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Optou-se por trabalhar seguindo o artigo intitulado Filmes de poli(estireno) e

poli(metacrilato  de  metila):  Caracterização  e  efeito  da  composição  na  adesão  e

citotoxicidade in vitro de células L929 da pesquisadora Adriana de Melo (aqui citada

como DE MELO) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)  (DE MELO,

2008). O seguinte artigo é resumido abaixo: 

Explicações e Contextualização

É importante ressaltar que o processo de  blenda é amplamente conhecido

como uma técnica de mistura e ponderação mecânica entre dois ou mais polímeros.

Resumo:A autora preparou blendas de PS/PMMA e 

copolímeros de PS-b-PMMA para adesão em células de 

camundongos e realizar avaliação de adesão e 

citotoxicidade. Os polímeros foram caracterizados de cinco 

formas diferentes: métodos TG, DSC, FTIR, ¹³C NMR e 

SEM. A análise TG mostrou que os filmes são 

termicamente estáveis, com estabilidade inversamente 

proporcional a quantidade de PMMA na blenda. 

Imiscibilidade e ausência de interação entre os polímeros 

puros comprovados por DSC e FTIR e !³C NMR. O  filme 

mais hidrofóbico analisado é o PS puro e o mais hidrofílico 

é o de blenda 50/50;



É conhecida por ser uma forma econômica e apresenta 3 tipos de classificação: 1)

miscíveis: apresentam apenas uma fase em sua mistura; 2) Imiscíveis: apresentam

morfologia com separação de fases com alta-tensão interfacial e fraca adesão de

fases;3)Compatibilizadas:  são  blendas  imiscíveis  que  têm  propriedades

macroscopicamente uniformes.  (BLENDAS POLIMÉRICAS: O QUE SÃO E COMO

SÃO CLASSIFICADAS?, [s.d.])

Os  métodos  utilizados  para  caracterização  são  de  praxe  no  processo  de

“reconhecimento” dos polímeros fabricados. Os filmes foram caracterizado quanto a:

suas  propriedades  térmicas  (termogravimetria-TG  e  calorimetria  diferencial  de

varredura-DSC), estruturais (espectroscopia de infravermelho com transformada de

Fourier- FTIR e ressonância magnética nuclear carbono 13 no estado sólido-  !³C

NMR, superficiais  (medidas  de  ângulo  de  contato) e  morfológica  (microscopia

eletrônica de varredura-SEM).

Para mais informações sobre cada método:

• TG: https://afinkopolimeros.com.br/o-que-e-o-ensaio-de-termogravimetria-tga/ 

• DSC:  http://www.analisestermicas.com.br/analise-termica-diferencial-o-que-a-

calorimetria-exploratoria-diferencial-dsc-pode-fazer-por-voce/

• FTIR: https://policom.ufsc.br/espectroscopia-de-infravermelho/

• ¹³CNMR:

https://www.revistapolimeros.org.br/article/588371397f8c9d0a0c8b47bb/pdf/

polimeros-4-4-40.pdf

• Ângulo  de  contato:

http://www2.iq.usp.br/pos-graduacao/images/documentos_pae/1sem2010/

fisico_quimica/thais.pdf

• SEM-MEV:  https://afinkopolimeros.com.br/o-que-e-microscopia-eletronica-

mev/

O artigo

O que motiva  a  pesquisa  é  a  possibilidade de substituição de órgãos ou

regiões corpóreas danificadas por biomateriais (PMMA é amplamente utilizado como

biomaterial  por  ser  biocompatível  (ALFAYA;  KUBOTA,  2002)).  Esses biomateriais

buscam mimetizar um ambiente extracelular. Portanto, a autora busca preparar e

caracterizar  filmes  poliméricos  formados  a  partir  de  PS(poli(estireno))  e  PMMA
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(pol(metacrilato  de  metila))  para  um  estudo  de  viabilidade  em  células  de

camundongos L929.

Polímeros

O  capítulo  3.6  trata  sobre  os  polímeros  utilizados  ao  longo  do  trabalho,

inciando com uma breve explicação sobre a origem dos polímeros, desde sua raiz

etmológica até suas utilizações atuais.

De forma resumida, polímeros são compostos de macromoléculas oriundos

da ligação de repetidos compostos (monômeros) (FOGAÇA, [s.d.]). Os monômeros

podem  ser  classificados  como  homopolímeros  (possuem  apenas  uma  unidade

monomérica) ou copolímeros (possuem dois ou mais tipos diferentes de monômeros

na cadeia principal).

Segundo De Melo, em função do modo e distribuição dos monômeros, os

copolímeros podem ser divididos em 4 tipos:

• Aleatório  ou  estatístico:  quando  não  há  uma  sequência  defenida  da

disposição dos monômeros;

• Alternado:  apresenta  unidades  diferentes  dispostas  de  modo  alternado

perfeitamente regular;

• Enxertado  ou  graftizado:  uma  cadeia  de  homopol´mero  liga=se

covalentemente a outra cadeia polimérica;

• Bloco:  formação  de  grandes  sequências  de  monômeros,  alternando  a

grandes sequências de outro.

Sobre o PS

Em  seu  artigo,  De  Melo  cita  como  propriedades  do  PS  “baixo  custo,

densidade e absorção de umidade, baixa condutividade elétrica, transparência, alto

brilho, boa resistência a alguns ácidos fortes e facilidade de processamento”  (DE

MELO, 2008).

O  PS  pertence  ao  grupo  dos  termoplásticos,  sendo  um  homopolímero

derivado do monômero aromático do estireno. O PS está representado abaixo na

fígura 1.  Perceba que o  n entre  colchetes  ressalta  a  principal  característica dos

polímeros: são longas sequências de monômeros.



