente de perda (tan) foram determinados. 

 

No nanocompóstito contendo 3% de nZnO, a curva de tan delta revelou-se mais complexa, a 

Tg do PET permaneceu inalterada. A cristalização do PET durante o aquecimento ocorreu 

na mesma faixa de temperatura verificada para a mistura sem carga, porém o fenômeno se 

desenvolveu em duas etapas, após foram detectados três picos. O primeiro foi atribuído a tg 

do oligômero copolimérico, a seguir foi observado um adicional que foi relacionado a uma 

nova fração oligomérica rica em PC. O ultimo  pico está relacionado  a Tg da fase PC. 

 

Portanto a análise de DMA demonstrou que houve uma ação efetiva da carga sobre as 

ligações carbonato do PC conduzindo a formação da estrutura oligomérica adicional. 
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No caso do nanocompósitto com 3% de nZnO, foi detectada a diminuição de ambos 

módulos. Isto poderia ser explicado pelo aparecimento de um pico adicional rico em 

PC(oligômero copolimérico), atuando como agente compatibilizante. 

 

 

2.2 Determinação do tempo de relaxação ¹HRMN  

 
O Magic Sandwich Echo (MSE) é uma sequência de pulso designada para refocar três ou mais spins 

que apresentem forte acoplamento dipolar. Basicamente consiste em um pulso de 90
o
 seguido de 

um período de evolução t, que neste caso foi de 6 us. A parte central da sequência é formada por um 

padrão simétrico de pulsos de 90o, totalizando 8 pulsos. Após esta etapa, mais um pulso de 90
o
 é 

aplicado e aguarda-se o mesmo tempo de evolução do início da sequência antes da aquisição do 

sinal (FID). 

Uma variação do MSE é o ½ MSE, cuja diferença é o uso de 4 pulsos de 90
o
 na parte central da 

sequência. Esta mudança permite a aquisição do sinal inicial com mais precisão, detectando regiões 

de alta rigidez [9]. 

 

Desta forma, para a amostra P0, observa-se uma região rígida de aproximadamente 94% e uma 

móvel de 6%. 

A amostra A0 apresentou um aumento para 27% na fase móvel, em função da degradação. Com 1% 

de ZnO, o efeito de contenção esperado não foi observado, mantendo o mesmo padrão da A0. 

Entretanto, com 3%(A3) o retardo na degradação é observado, com a fase móvel em 14%. 

Na amostra D0, com maior tempo de degradação e sem ZnO, observa-se cerca de 75% de fase 

rígida e 25% de fase móvel. Assim como ocorreu na A1, não se obsevou o efeito de retardamento 

além de indicar maior degradação, com 44% de fase amorfa. Para a amostra D3, com 3% de ZnO, 

assim como na A3, esta concentração de nanocarga apresentou o efeito 

desejado, com 23% de fase amorfa, um pouco mais em relação a A3, em virtude do maior tempo de 

degradação. 

 

 

Conclusões 

 

O estudo mostrou que através da técnica de ¹HRMN é possível acompanhar a mobilidade molecular 

nos diferentes tempos de exposição, sendo possível observar que a presença do nZnO alterou a 

dinâmica molecular da mistura PET/PC(80/20), não houve o impedimento dos efeitos danosos da 

radiação UV, mas o nZnO retardou a degradação quando utilizado em maior concentração(3%).  
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