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RESUMO 

 

 Atualmente a busca por novos materiais com propriedades adequadas para 

aplicações específicas vem aumentando o número de pesquisas que visam suprir as 

necessidades do mercado. O poli(metacrilato de metila) (PMMA) é um dos polímeros 

mais importantes da família dos poliacrilatos e polimetacrilatos, principalmente pelas 

suas inigualáveis propriedades ópticas e resistência às intempéries, além de 

excepcional dureza e brilho. O desenvolvimento de compósitos poliméricos por meio 

da adição de cargas inorgânicas à matriz de PMMA aumenta o potencial de uso 

deste polímero em diferentes áreas de aplicação. Dentre as cargas inorgânicas mais 

utilizadas, podem-se destacar as partículas de sílica (SiO2), argilas modificadas, 

grafite e nanotubos de carbono. O objetivo principal deste trabalho é o 

desenvolvimento de compósitos PMMA/SiO2, em diferentes concentrações, para 

novas aplicações como plástico de engenharia.  Os compósitos foram produzidos 

por meio de extrusão de filme tubular, e obtidos via solução, para aplicação em 

chapas de PMMA comercial, e também por moldagem por injeção, buscando o 

aumento da resistência à abrasão e ao risco do PMMA, sem comprometer a 

transparência. Os efeitos causados pela adição das partículas de sílica nas 

propriedades da matriz polimérica foram avaliados através da resistência máxima à 

tração, dureza, resistência à abrasão e ao risco, além das caracterizações 

preliminares por reometria de torque e índice de fluidez. Os resultados indicaram 

que é possível utilizar partículas de sílica em uma matriz de PMMA, e que uma maior 

concentração de sílica promoveu um aumento da resistência à abrasão e ao risco, 

dureza, e reduziu a resistência máxima à tração. 

 

Palavras chave: poli(metacrilato de metila), sílica, compósito. 
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ABSTRACT 

 

Currently the search for new materials with properties suitable for specific 

applications has increased the number of researches that aim to address market 

needs. The poly (methyl methacrylate) (PMMA) is one of the most important 

polymers of the family of polyacrylates and polymethacrylates, especially for its 

unique optical properties and weathering resistance, and exceptional hardness and 

gloss. The development of polymer composites by the addition of inorganic fillers to 

the PMMA matrix increases the potential use of this polymer in various fields of 

application. The most commonly used inorganic fillers are particles of silica (SiO2), 

modified clays, graphite and carbon nanotubes. The main objective of this work is the 

development of PMMA/SiO2 composites at different concentrations of SiO2, for new 

applications as engineering plastics. The composites were produced by extrusion of 

tubular film, and obtained via solution for application to commercial PMMA plates, 

and also by injection molding, for improved the abrasion and scratch resistance of 

PMMA without compromising transparency. The effects of the addition of silica 

particles in the polymer matrix properties were evaluated by the maximum tensile 

strength, hardness, abrasion and scratch resistance, in addition to preliminary 

characterization by torque rheometry and melt flow rate. The results indicated that it 

is possible to use silica particles in a PMMA matrix, and a higher silica concentration 

produced an increase of the abrasion and scratch resistance, hardness, and reduced 

tensile strength. 

 

Keywords: poly (methyl methacrylate), silica, composite. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento da ciência dos materiais trouxe importantes contribuições 

no avanço da tecnologia. A busca constante por novos materiais com desempenho e 

propriedades otimizadas para aplicações inovadoras e o aperfeiçoamento de 

materiais já existentes é um desafio e um dos motivos da evolução técnica e 

científica (BENVENUTTI, 2009). 

Cientistas do mundo inteiro, nos últimos dez anos, vêm preparando novos 

materiais com a finalidade de diversificar, ressaltar ou acrescentar-lhes novas 

propriedades. Entre estes materiais estão os compósitos e nanocompósitos, que são 

formados por uma fase contínua (podendo ser de matriz polimérica, cerâmica ou 

metálica) e outra dispersa (partículas, fibras, etc.) (SANTOS, 2007). 

O emprego de materiais compósitos como materiais de engenharia vem 

ganhando cada vez mais espaço em vários segmentos da indústria, uma vez que 

esses possibilitam uma boa sinergia na interação entre os diferentes componentes 

que o formam, dando como resultado uma gama de propriedades inerentes ao 

material, e atribuições – econômicas, ambientais, etc. – mais interessantes do que 

seus componentes individuais (CASARIL, 2007). 

A principal dificuldade em projetar produtos a partir de materiais compósitos 

reforçados com partículas e fibras curtas, é predizer as propriedades do material 

final, pois a lei das misturas, originalmente desenvolvida para os materiais 

compósitos de fibras contínuas, não prevê de forma eficaz as propriedades desse 

tipo de material compósito. A ausência de modelos na literatura que governem de 

forma clara, pragmática e eficiente as propriedades mecânicas deste tipo de 

material, contendo partículas e fibras curtas prejudica a utilização do mesmo no 

projeto de produtos e pode, muitas vezes, dificultar o projeto, ou até mesmo 

inviabilizá-lo (CASARIL, 2007). 

Os compósitos poliméricos compõem uma classe de material que possui 

requisitos que os tornam fortes candidatos para utilização em projetos que buscam 

flexibilidade de formas, redução de peso, resistência química e elevada resistência 

mecânica e rigidez (MARINUCCI, 2011). 

O poli(metacrilato de metila) (PMMA) apresenta alta rigidez e excelente 

estabilidade dimensional comparado aos demais polímeros acrílicos, sendo 
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amplamente empregado na produção de artefatos transparentes em substituição ao 

vidro (KROSCHWITZ, 1986). A inserção de partículas de sílica dispersas na matriz 

de PMMA reduz a concentração de tensão e facilita sua transferência de carga, além 

disso, pode aumentar a dureza e a resistência ao risco e à abrasão destes 

compósitos de PMMA, sem comprometer a transparência. 

 

 

1.1 OBJETIVOS  

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de compósitos 

PMMA/SiO2, em diferentes concentrações, por meio de mistura mecânica em 

extrusora monorosca e por meio de mistura via solução. Busca-se avaliar os efeitos 

causados pela adição das partículas de sílica nas propriedades da matriz de PMMA, 

principalmente, pelo aumento da resistência à abrasão e ao risco, sem comprometer 

a transparência do PMMA.  

 

1.1.2 Objetivos específicos  

 

 Avaliar os efeitos da adição das partículas de sílica nas propriedades 

mecânicas, reológicas e morfológicas dos compósitos produzidos; 

 Avaliar a resistência à abrasão e ao risco dos compósitos produzidos por 

meio de extrusão de filme tubular, e obtidos via solução, aplicados em chapas 

de PMMA comercial (vazadas) de alta massa molar, e dos compósitos obtidos 

via moldagem extrusão/injeção; 

 Avaliar o grau de dispersão das partículas de sílica nos compósitos após 

processamento em extrusora monorosca e moldados por injeção. 
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2 FUNDAMENTAÇAO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 POLI(METACRILATO DE METILA)(PMMA) 

 

O poli(metacrilato de metila)(PMMA) é um material termoplástico, rígido e 

transparente, considerado um dos polímeros mais versáteis. Existem três tipos de 

PMMA produzidos pela indústria: para chapas acrílicas que podem ser produzidas 

pelo método de extrusão ou vazamento; resina acrílica, vendida sob a forma de 

granulado de pequenas dimensões (grânulos), normalmente contendo aditivos para 

aplicações específicas; e soluções e emulsões acrílicas, para a indústria de 

adesivos, tintas, colas e troca iônica (HSU, 1999). 

O PMMA (Figura 1b) é, comercialmente, o mais importante membro de uma 

gama de polímeros acrílicos que podem ser considerados estruturalmente derivados 

do ácido acrílico (Figura 1a) (BRYDSON, 1999). 

