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•     Copolimerização via radical livre a partir de miniemulsão aquosa. 

•     Reagentes: monômeros metacrilato de metila e metacrilato de butila com remoção prévia do 
inibidor hidroquinona, surfactante aniônico nonilfenol 9-etoxilado sulfatado, água destilada, 
deionizada e degaseificada, agente hidrófobo n-decano 99%, termo iniciadores peroxissulfato de 
potássio (KPS), K2S2O8, e peroxissulfato de amônio (APS), (NH3)2S2O8, e agente de terminação 
hidroquinona 99%. 

•     Equipamento: reator tipo balão de 500mL, de vidro, com quatro bocas, envolto em banho de 
glicerina, com temperatura mantida por aquecedor com controle de ±1°C. Há ainda um 
condensador de vidro acoplado a banho ultratermostático com controle de temperatura de ±1°C 
e  seringas de vidro para adição e remoção de amostras (Figura 1). 
          

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO INTRODUÇÃO 
       Miniemulsões poliméricas aquosas com baixo conteúdo de surfactantes, favoráveis ao meio 
ambiente, são utilizadas com vantagens em substituição a emulsões com solventes orgânicos e a 
emulsões aquosas com altos teores de surfactantes. 
       Podem ser obtidos polímeros com propriedades específicas para vários fins industriais, com 
aplicações médicas, farmacêuticas e odontológicas,  entre outras. 
       A miniemulsão apresenta vantagens como produção de látex mais estável para uma mesma 
concentração de surfactante, obtenção de alto teor de sólidos e melhor controle do diâmetro e 
do número de partículas durante a polimerização. 
       Foi realizado o estudo da influência da temperatura de polimerização na conversão global, no 
diâmetro médio, na distribuição de tamanho de partícula, e na temperatura de transição vítrea 
do copolímero. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

CONCLUSÃO 
Para as reações a 60°C, a conversão global final foi inferior a 20% devido à baixa produção 

de radicais livres. O tamanho médio de partícula da emulsão final foi maior do que os obtidos 
para as reações a 70 e 80°C devido a não estabilização da miniemulsão, fazendo com que as 
gotículas se degradassem devido à colisão por coalescência e por difusão degenerativa de 
Ostwald.  

O tamanho médio de partículas obtido a temperaturas maiores está de acordo com o 
comportamento esperado, já que a essas temperaturas, 70 e 80°C, o mecanismo de reação 
pretendido foi obtido (ativação e desativação de partículas em crescimento) levando a uma 
distribuição de tamanhos mais monodispersa.  

Os melhores resultados foram obtidos para a reação a 70°C, em que foi observada a maior 
conversão global, maior que 60%, elevadas taxas de polimerização no início da reação e 
distribuição e tamanho médio de partículas adequados para polimerização em miniemulsão, 
com um custo energético menor. O copolímero final apresentou valores de Tg intermediários aos 
relatados na literatura para os homopolímeros PMMA e PBMA, sugerindo a formação do 
copolímero desejado, independente da temperatura de reação. 
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Figura 1: Equipamento para copolimerização em miniemulsão. 

•     Reações em processo semicontínuo a 60, 70 e 80°C.  
•     Preparação da pré-emulsão: dissolução do surfactante em água destilada.  
•     Formação de gotículas: mistura e homogeneização dos monômeros e do agente hidrófobo 
através de ultrassom durante 20 minutos.  
•     Alimentação: adição de parte da pré-emulsão, 40% (m/m), ao reator até a temperatura 
desejada, e posterior adição do restante ao longo da reação, em tempos definidos, após adição 
dos iniciadores.  
•     Terminação: adição de solução de hidroquinona. 
•     Obtenção do copolímero sólido: a partir de precipitação da emulsão em acetona por inversão 
de fases, com posterior secagem à temperatura ambiente e trituração. 
•     Purificação:  lavagem do copolímero com água destilada à temperatura de 95°C e filtração a 
vácuo. Lavagem e filtração foram repetidas até a retirada total do surfactante do copolímero, 
verificada pela ausência de espuma na lavagem.  Secagem e trituração à temperatura de 5°C. 
•     Conversão global: análise gravimétrica. Periódica retirada de amostras do reator, então 
colocadas em cadinhos de alumínio com solução aquosa de hidroquinona a 1% (m/m), e 
posterior secagem em estufa a 80°C por 15 horas para a pesagem final. 
•     Curvas de distribuição de tamanho das partículas (DSD) e de diâmetro médio das partículas 
(Dp): Espectrômetro de Espalhamento de Laser. Com a curva de distribuição de tamanho, 
ajustaram-se parâmetros da reação até que o tamanho médio desejado fosse atingido, no caso 
da miniemulsão, entre 30 e 500nm. 
•     Análise do copolímero: calorimetria exploratória diferencial (DSC) para a obtenção da 
temperatura de transição vítrea (Tg). Amostras aquecidas de 25°C até 250°C, posteriormente 
resfriadas até -80°C, e então aquecidas novamente até 250°C. Rampa de temperatura de 
10°C/min.  
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•  Análise Gravimétrica: 

Emulsão PMMA-co-PBMA Distribuição de Partículas (nm) Dv (vol) (nm) 4.3 Dv (sup)(nm) 3.2

60° C 1000 a 110000 3873 1176

80° 90 a 10.000 430 240

70°C 80 a 900 280 230

•  Calorimetria Exploratória Diferencial: 
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Figura 2: Conversão global em função do tempo 
de reação para a copolimerização. 

Tabela 1: Dados obtidos a partir da análise de DSC. 

Figura 3: Curvas de distribuição de tamanho de partículas para síntese a 60, 70 e 80°C, respectivamente. 

•     A 60°C: conversão abaixo do esperado. 
•     A 70°C e 80°C: dentro do desejado para as 
condições existentes. 

•     Objetivo alcançado de obtenção de um 
copolímero com propriedades combinadas dos 
homopolímeros PMMA e PBMA, apresentando Tg 
intermediária às deles, em qualquer uma das 
temperaturas.  

Tabela 2: Distribuição de partículas e diâmetro médio de partículas. 

•  Distribuição de tamanho das partículas e diâmetro médio: 

•     A 60°C nota-se um comportamento bimodal com distribuição disforme. A faixa de DSD encontra-se 
fora do desejado para miniemulsão, sendo estes valores maiores do que o esperado. 
•     A 70°C nota-se um comportamento monomodal gaussiano, e analisando a distribuição de tamanho 
das partículas, a faixa está de acordo com o esperado para a miniemulsão. 
•     A 80°C, há um comportamento bimodal, com distribuição de tamanho em uma faixa de valores, em 
sua maioria, bem maiores do que a faixa específica. 
•     A distribuição mais estreita, mais homogênea e desejável é a do copolímero sintetizado a 70°C. 