Figura 1: Poliestireno

 

Fonte: De Melo, 2008.

Segundo a autora, existem quatro tipos de PS: cristal ou comum, resiste ao

calor, alto impacto e expandido (DE MELO, 2008). Todos esses tipos foram por ela

descritos na página 15 do artigo citado.

PMMA

Quando decidiu-se pela fabricação de um cintilador de plástico, o principal

candidato foi o PMMA. Entre suas propriedades, o PMMA é mais transparente que o

vidro à luz visível e transparente à radiação infravermelha. Segundo FFIII, além das

já citadas, suas características são: alta termoplasticidade, insolubilidade em água,

solubilidade em solventes  orgânicos,  boa resistência  a  intempéries  naturais,  alta

rigidez dielétrica, baixa densidade e biocompatibilidade (SERAFIM, 2016).

O PMMA é um homopolímero derivado o monômero de metacrilato de metila

e apresenta, como é visível na figura 2, um grupo metila e carbonila.

Figura 2: monômero de PMMA

Fonte: De Melo, 2008



PS-b-PMMA

De  Melo  utilizou  o  copolímero  formado  por  monômeros  de  estireno  e

metracilato de metila  (PS-b-PMMA) (figura 3) por ter  copolímeros derivados com

propriedades bem definidas (DE MELO, 2008). Em relação ao PS, esse copolímero

aumenta a estabilidade à luz, maior transparência e dureza. A pesquisadora ressalta

que a incorporação de 30% em massa do estireno aumenta a estabilidade térmica

do material em relação ao PMMA (mantendo a integridade a temperaturas maiores

que 250°C).

Figura 3: estrutura do PS-b-PMMA

Fonte: De Melo, 2008

Resultado das análises

No quesito  térmico,  a  autora  só  encontrou perda de massa consideráveis

(acima de 0,01%) em temperaturas maiores que 365°C. Exceto no caso da blenda

50/50, na qual De Melo observou uma perda de 1,3% de massa a 65°C. Como um

cintilador não alcançará tamanha temperatura, os resultados são indiferentes para o

seguinte estudo.

Teste  de  miscibilidade  e  compatibilidade:  as  blendas  apresentaram-se

compatíveis  em todas  as  proporções  resultando  em valores  de  Temperatura  de

transição  vítrea  (Tg)  muito  próximas  aos  valores  dos  homopolímeros,  exceto  a

blenda de proporção 70/30 PS/PMMA que apresentou um decréscimo significativo

quando  comparado  ao  seu  homopolímero,  sugerindo  uma  imiscibilidade  nessa

proporção. A temperatura de transição possibilita o conhecimento da miscibilidade

dos polímeros componentes da blenda. A determinação pode ser interpretada como

a faixa de temperatura  em que o movimento  das macromoléculas  aumenta  (DE



MELO,  2008).  Um  material  completamente  homogêneo  (homopolímero  puro)

apresentará uma única  Tg, enquanto uma blenda (como é o caso) apresentará 2

Tg’s. A quantidade de PMMA na blenda diminuirá a miscibilidade do material, exceto

pela blenda 70/30, na qual  a imiscibilidade é maior do que na 50/50,  30/70 e o

homopolímero puro de PMMA.

Um fator importante para a integridade física do cintilador é a hidrofobia, já

que o acúmulo de cotículas de água deteriora a maioria dos cintiladores plásticos

(KNOLL, 1989). Portanto, o teste de determinação de ângulo de contato deve ser

levado em conta. De forma simples, o teste define o ângulo entre um plano tangente

a uma gota  do líquido  e  um plano contendo a  superfície  do  material  analisado.

Quanto  mais  próximo  de  zero  esse  ângulo,  mais  hidrofílico  o  material  é

(consequentemente,  menos  hidrofóbico).  A autora  encontro  os  valores  para  as

blendas de PS/PMMA: 100/00  94,98°,  70/30  85,27°,  50/50  80,75°,  30/70  82,4° e

00/100  86,10°.  E  para  PS-b-PMMA  82,75°.  Logo,  percebe-se  que  a  hidrofobia

diminui com o aumento da proporção de PMMA na blenda.

Quanto  a  análise  estrutural,  as  blendas  apresentaram  estrutura  opaca,

heterogênea a pouco quebradiça.

Claramente o resultado completo das análises se encontra por completo no

artigo citado, mas aparentemente não são relevantes no contexto de cintiladores

plásticos para detecção de partículas.

Materiais e Métodos

Caput. 4

A autora utilizou PS (Mw- 300.500 g/mol) e PMMA (Mw- 139.595g/mol) ambos

comprados da empresa estadunidense Sigma-Aldrich. O PS-b-PMMA foi cedido por

um colaborador. Para o processo de blenda, utilizou-se clorofórmio (PA) da empresa

Nuclear.

• Poliestireno;

• Poli(metacrilato de metila);

• Clorofórmio.



Preparo dos Filmes

O clorofórmio foi usado como solvente para solubilização dos dois polímeros

pelo método de casting por 2 horas. O método de casting, basicamente, “o polímero

é dissolvido em solvente e aquecido e a solução resultante é transferida para um

suporte, onde seca até total evaporação” (GALDEANO, 2014). 

Preparou-se os filmes em cinco proporções de PS e PMMA, respectivamente:

100/0,  70/30,  50/50,  30/70 e  0/100 (2%m/v). Os filmes foram mantidos  cada um

num frasco fechado e mantidos sob agitação por 24horas à temperatura ambiente

(DE MELO, 2008).
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