 

 

Figura 1. a) Ácido acrílico; b) Estrutura química do poli(metacrilato de metila) 
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2.1.1 Polimerização 

 

O PMMA pode ser obtido por uma variedade de mecanismos de 

polimerização, por solução, suspensão e emulsão, sendo o mais comum a 

polimerização em massa (ODIAN, 2004).  

A polimerização em massa é realizada em fases, para permitir mais fácil a 

dissipação de calor e um maior controle de dimensões do produto uma vez que 

existe uma contração de volume muito grande (cerca de 20%) na reação. O 

monômero parcialmente polimerizado é produzido por meio de aquecimento por 

cerca de 10 minutos, a 90oC, com um peróxido. A mistura é resfriada até a 

temperatura ambiente e vertido em um molde e, em seguida, o conjunto é aquecido 

em um banho de água ou ar até uma temperatura máxima de 90oC, uma vez que 

temperaturas maiores podem conduzir a formação de bolhas no produto. O molde 

envolve frequentemente unidades separadoras, as quais, em conjunto com 

grampos, exercem pressão sobre o sistema para acomodar o encolhimento durante 

a polimerização (ODIAN, 2004).  

 

 

2.1.2 Estrutura e propriedades 

 

 O PMMA, dentre os metacrilatos, é o que apresenta maiores possibilidades 

de aplicações tecnológicas. Sua resistividade superficial é maior que a de muitos 

outros polímeros, sendo que as características mais importantes são: semelhança 

com o vidro, resistência a agentes atmosféricos, e ao impacto, aliados ao baixo 

custo e à alta transparência. Devido às suas características ópticas, é muito usado 

em vidraças, painéis, letreiros e principalmente em outdoors, pois sua resistência à 

radiação ultravioleta é muito elevada. Além disso, é comumente usado na fabricação 

de lentes de contato e na área odontológica. Seguem, na Tabela 1, algumas 

propriedades típicas do PMMA. 
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Tabela 1. Propriedades típicas do PMMA 

Propriedades Valores  Método 

Resistência à Tração, MPa 70 ISO 527 

Deformação na Tração, % 4 ISO 527 

Módulo de Elasticidade, MPa 3000 ISO 527 

Resistência ao Impacto, KJ/m2 13 ISO 179 

Dureza Rockwell  100 ISO 2039-2 

Coeficiente de Expansão Linear 7x10-5 ISO 11359-2 

Turbidez, MK 1 ISO 14782 

Absorção de Água, % 0,35 ISO 62-1 

Índice de Refração 1,49 ISO 489/A 

Fonte: www.centraldoacrilico.com.br 

 

2.1.3 Aplicações 

 

 As chapas de PMMA representam uma grande parcela das aplicações do 

mercado, sendo oferecidas em uma ampla gama de dimensões, espessuras, cores e 

padrões especiais, como ilustrado nas Figuras 2 e 3. Assim, atendem às 

necessidades dos mais diversos segmentos de mercado, tais como sinalização, 

luminosos, arquitetura, decoração de interiores, mobiliário, urbanismo, portas, 

janelas, espelhos, utilidades domésticas, coberturas, barreiras acústicas, lavatórios, 

banheiras, indústria automotiva, médico hospitalar e de uso geral (UNIGEL, 2011). 

 

 

Figura 2. Variedades de cores de chapas de PMMA 
Fonte: PLEXICRIL, 2011 
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Figura 3.  Aplicações com acrílico: a) cadeira feita de material compósito de PMMA com fibra 
de coco, b) fachada de loja, c) artigo de decoração. 

Fonte: www.emporiumacrilicos.com.br 

 

2.1.4 Comparação entre chapas vazadas e extrudadas 

 

Os processos mais utilizados para produção de chapas acrílicas são: 

vazamento e extrusão. No processo de vazamento, o monômero MMA e aditivos são 

vertidos em molde de vidro onde ocorre a polimerização sob a ação do calor em 

autoclaves, estufas ou tanques de água quente (INDAC, 2011). Um exemplo de 

chapa de PMMA após o processo de polimerização pode ser visualizado na Figura 

4. 

 

Figura 4. Chapa de PMMA após polimerização 
Fonte: INDAC, 2011 

a)

  
b)

  
c)
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Já no processo de extrusão, a chapa é obtida através da extrusão de resina 

de PMMA, na forma de pó ou grânulos, por uma matriz plana. Neste processo, a 

espessura é definida por um conjunto de calandras que ficam após a matriz, como 

ilustrado na Figura 5. 

 

 

Figura 5. Ilustração da obtenção de chapas através de processamento por extrusão 
Fonte: INDAC, 2011 

 

 

As chapas acrílicas vazadas e extrudadas apresentam algumas diferenças 

em suas propriedades, que podem ser observadas na Tabela 2. Estas propriedades 

são resultantes principalmente da menor massa molecular do PMMA empregado no 

processo de extrusão, comparativamente à polimerização a partir do monômero 

durante o processo de fabricação das chapas vazadas, bem como à maior 

orientação molecular resultante do fluxo através da matriz da extrusora. 
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Tabela 2. Diferenças de propriedades entre chapas vazadas e extrudadas 

Propriedades Unid. Norma Vazadas Extrudada 

Massa molecular  g/mol - ~106 ~60.000 

Resistência à tração MPa ISO 527-2/1B/5 min. 70 min. 60 

Deformação % ISO 527-2/1B/5 min. 4 min. 2 

Módulo de elasticidade MPa ISO 527-2/1B/1 min. 3.000 min. 2.900 

Resistência ao impacto 

charpy sem entalhe 

kj/m2 ISO 179-1/1fU min. 13 min. 8 

Temperatura de 

amolecimento Vicat 

oC ISO 306 min. 105 min. 88 

Transmitância total 

luminosa 

% ISO 13468-1 min. 90 min. 90 

Fonte: UNIGEL, 2011 

 

As chapas extrudadas podem substituir as chapas vazadas em numerosas 

situações. No entanto, ao efetuar a escolha de um tipo de chapa, seja qual for a 

aplicação desejada, torna-se importante considerar tanto as condições de trabalho 

que a chapa estará submetida na utilização final, quanto ao método de 

processamento para transformar a chapa em artigo final, assim como o custo 

envolvido (UNIGEL, 2011).  

Usualmente a chapa extrudada é uma opção adequada quando se deseja 

otimizar a relação custo-benefício, aliada a uma menor variação de espessura em 

relação às chapas vazadas. Entretanto, a resistência química, térmica e ao impacto 

é um pouco mais limitada comparada a chapa vazada.  

 

2.2 SÍLICA 

 

A sílica é o óxido de silício, cuja fórmula química é SiO2, e tem origem 

mineral, biogênica ou sintética. Na natureza, ocorre abundantemente na sua forma 

mais estável, o quartzo, constituinte principal de areias e de rochas. Também é 

encontrada, em quantidades menores, em plantas como arroz, cavalinha (Equisetum 

arvense L.), bambu e cevada; e em quantidades maiores, em terras diatomáceas 

(ILER, 1979; ITO, 2007). 
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Existem ainda vários tipos de sílica, com elevada pureza, e que são 

produzidas por diferentes métodos industriais e utilizadas para diferentes finalidades. 

Dentre as sílicas sintéticas, pode-se encontrar tipos que variam conforme o processo 

de produção. Além disso, em um mesmo processo, podem ser produzidas diferentes 

sílicas, apenas controlando-se as condições de preparo. Sílica pirogênica, sílica 

precipitada, sílica coloidal, etc., são definidas e agrupadas de diferentes maneiras na 

literatura (PAPIRER, 2000).  

  A Figura 6 ilustra os principais tipos de sílica relacionada à sua origem. 

 

Figura 6. Fluxograma dos principais tipos de sílica. 

