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Introdução 
Poli(dimetilsiloxano) (PDMS) e poli(metil-
metacrilato) (PMMA) são polímeros imiscíveis que 
tendem a sofrer segregação de fases quando 
processados pela técnica de casting, que consiste 
em dissolver o os polímeros (ou pré-polímeros) em 
solvente adequado, deixando-o evaporar até a 
formação de uma película. Blendas poliméricas de 
PDMS/PMMA obtidas por casting apresentam 
morfologia formada por esferas de PMMA dispersas 
em matriz de PDMS onde pode-se verificar 
nitidamente uma interface abrupta entre os 
polímeros por microscopia eletrônica de varredura. 
A técnica de espectroscopia Raman confocal 
possibilita investigar essas blendas coletando um 
espectro da amostra para cada pixel, cuja resolução 
é próxima ao limite de difração óptica (~200 nm). 
Selecionando modos vibracionais de interesse, 
pode gerar imagens a partir das informações 
espectrais. Neste trabalho foram preparadas 
blendas de PDMS/PMMA pela técnica de casting, 
utilizando THF como solvente (método A). 
Dissolveu-se, inicialmente, uma mistura de um pré-
polímero de PDMS e PMMA, seguida da adição do 
outro pré-polímero de PDMS e deixando o solvente 
evaporar à temperatura ambiente. Amostras obtidas 
por dispersão de PMMA sólido nos pré-polímeros de 
silicone (método B) e blendas cuja preparação foi 
assistida por micro ondas também utilizando PMMA 
sólido (método C) foram analisadas por 
espectroscopia Raman confocal.  

Resultados e Discussão 
A Figura 1 apresenta uma imagem obtida a partir da 
intensidade do sinal do modo de estiramento C-H, 
característico do PDMS, que se observa em 2912 
cm-1. A intensidade da cor amarela é, portanto, 
relacionada com a presença deste polímero no pixel 
analisado.  
A Figura 2 apresenta os espectros obtidos na 
sequencia (a, b, c,..., g) indicadas pelos pontos 
azuis na Figura 1. Verifica-se que os espectros (a) e 
(b) são típicos do PDMS. A partir do espectro (c), 
entretanto, a intensidade de modos vibracionais  

 
característicos do PMMA torna-se gradativamente 
mais intensa até o espectro (g), típico do PMMA.  
Este resultado demonstra que, na realidade há 
miscibilidade parcial dos polímeros na região de 
interface com extensão de aproximadamente 25 μm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Imagem Raman obtida a partir da 
intensidade do modo de estiramento C-H de blenda 
de PDMS/PMMA preparada por casting. 

 
Figura 2. Espectros 
Raman referentes aos 
pixels indicados por (a, 
b, c, ..., g) na Fig. 1. 
 
Amostras preparadas 
pelo método A tem uma 
interface abrupta nítida e 
pelo método C 
apresentaram resultado 
semelhante ao das 
amostras preparadas 
por casting. 

Conclusões 
A miscibilidade parcial observada nas amostras 
obtidas por casting é atribuída ao fato de que, 
conforme o solvente evapora, as fases não se 
separam completamente como consequência de 
entrelaçamento entre as cadeias. Esta hipótese é 
suportada pelo fato de que na amostra A, em que o 
PMMA não foi dissolvido, a separação das fases é 
total. 
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