 

 

2.2.1 Sílica precipitada 

 

 As sílicas precipitadas tiveram um grande incremento, sobretudo na Europa e 

em razão da dificuldade de abastecimento de matérias primas para a produção de 

negros de carbono. Por outro lado, a procura crescente de produtos de borracha de 

cor não negra levou à procura de cargas claras com características reforçantes. De 

certo modo, a produção de sílicas precipitadas surgiu também como consequência 

da impossibilidade de conseguir um produto finamente dividido a partir da moagem 

da sílica natural (CTB, 2012). 

 A sílica precipitada é um produto amorfo gerado por precipitação, obtido a 

partir de um processo que inclui a mistura de areia e carbonato de sódio ou soda 

Sílica 
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cáustica, obtendo-se silicato de sódio. O silicato de sódio resultante é neutralizado 

pela precipitação com ácido sulfúrico, o que é um estágio significativo na produção 

de sílicas de alto desempenho (CTB, 2012). O processo se resume na reação 1 

descrita a seguir: 

 

Na2(SiO3)(aq) + H2SO4(aq) → SiO2(s) + Na2(SO4)(aq) + H2O  (1) 

 

As condições de reação (velocidade de adição dos reagentes, concentração, 

agitação, temperatura e pH) são determinantes nas propriedades da sílica 

precipitada, nomeadamente na dimensão das partículas. Um processo de filtração 

elimina os subprodutos. As sílicas são posteriormente lavadas, secas e 

armazenadas (RHODIA, 2011). Esse processo resulta em um material de baixa 

densidade volumétrica (alta área superficial – 50-650 m2/g). A natureza hidrofílica é 

devido à presença de grupos silanos (BRITO, 2005).  

 

2.2.2 Características e propriedades 

 

 A sílica está sendo utilizada em diversos setores devido a sua resistência à 

abrasão, por ser isolante elétrico, e por possuir alta estabilidade térmica. As 

propriedades de sílicas são determinadas, em primeiro lugar, pelos métodos e as 

condições de produção (ou seja, temperatura, técnica de indução de dispersão, pH, 

taxa de administração de reagentes, etc.) (JESIONOWSKI, 2009).  

A sílica forma uma das classes de substâncias inorgânicas mais utilizadas 

como suporte de uma variedade de sistemas com diferentes ramos de aplicação. A 

principal propriedade estudada na sílica está relacionada à sua superfície, a qual 

possui um considerável interesse quanto aos estudos das suas propriedades de 

adsorção de moléculas ou íons (NASSAR, 2002). 

 A possibilidade de modificação da superfície do material proporciona uma 

variedade muito grande de propriedades, abrangendo um campo vasto de 

aplicações, como em catálise, cromatografia e preparação de materiais 

luminescentes (NASSAR, 2002).  

As sílicas conferem às misturas uma rigidez ainda mais acentuada do que os 

caulinos e os negros de carbono. As misturas com alta concentração de sílica são 



28 
 

 
 

difíceis de trabalhar; por este motivo não se deve utilizar dosagens superiores a 50 

phr (partes por cem de resina). Quando comparados aos negros de carbono, confere 

boa resistência à abrasão e ao rasgo. Conferem também perda de flexibilidade aos 

vulcanizados fortemente carregados, devido ao aumento de rigidez. São inertes aos 

ácidos e bases e não introduzem cheiros e sabor nos vulcanizados (CTB, 2012).  

 

 Outras propriedades da sílica são mostradas abaixo: 

 Densidade: 1,90 a 2,10 g/cm3; 

 Dureza Mohs: 5 a 6; 

 Índice de refração: varia entre 1,45 e 1,46; 

 Superfície específica: 150 a 250 m2/g; 

 Absorção de óleo: 18 a 44 de acordo com norma ASTM D1483; 

 Dimensão das partículas: as partículas primárias variam entre 10 e 100nm; 

 Coeficiente de expansão térmica linear: 0,5x10-6m; 

 Capacidade calorífica específica: 0,348 cal/cm3.0C; 

 Condutividade calorífica: 0,0031 cal/s.cm.oC. 

 

2.2.3 Aplicações 

 

A sílica é um material muito abundante na natureza sendo utilizada como 

carga na forma de pó fino na indústria. As características importantes relativas às 

aplicações das sílicas precipitadas são o tamanho e a forma das partículas, área 

superficial, e outras propriedades específicas para determinadas aplicações. 

As sílicas precipitadas são aplicadas na fabricação de compostos para 

revestimento de cilindros de estampagem ou de impressão, mangueiras, pavimentos 

e tapetes, componentes para calçados, artefatos industriais diversos, correias 

transportadoras para artigos alimentares e pneus, possibilitando um menor consumo 

de combustível e uma maior resistência ao rolamento. Aplicam-se também nos 

casos em que se pretende um bom reforço, cores claras e artigos transparentes (em 

que apresentam vantagens sobre o carbonato de magnésio, pois as propriedades 

conferidas são melhores e não se tornam opacos sob tração) (CTB, 2012).  
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A sílica possui numerosas aplicações especializadas, como cristais 

piezoelétricos (propriedade de transformar esforço mecânico em energia elétrica ou 

vice-versa). Na sua forma vítrea é muito utilizada na indústria de vidro e como 

componentes óticos. Sílica cristalina refere-se a um grupo mineral no qual a sílica 

assume uma estrutura que se repete regularmente, isto é, uma estrutura cristalina. 

Na sua forma amorfa são utilizadas como dessecante, adsorvente, carga e 

componente catalisador (ALMEIDA, 2010).  

 

 

2.3 COMPÓSITOS 

 

Os materiais compósitos são muito utilizados e tornaram-se indispensáveis no 

dia a dia. Estes materiais apresentam propriedades vantajosas, tais como, elevada 

resistência, dureza e durabilidade. As propriedades mecânicas resultantes 

dependem, largamente, das interações interfaciais entre as fases do compósito 

(ORIAKHI, 2000). 

Muitos materiais compósitos são compostos apenas de dois materiais. Nesse 

caso, podemos considerar a existência de duas fases: a fase contínua, chamada 

matriz, que envolve o reforço, conhecido como fase dispersa. As propriedades de 

um material compósito dependem das propriedades das fases constituintes, das 

quantidades relativas dessas fases, da adesão entre elas e da geometria da fase 

dispersa. Nesse contexto, subentende-se por geometria da fase dispersa a forma, 

tamanho, distribuição e orientação dessas partículas (CALLISTER, 2002). Em 

compósitos sintéticos e naturais, pode-se enumerar uma série de classificações 

decorrentes dos tipos e arranjos dos reforços existentes, conforme mostra a Figura 7 

(FLAMÍNIO, 2006). 
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Figura 7. Fluxograma da classificação hierárquica de compósitos sintéticos e naturais 
FONTE: FLAMÍNIO, 2006. 

 

2.3.1 Compósitos poliméricos 

 

A combinação entre polímero e carga resulta em uma classe de materiais 

denominada compósitos poliméricos. Uma combinação de dois ou mais materiais, 

cada qual permanecendo com suas características individuais (RABELLO, 2000). 

Apesar de possuírem uma estrutura bastante complexa em relação aos 

metais e cerâmicas, os polímeros apresentam diversas vantagens em relação às 

outras classes de materiais quando aplicados em matrizes de compósitos. Os 

materiais poliméricos são materiais com baixa massa específica, baixo custo, com 

grande facilidade de processamento e grande resistência à corrosão. Por outro lado, 

os polímeros geralmente possuem baixos valores de módulo de elasticidade e 

resistência à tração, além de sofrerem degradação quando expostos à luz e a 

solventes específicos (CHAWLA, 1998). 

A incorporação de cargas inorgânicas em polímeros pode originar materiais 

com maior resistência mecânica, maior estabilidade térmica ou com propriedades, 

magnéticas, ópticas ou elétricas superiores. Quando dispersas em uma matriz 

polimérica, as cargas com dimensões nanométricas apresentam uma área 

superficial elevada e promovem alterações nas propriedades da matriz relacionadas 

com a interação química específica entre as cargas e o polímero. Estas interações 

podem influenciar a dinâmica molecular do polímero resultando em alterações 

significativas nas propriedades físicas, principalmente no seu comportamento 
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térmico e/ou mecânico. Adicionalmente, a preparação de compósitos de matriz 

polimérica permite, em muitos casos, encontrar uma relação entre baixo custo, 

devido à utilização de menor quantidade de carga, e um elevado nível de 

desempenho, que pode resultar da sinergia entre os componentes (BARBOSA, 

2010). 

A utilização de sílica como carga retrata ainda melhoria de propriedades 

como: aumento da rigidez, aumento da estabilidade dimensional e redução da 

inflamibilidade das resinas (BARBOSA, 2010). A interação na interface entre ambos 

tem um papel determinante nas propriedades e no desempenho dos compósitos 

utilizados em uma determinada aplicação. 

Vários trabalhos são encontrados na literatura combinando o PMMA com 

sílica de vários tipos e tamanhos de partícula. Alguns destes trabalhos são citados 

abaixo, onde são avaliados as diferenças de propriedades e o efeito de sua adição.  

Ferreira  et al. (1995) realizaram um estudo do comportamento mecânico de 

uma mistura PMMA/SiO2 para aplicações em equipamentos sanitários e cozinha 

variando a concentração dos componentes e a granulometria da sílica utilizada. Os 

resultados mostraram que o material com maior teor de sílica e com grãos mais finos 

apresentaram propriedades mecânicas (tensão máxima e módulo de elasticidade) 

mais elevadas do que o outro material com menor teor de sílica e com grãos mais 

grosseiros. A tenacidade à fratura também foi avaliada, sendo maior para o material 

com menor teor de sílica e grãos mais grosseiros. 

Já Wang et al. (2003) avaliaram o efeito da interface na estabilidade térmica 

de híbridos de PMMA/SiO2, através das técnicas de calorimetria exploratória 

diferencial (DSC) e termogravimetria (TGA). Os resultados indicaram uma maior 

estabilidade térmica para os híbridos, quando comparada ao PMMA. 

Yang e Nelson (2004) prepararam nanocompósitos PMMA/SiO2 por 

polimerização em solução, e os materiais resultantes foram submetidos a ensaios 

para avaliar as propriedades térmicas, mecânicas e de inflamabilidade. As 

propriedades mecânicas e a estabilidade térmica dos nanocompósitos foram 

melhoradas com o aumento da concentração de sílica e com a diminuição do 

tamanho de partícula. Já para a inflamabilidade, todos os nanocompósitos obtidos 

exibem queima mais rápida comparada ao PMMA, no entanto sem gotejamento, o 

que é diferente do PMMA o qual goteja mais durante o teste. 
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Sugimoto et al. (2006) prepararam nanopartículas de sílica reativa para serem 

copolimerizadas com metacrilato de metila. As amostras obtidas foram analisadas 

por termogravimetria, análise dinâmico mecânica (DMA), espectroscopia no 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) e espectroscopia de ressonância 

magnética nuclear (RMN). Os resultados mostraram que os híbridos mantiveram 

uma elevada transparência, um aumento do módulo de elasticidade, dureza 

superficial e estabilidade térmica. 

Ito et al. (2007) estudaram a incorporação de sílica obtida a partir da 

Equisetum arvense L em dois tipos de matriz polimérica de PMMA, com e sem 

compatibilizante. A adição destas partículas promoveram melhorias na estabilidade 

térmica e viscosidade dos compósitos produzidos. As propriedades mecânicas dos 

compósitos, no entanto, mostraram pequenas variações, quando comparado com o 

polímero puro, provavelmente devido à presença de grandes aglomerados, que 

poderiam estar contribuindo negativamente no desempenho dos compósitos. O 

compatibilizante não apresentou efetividade de interação, sugerindo-se a sua não 

utilização para baixas concentrações de sílica. 

 Zou (2010) estudou o efeito do tamanho de nanopartículas de sílica na 

decomposição térmica do PMMA a partir da técnica de termogravimetria com taxa 

controlada. Ele avaliou que a melhoria da estabilidade térmica dependia do tamanho 

e do estado de dispersão das nanopartículas, em função da área superficial das 

partículas de sílica. 

 Avolio et al. (2010) sintetizaram nanocompósitos de PMMA com 

nanopartículas de sílica modificadas por polimerização in situ. Experimentos de RMN 

(ressonância magnética nuclear) foram realizados para sondar a natureza das 

interações estabelecidas entre a fase orgânica e inorgânica.  De fato mostrou-se a 

formação de uma interfase que consiste de cadeias de PMMA enxertado na 

superfície da sílica. A resistência à abrasão e a temperatura de transição vítrea 

destes materiais também foram avaliados. A resistência à abrasão dos 

nanocompósitos foi melhorada, em função da mudança do mecanismo de desgaste. 

Já o aumento da temperatura de transição vítrea é atribuído pela forte interação 

entre o polímero e as partículas de sílica modificadas. 
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  Em resumo, a maioria dos trabalhos descritos na literatura nestes últimos 

anos têm destacado três métodos de preparação de compósitos e nanocompósitos 

polímero/sílica: como o processo sol-gel, polimerização in situ e mistura por solução. 

Entre essas três abordagens, o método de polimerização in situ vem apresentando 

algumas vantagens como: facilidade de manuseio, por ser um processo 

relativamente rápido e geralmente oferece melhor desempenho para os produtos 

finais.   

  

 

2.3.2 Métodos de preparação de compósitos polímero/sílica 

 

 O método tradicional e mais simples para preparação de compósitos de 

polímero/sílica é através da mistura direta da sílica no polímero. A mistura 

geralmente pode ser feita através da fusão, mistura por solução ou polimerização in 

situ. A principal dificuldade para o processo de mistura é sempre a dispersão eficaz 

das partículas de sílica na matriz polimérica, devido à sua forte tendência de se 

aglomerar (ZOU, 2008).  

 Outro método bastante utilizado é o método sol-gel de síntese, que envolve a 

formação de uma rede polimérica inorgânica por reações de gelificação a baixas 

temperaturas (BENVENUTTI, 2009). 

 

2.3.2.1 Mistura por fusão 

 

Este tipo de mistura é a mais comumente usada por causa de sua 

versatilidade, eficiência e operacionalidade, já que as técnicas de processamento 

convencionais, como extrusão e injeção, podem ser empregadas para tal finalidade.  

Neste caso não ocorre reação química entre os componentes. Fazer uma dispersão 

homogênea em uma matriz polimérica é uma tarefa muito difícil, devido à forte 

tendência das partículas formarem aglomerados. Em muitos casos, esta técnica é a 

mais econômica e apresenta muitas vantagens. As propriedades e utilidade das 

misturas físicas são extremamente dependentes das características intrínsecas dos 

componentes envolvidos (ESTEVES, 2004). 
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2.3.2.2 Polimerização in situ 

 

Os processos que envolvem a polimerização in situ, ou alternativamente, a 

síntese das cargas in situ, permitem um controle à escala molecular, tendo por isso 

vindo a ganhar um papel de destaque nesta área. A síntese controlada do polímero 

na presença de nanopartículas inorgânicas possibilita um controle rigoroso sobre as 

propriedades físicas/químicas da matriz. Permite ainda obter uma boa dispersão das 

cargas, originando nanocompósitos homogêneos de fácil processamento e baixo 

custo de produção. Esta estratégia de preparação de nanocompósitos é 

apresentada tendo em conta as técnicas de síntese de polímeros mais utilizadas: a 

polimerização em dispersão, a polimerização em emulsão e a polimerização em 

massa (ESTEVES, 2004). 

 

 

2.3.2.3 Mistura por solução 

 

A Figura 8 exemplifica a preparação de compósitos por solução. 

Primeiramente, preparam-se dispersões separadas do polímero e das partículas 

com um solvente compatível. Em seguida, misturam-se as duas dispersões em 

condições favoráveis de tempo, temperatura e concentração. Por fim, a dispersão 

resultante é vertida em placa de petri para evaporação do solvente, resultando em 

filme de compósito polímero/partícula (ALMEIDA, 2010). 

 

 

Figura 8. Figura esquemática da técnica de preparação de compósitos via solução 
Fonte: ALMEIDA, 2010 



35 
 

 
 

2.3.2.4 Método sol-gel de síntese 

 

Este método permite a formação das cargas na presença de polímeros com 

grupos funcionais que estabeleçam interações com a fase inorgânica (ESTEVES, 

2004). As reações de gelificação resultam na transição de um líquido para um sólido, 

sendo que os reagentes precursores dos componentes, orgânico e inorgânico, que 

são geralmente alcóxidos de silício, se encontram inicialmente dissolvidos nesse 

líquido. No decorrer do processo, as reações de gelificação levam à formação de um 

estado sol, que se caracteriza por apresentar oligômeros que formarão cadeias de 

dimensões coloidais e partículas primárias dispersas. A evolução desse processo 

forma o estado gel que apresenta conectividade entre as unidades de dimensões 

coloidais, formando uma rede tridimensional, entrelaçada, macroscopicamente 

observável (BRINKER, 1990). 

Para o método sol-gel, as principais reações de gelificação são (2) hidrólise e 

(3) condensação, que estão representadas nas reações 2, 3a e 3b, para precursores 

do tipo ortossilicato de tetra-alquila: 

 

Si(OR)4 + H2O → (RO)3Si-OH + ROH    (2) 

≡SiOH + OH-Si ≡ → ≡ Si-O-Si ≡ + H2O    (3a) 

≡Si-OH + RO-Si ≡ → ≡ Si-O-Si ≡ + ROH   (3b) 

 

Sendo as reações de gelificação de alcóxidos de silício bastante lentas, 

comumente são adicionados catalisadores que geralmente são classificados em dois 

tipos: ácidos e básicos. Na gelificação em meio ácido de Bronsted, como reações 

principais, ocorre o ataque ácido ao oxigênio ligado ao silício, Si – OH ou Si – OR, 

propiciando sua saída e, consequentemente, facilitando o ataque nucleofílico ao 

silício, de grupos H2O no caso de hidrólise ou Si – OH para condensação. Portanto, 

a gelificação em meio ácido resultará em cadeias que se unem para formar géis 

poliméricos, que após a secagem dão origem a uma matriz compacta com baixo 

volume de poros e cujo tamanho é, geralmente, menor que 2 nm de diâmetro, 

chamados nanoporos (BENVENUTTI, 2009). 

 



36 
 

 
 

2.4 DESGASTE EM MATERIAIS 

 

 O desgaste pode ser definido como a perda progressiva de material da 

superfície de um corpo sólido devido à ação mecânica, isto é, o contato e o 

movimento relativo entre este corpo e um contra corpo sólido, líquido ou gasoso 

(GAHR, 1987). 

 A Figura 9 ilustra diferentes sistemas nos quais o desgaste abrasivo é o 

processo predominante.  

 

Figura 9. Sistemas tribológicos envolvidos em desgaste abrasivo: a) esteiras, b) sistemas 
hidráulicos, c) extrusoras, d) cavidades, e) cavidades de moldes e f) dois corpos em contato. 

Fonte: GAHR, 1987 

 

O desgaste abrasivo pode ocorrer em baixo ou alto nível dependendo da 

razão entre a dureza da partícula e da superfície. O desgaste abrasivo está 

relacionado a alguns mecanismos, dentre eles os principais são o microcorte, 

microsulcamento e microlascamento, mostrados nas Figuras 10 e 11. 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
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Figura 10. Mecanismos de desgaste envolvidos em desgaste abrasivo 
Fonte: GAHR, 1987 

 

 

Figura 11. Micrografias da superfície de sólidos que sofreram desgaste abrasivo: 
a)microsulcamento, b) microcorte e c) microlascamento 

Fonte: GAHR, 1987 

 

São diversas as nomenclaturas utilizadas para estes mecanismos de 

desgaste. Na literatura podem ser encontradas denominações tais como: 
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microusinagem, riscagem, descamação, microtrincamento, microfadiga, que são 

tentativas de aproximar melhor o significado dos mecanismos que estão sendo 

observados nos experimentos (MELLO, 1994). 

Microsulcamento e microcorte são mecanismos dominantes em materiais 

mais dúcteis, como visto na Figura 12. A ocorrência de um deles vai depender do 

ângulo de ataque das partículas abrasivas. O microcorte ocorre a partir de um 

ângulo de ataque crítico, que é função do material que está sendo desgastado e das 

condições de teste. A transição do mecanismo de microsulcamento para microcorte 

depende também do coeficiente de atrito. Normalmente o mecanismo passa de 

microsulcamento para microcorte com o aumento da dureza do material que está 

sendo desgastado. Aumentos ainda maiores de dureza resultam na passagem de 

microcorte para microtrincamento (MELLO, 1994). 

 

 

Figura 12. Relação entre ângulo de ataque e os mecanismos de desgaste abrasivo por 
microsulcamento e microcorte 

Fonte: GAHR, 1987. 

 

O microtrincamento pode ocorrer quando são impostas grandes tensões 

sobre as partículas abrasivas, particularmente em superfícies de materiais frágeis. 

Neste caso, grande quantidade de detrito é retirada da superfície devido à formação 

e propagação de trinca (MELLO, 1994).  
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Partículas de menor ou igual dureza que a superfície também podem 

desgastá-la. O ataque das partículas macias pode resultar em deformação elástica e 

plástica, fadiga de superfície, e a superfície pode ficar severamente danificada 

(GAHR,1987). 

 

2.4.1 Ensaio de risco de Hoffman 

 

O ensaio de risco de Hoffman é um ensaio bastante antigo utilizado na 

indústria de tintas e revestimentos. A Figura 13 mostra o instrumento original 

desenvolvido para a realização do teste.  

 

 

Figura 13. Equipamento para ensaio de risco de Hoffman 
Fonte: KOLESKE, 1995. 

 

O equipamento consiste em um carro com uma viga em balanço na qual 

desliza um peso padrão. A ferramenta de risco é uma ponta de aço endurecido em 

ângulo de 45° com a superfície a ser riscada. A ponta é conectada à viga e a carga 



40 
 

 
 

aplicada sobre a ferramenta é definida variando-se a posição do peso e, 

consequentemente, o braço de alavanca (KOLESKE, 1995).  

 A utilização de cargas entre 0 e 250g é utilizada para definir a resistência ao 

risco de uma superfície qualquer. Cargas mais altas, de até 2500g são utilizadas 

para atravessar completamente o revestimento até a superfície base para medir 

propriedades de adesão ou grau de cura de um revestimento (KOLESKE, 1995). 

 No ensaio, o equipamento completo deve ser segurado firmemente contra a 

superfície a ser testada para garantir um contato uniforme entre a ponta de aço e o 

revestimento, e então se desliza o equipamento na direção contrária ao ângulo de 

contato (KOLESKE, 1995). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 MATERIAIS  

3.1.1 Polímero 

 3.1.1.1 Poli(metacrilato de metila) (PMMA) 

 

Neste trabalho, foram utilizados dois tipos de PMMA (em grânulos): Acrigel® 

LEP100 (denominado PMMAc) e o Acrigel® ECP800 (denominado PMMAel), com 

índices de fluidez (230ºC/ 3,8kg) de 3,8 e 1,1 g/10min (Norma ASTM D 1238), 

respectivamente, da empresa Unigel Plásticos S/A. Uma chapa de PMMA comercial 

do tipo virgem, obtida por vazamento, de alta massa molar, da empresa SHEET 

CRIL também foi utilizada. A Figura 14 ilustra os tipos de PMMA utilizados. 

 

 

 

Figura 14. Tipos de PMMA utilizados: a) PMMAc, b)PMMAel e c) chapa de PMMA virgem 

 

 As fichas técnicas para o Acrigel® LEP100 e o Acrigel® ECP800 podem ser 

visualizadas nos Anexos A e B, respectivamente. 

 

 

 

 

a) b) c) 
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3.1.2 Sílica precipitada amorfa 

  

Foram utilizadas neste trabalho partículas de sílica precipitada (10SiO2.1H2O), 

com nome comercial Tixosil 333, da empresa Rhodia, como ilustra a Figura 15. 

 

 

Figura 15. Sílica precipitada utilizada neste trabalho 

 A ficha técnica da Sílica Tixosil 333 pode ser visualizada no Anexo C. 

 

3.1.3 Solventes 

3.1.3.1 Acetona 

 

 A acetona, com fórmula molecular CH3COCH3 e 99,5% de pureza, da 

empresa Cromoline, foi utilizada para dissolução tanto do PMMAc como do PMMAel. 

A Figura 16 representa a molécula da acetona.  

 

 

Figura 16. Representação da molécula da acetona 
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3.1.3.2 Clorofórmio 

 

 O clorofórmio, composto químico de fórmula CHCl3 e de pureza 99,8%, 

fabricado pela empresa Synth, foi utilizado como solvente do PMMAc e do PMMAel. 

A representação da molécula de clorofórmio pode ser visualizada na Figura 17. 

 

 

Figura 17. Representação da molécula do clorofórmio 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Um fluxograma da metodologia experimental utilizada para o desenvolvimento 

deste trabalho está apresentado na Figura 18. 

 

Figura 18. Fluxograma da metodologia experimental 
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3.2.1 Preparação dos compósitos a partir do processo de extrusão de 

filme tubular 

3.2.1.1 Extrusão de filme tubular 

 

 Filmes utilizando PMMAel como matriz foram processados em uma extrusora 

monorosca para filme tubular da empresa AX Plásticos Máquinas Técnicas LTDA, 

modelo AX 16, com diâmetro da rosca de D=16 mm e relação comprimento/diâmetro 

(L/D = 26), parafuso/rosca com elemento dispersivo tipo Maddock, como ilustrado na 

Figura 19. Antes da mistura em extrusora, o polímero foi previamente seco em 

estufa de ar circulante por 24 horas e, em seguida, em estufa à vácuo, também por 

um período de 24 horas, a uma temperatura de 60°C. A secagem da sílica foi 

realizada apenas em estufa à vácuo, nas mesmas condições. O perfil de 

temperatura utilizado durante a mistura foi de 210/215/220ºC, nas respectivas zonas 

alimentação/mistura/matriz, com rotação de 40 rpm. Antes da preparação dos filmes 

de compósitos, foram preparados concentrados nesta mesma extrusora e nas 

mesmas condições de processo. Os filmes obtidos possuem uma espessura média 

de 120 µm. 

 

 

 

A – Zona de alimentação; 

B – Zona de compressão; 

C – Elemento Maddock; 

D – Controle de vazão.  

(a) (b) 

Figura 19. Desenho da rosca da extrusora: (a) perfil da rosca; (b) descrição dos elementos e 
zonas do parafuso 
Fonte: RÊGO, 2012 

 

A Tabela 3 ilustra as composições dos compósitos processados por extrusão 

de filme tubular. 



45 
 

 
 

Tabela 3. Materiais processados por extrusão de filme tubular 

Materiais % em massa 

PMMAel 100 

PMMAel/SiO2 99,5/0,5 

PMMAel/SiO2 99/1 

PMMAel/SiO2 95/5 

 

 

A Figura 20 ilustra o equipamento utilizado para extrusão dos filmes tubulares. 

 

Figura 20. Equipamento de extrusão de filme tubular 

 

3.2.1.2 Prensagem a quente dos filmes nas chapas de PMMA virgem 

 

Os filmes processados por extrusão foram depositados sobre as chapas de 

PMMA virgem (10x10cm) e aderidos utilizando uma prensa a quente, sem aplicação 

de carga, a uma temperatura de 170°C por cerca de 2 minutos, sendo estes 

resfriados ao ar, com um peso de 2 kg para não deformar a chapa. A Figura 21 

ilustra as chapas prensadas. 
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Figura 21. Chapas de PMMA virgem com filmes de compósitos depositados por prensagem a 
quente 

 

3.2.2 Preparação dos compósitos a partir de soluções 

 

Soluções dos polímeros puros e dos polímeros com 0,5, 1 e 5% em massa de 

sílica foram preparadas utilizando como solvente acetona e clorofórmio (Tabela 4). 

Para a pesagem da sílica adicionada à matriz polimérica, utilizou-se uma balança de 

precisão, marca Sartorius, modelo BP 210S. As soluções foram preparadas por meio 

da adição de 40 mL de solvente. Para cada composição, a mistura contendo sílica e 

solvente foi colocada em um agitador orbital a 200 rpm por um período de 24 horas, 

com o objetivo de diminuir a quantidade de aglomerados de partículas de sílica. Em 

seguida, o polímero foi adicionado, e as misturas agitadas por mais 24 horas para a 

completa dissolução do polímero. 

 

Tabela 4. Composição dos compósitos preparados via solução 

Materiais % em massa 

PMMAc 100 

PMMAc/SiO2 99,5/0,5 

PMMAc/SiO2 99/1 

PMMAc/SiO2 95/5 

PMMAel 100 

PMMAel/SiO2 99,5/0,5 

PMMAel/SiO2 99/1 

PMMAel/SiO2 95/5 
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3.2.2.1 Aplicação das soluções em chapas de PMMA virgem 

 

 Após preparação das soluções, foi realizada a aplicação manual destas 

soluções, com o auxílio de uma espátula comercial de material polimérico, 

diretamente sobre as chapas de PMMA virgem. A Figura 22 apresenta todas as 

chapas de compósitos preparadas via solução. 

 

Figura 22. Chapas de PMMA virgem com revestimento de material compósito preparados via 
solução 
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3.2.3 Processamento dos compósitos em extrusora monorosca 

 

Nesta etapa do trabalho, os compósitos foram preparados na mesma 

extrusora utilizada durante o processo de extrusão dos filmes tubulares. 

Antes da mistura em extrusora, os polímeros foram previamente secos em 

estufa de ar circulante por 24 horas e, em seguida, em estufa à vácuo, também por 

um período de 24 horas, a uma temperatura de 60°C. A secagem da sílica foi 

realizada apenas em estufa à vácuo, nas mesmas condições. O perfil de 

temperatura utilizado durante a mistura foi de 220/240/230ºC, nas respectivas zonas 

alimentação/mistura/matriz, com rotação de 40 rpm. O material foi adicionado 

manualmente à extrusora em porções fracionadas de 20g, nas proporções 

desejadas para cada composição. Após está etapa estes materiais foram injetados e 

depois foi realizado um ensaio de tração. Os resultados de resistência máxima à 

tração e os parâmetros utilizados na moldagem por injeção podem ser visualizados 

no Apêndice. 

Depois da 1a extrusão, foi realizada uma 2ª extrusão para melhorar a 

eficiência da mistura, utilizando perfil de temperatura de processamento de 

210/215/220ºC, para evitar que ocorresse degradação do material. A Tabela 5 

apresenta as proporções dos materiais preparados nessa etapa. 

 

Tabela 5. Materiais processados por extrusão 

Materiais estudados % em massa 

PMMAc 100 

PMMAc/SiO2 99,5/0,5 

PMMAc/SiO2 99/1 

PMMAc/SiO2 95/5 

PMMAel 100 

PMMAel/SiO2 99,5/0,5 

PMMAel/SiO2 99/1 

PMMAel/SiO2 95/5 
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Após a etapa de extrusão das misturas, as amostras foram granuladas para 

possibilitar a obtenção de corpos de prova por meio do processo de moldagem por 

injeção. 

 

3.2.4 Moldagem por injeção 

 

As amostras obtidas após a 2ª extrusão foram moldadas em uma injetora da 

marca Arburg, modelo AllRounder 270S da Embrapa instrumentação em São 

Carlos-SP, conforme a norma ASTM D-638, com corpo de prova tipo I, como 

apresentado na Figura 23. As condições utilizadas para injeção foram:  

  Perfil de temperatura de injeção: T1 = 210 oC, T2 = 220 oC, T3 = 230 oC, 

T4 = 240 oC, T5 = 240 oC 

 Temperatura do molde: Tmolde = 40 oC 

 Massa da cavidade: 25 g 

 Força máxima de fechamento: Fmáx = 400 kN 

 Tempo de resfriamento: tresf = 35 seg 

 

 

Figura 23. Corpo de prova para ensaio de tração segundo norma ASTM D-638 
Fonte: ASTM D-638 

 

As amostras obtidas durante esta etapa são apresentadas na Figura 24.  
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Figura 24. Amostras obtidas durante a etapa de moldagem por injeção 

 

3.2.5 Caracterizações 

3.2.5.1 Caracterização granulométrica 

 

Granulometria por difração à laser (DL) 

O método de granulometria por difração à laser foi utilizado para a 

determinação do tamanho médio das partículas da sílica. Neste método, um 

conjunto de lentes, detetores foto-elétricos e um microprocessador irão captar a 

intensidade da energia espalhada e transformá-la em distribuição volumétrica das 

partículas, assumindo-se, a princípio, que as partículas têm formato esférico. Antes 

da análise foi utilizado um ultrassom a fim de quebrar aglomerados durante 10 

minutos na presença de um defloculante (Triton X-100) da marca Aldrich. O 

equipamento utilizado foi o Microtrac  modelo S3500. 
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3.2.5.2 Caracterização físico-química 

 

Fluorescência de raios X (FRX) 

 A análise semiquantitativa da sílica na forma de pó foi realizada no 

equipamento XRF-1800 da marca Shimadzu para fornecer informações sobre a 

composição deste material. 

 

3.2.5.3 Caracterização reológica 

 

Medidas de índice de fluidez (MFI) 

 As determinações do índice de fluidez dos polímeros sem extrudar e para os 

materiais processados foram realizadas em um plastômero de extrusão da Marca 

CEAST, padronizado de acordo com a Norma ASTM D 1238, utilizando temperatura 

de 230° C e peso de 3,8 kg. 

 

Reometria de torque 

O ensaio de reometria de torque foi realizado em um misturador interno 

Rheomix 600, com rotor tipo roller, acoplado ao reômetro de torque Haake-Büchler 

System 90. Foi utilizada uma velocidade de rotação de 50 rpm, sob temperatura de 

220oC, com tempo de mistura de 10 minutos. Os polímeros e os compósitos com 5% 

de sílica foram preparados diretamente no reômetro sem extrusão prévia. A massa 

foi mantida constante em 50 g para todas as amostras. 

 

 

3.2.5.4 Caracterização morfológica 

 

Microscopia eletrônica de varredura (MEV/EDS) 

A morfologia da sílica e dos compósitos obtidos foi analisada por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), utilizando um equipamento de bancada da Hitachi, 
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modelo TM-3000. Tensões de 15 kV e 5 kV foram utilizadas nas análises da sílica e 

dos compósitos, respectivamente. 

As amostras foram posicionadas no porta amostra do MEV e, em seguida, 

colocadas sobre uma fita de carbono. Antes da realização da análise, as amostras 

foram secas em estufa à vácuo a 60°C. 

Para identificar e mapear os elementos presentes na superfície das amostras, 

análises em um Espectrômetro de Energia Dispersiva (EDS) foram realizadas. O 

equipamento de EDS, SwiftED – 3000 da Oxford, é acoplado ao MEV de bancada 

da Hitachi. 

 

 

3.2.5.5 Caracterização mecânica 

 

Tração uniaxial 

Para avaliar o efeito da adição da sílica nas propriedades mecânicas dos 

compósitos, ensaios de tração foram realizados em uma máquina universal de 

ensaios da marca Shimadzu, modelo AG-X 300 kN, por meio da qual foram 

calculados os valores de resistência máxima à tração utilizando um corpo de prova 

tipo I da Norma ASTM D 638. A velocidade do ensaio foi de 1 mm/min até 0,5% de 

deformação e alterada para 5 mm/min até o ponto de ruptura do corpo de prova. 

Para cada composição, foram ensaiados 5 corpos de prova confeccionados por 

moldagem por injeção. 

 

 

Desgaste por abrasão 

 Para determinar a resistência à abrasão das chapas com revestimento de 

material compósito, foi utilizado equipamento da Taber Industries, modelo 5135 

abraser (Rotary plataforma abraser) como ilustrado na Figura 25. O ensaio foi 

realizado baseado na norma ASTM D4060-95. O rebolo utilizado foi o CS-10, com 

peso padrão de 1000g, e o teste foi realizado com 100 ciclos. As amostras utilizadas 

neste ensaio foram de formato quadrado medindo 10x10cm e com um furo no centro 

de 6,35mm. Foi utilizada apenas uma amostra de cada material em estudo. 
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Figura 25. Equipamento utilizado no ensaio de abrasão 

O resultado deste ensaio é dado na forma de índice de desgaste (I) de acordo 

com a fórmula abaixo: 

  
(   )    

 
 

 

onde: 

 A= Peso da amostra antes do ensaio de abrasão, mg, 

 B= Peso da amostra após o ensaio de abrasão, mg e 

 C= Número de ciclos utilizados no ensaio. 
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Ensaio de risco de Hoffman 

 O ensaio de risco teve como objetivo analisar o mecanismo de desgaste e 

determinar a resistência ao risco dos materiais. O ensaio de risco foi realizado com 

um aparelho montado para este trabalho, baseado no equipamento do ensaio de 

risco de Hoffman, como pode ser visto na Figura 26.  

 

 

Figura 26. a) Foto do equipamento utilizado no ensaio de risco, b) detalhe mostrando o 
riscador em contato com a superfície, c) riscador comercial utilizado 

O equipamento consiste em um carro contendo um peso padrão de 200g 

aplicado sobre uma superfície deslizante com riscador de aço comercial da marca 

Cortag. Com o movimento do carro, o riscador risca o material. Foram realizados 

três riscos em cada amostra, sendo posteriormente analisado através de 

microscopia óptica, em equipamento da marca Olympus, modelo GX 51, e as 

larguras médias (15 medidas em cada risco) foram medidas com o auxílio de um 

software image j. Após a montagem, todo o aparato exerceu um peso de 214,7 g 

nas amostras ensaiadas.  

O ângulo de contato do riscador utilizado foi medido em um projetor de perfil 

da marca Mitutoyo, modelo PH-R14, conforme mostra a Figura 27. O ângulo medido 

foi de 85°. 

a) 

c) 

b) 
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Figura 27. a) Detalhe da medição do ângulo de contato no projetor de perfil; b) Esboço da 
medida do ângulo de contato 

 

 

Dureza Rockwell M 

 Medidas de dureza Rockwell M também foram realizadas, utilizando uma 

esfera de aço com diâmetro de ¼ de polegada, pré-carga de 10 kgf e carga de 100 

kgf, em um Durômetro da marca PANTEC (Panambra Técnica importação e 

exportação LTDA), modelo RASN. A escala Rockwell consiste em aplicar uma carga 

sobre uma amostra em medição (superfície lisa), por um penetrador padronizado, 

medindo-se o quanto esse penetrador aprofundou-se na amostra. Foram realizadas 

5 medidas em cada amostra obtida, de acordo com a Norma ASTM D 785-98. 

  

θ 

a) b) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos. 

Primeiramente são mostrados os resultados das análises da caracterização da sílica 

utilizada como reforço para preparação dos compósitos e, em seguida, são 

apresentados os resultados obtidos para cada compósito produzido. 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SÍLICA 

 

4.1.1 Fluorescência de raios X 

 

 A análise de fluorescência de raios X (Tabela 6) teve como objetivo principal 

fornecer informações quantitativas sobre a composição da sílica precipitada utilizada 

neste trabalho. 

Tabela 6. FRX da sílica precipitada 

Teor (%) 

SiO2  96,73 

SO3 2,93 

CuO 0,34 

 

O resultado mostra a composição química dos compostos presentes no 

material em estudo, contendo a sílica em maior quantidade e compostos como o 

trióxido de enxofre e o óxido de cobre em menores quantidades, provavelmente 

provenientes do processo de filtração e lavagem ineficientes realizados para 

remover todos os vestígios de sais químicos e subprodutos do processo de 

precipitação. 
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4.1.2 Granulometria por difração à laser (DL) 

 

A Figura 28 apresenta a curva de distribuição granulométrica, acumulada e 

discreta, da sílica utilizada. A análise mostrou que as medidas das partículas 

apresentaram uma faixa de 2,7 a 74 µm, com um indicativo de diâmetro médio de 

13,4 µm. 

 

Figura 28. Granulometria da sílica 

  

De acordo com Jillavenkatesa et al. (2001) o conhecimento do tamanho e da 

distribuição do tamanho de partícula é um pré-requisito fundamental para muitas 

operações de produção e processamento envolvendo sistemas particulados. A 

distribuição do tamanho de partícula influi de maneira significativa na microestrutura 

do material, afetando a resistência mecânica, a densidade e as propriedades 

térmicas e elétricas dos produtos acabados. Portanto, sua determinação é uma 

etapa crítica em todos os processos que de alguma maneira envolvam materiais na 

forma de pós. 
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4.1.3 Microscopia eletrônica de varredura 

 

A análise de MEV (Figura 29) foi realizada não só para caracterização da 

morfologia da sílica precipitada, mas também para realização de medidas relativas 

ao tamanho de partícula.  

 

 

 

Através da análise da Figura 29 a) e b) é possível observar que as partículas 

não possuem forma bem definida. Os resultados da caracterização granulométrica e 

de microscopia eletrônica de varredura indicam a necessidade de realizar a etapa de 

processamento com uma taxa de cisalhamento mais elevada para que se atinja uma 

maior eficiência na dispersão da sílica. 

Para medição do tamanho de partícula foram realizadas medidas de cerca de 

200 partículas, utilizando um software de análise de imagens Image J, onde foi 

verificado que elas apresentaram um tamanho médio de 11,5 ± 2,7 µm, se 

aproximando ao valor obtido por difração à laser. 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

Figura 29. Imagens de MEV da sílica, com aumento de: a) 1000x; b)1500x 
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4.2 CARACTERIZAÇÕES DOS COMPÓSITOS 

  

4.2.1 Caracterização reológica 

 

 As propriedades reológicas de um polímero, como a viscosidade, são 

dependentes das variações dos parâmetros operacionais (temperatura, pressão, 

velocidade) e parâmetros estruturais (massa molar, distribuição de massa molar), 

desta forma, influenciando as condições de processamento (BRETAS, 2000). 

Os resultados relacionados às propriedades reológicas dos polímeros e dos 

compósitos obtidos são apresentados e discutidos a seguir. 

 

4.2.1.1 Medidas de índice de fluidez 

 

 Os resultados das medidas do índice de fluidez (MFI) dos polímeros sem 

processamento e dos materiais processados são apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Medidas de índice de fluidez dos polímeros sem processar e dos materiais 
processados 

Composição Sem processamento 

(g/10min) 

Processados 

(g/10min) 

PMMAc (100)  3,8 ± 0,1 4,5 ± 0,1 

PMMAc/SiO2 (99,5/0,5) -- 4,4 ± 0,1 

PMMAc/SiO2 (99/1)  -- 4,2 ± 0,2 

PMMAc/SiO2 (95/5)  -- 3,5 ± 0,1 

PMMAel (100)  1,1 ± 0,1 1,2 ± 0,3 

PMMAel/SiO2 (99,5/0,5)  -- 0,9 ± 0,1 

PMMAel/SiO2 (99/1)  -- 0,6 ± 0,1 

PMMAel/SiO2 (95/5)  -- 0,5 ± 0,0 

 

Estes resultados mostram que ocorre uma redução do índice de fluidez dos 

compósitos em ambas as matrizes com o aumento da concentração de sílica, pois 

quanto maior a concentração de carga, maior a viscosidade do fundido. De acordo 

com Rocha (1994), o índice de fluidez é um parâmetro definido empiricamente, 
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inversamente proporcional à viscosidade do material fundido a uma temperatura e 

taxa de cisalhamento específicas.  

Com relação aos polímeros, diferentemente do PMMAc, o PMMAel possui 

partículas de borracha presentes como fase dispersa em sua matriz, o que 

contribuiu para um menor índice de fluidez (maior viscosidade). Já com relação ao 

índice de fluidez dos polímeros após o processamento, podemos constatar um 

pequeno aumento no índice de fluidez em relação ao material não processado, 

sendo indício de que durante esta etapa ocorreu uma pequena degradação destes 

materiais. 

 A Figura 30 apresenta um gráfico comparativo de todas as amostras 

processadas. Observa-se uma diminuição do índice de fluidez para ambos os tipos 

de matrizes estudadas, isto é, um aumento da viscosidade com a presença de 

partículas de sílica. 

 

Figura 30. Gráfico comparativo das medidas de índice de fluidez dos polímeros e dos 
compósitos processados 

De acordo com Canevarolo (2006), o MFI deve ser interpretado 

cautelosamente, devido ao fato de o método de análise estar sujeito a várias falhas. 

Primeiro, porque os resultados são muito sensíveis a detalhes do procedimento de 

medida, especialmente para polímeros de baixo MFI. Segundo, porque não se pode 



61 
 

 
 

esperar que os valores de MFI sejam verdadeiramente úteis na previsão das 

condições de processabilidade reais, uma vez que muitos termoplásticos comerciais 

são pseudoplásticos, ou seja, têm sua viscosidade diminuída com o aumento da 

taxa de cisalhamento, sendo processados normalmente em taxas muito maiores do 

que aquelas impostas durante a medida desta propriedade. 

 

4.2.1.2. Reometria de torque 

 

De acordo com Correa (2003) a reometria de torque permite estimar a 

viscosidade de polímeros fundidos de forma indireta através do torque necessário 

para manter uma velocidade constante com os rotores do reômetro, a uma dada 

temperatura. 

Os resultados obtidos no reômetro de torque são apresentados na forma de 

gráfico de torque em função do tempo, para os polímeros e para os compósitos com 

5% de sílica sem extrusão prévia, conforme pode ser observado na Figura 31.  

 

 

Figura 31. Reometria de torque dos polímeros e dos compósitos com 5% de sílica 
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O pico de torque logo no início do processamento é chamado de pico de 

carregamento, o qual se refere ao torque necessário para manutenção da 

velocidade de rotação programada no reômetro enquanto o material está em fluxo 

na câmera. Inicialmente, as amostras poliméricas de PMMA foram testadas para 

identificar o comportamento do polímero frente às condições de processamento. 

Verificou-se que grande parte da massa adicionada ao equipamento encontrava-se 

fundida após 2 minutos do início do processamento. Pode-se observar também que 

a curva de PMMAc/SiO2 (95/5) está deslocada para direita, isto é em função de um 

atraso na alimentação desta amostra no reômetro.  

Os resultados mostraram que o PMMAel apresenta um maior torque após 10 

minutos quando comparado ao PMMAc. A adição de partículas de sílica na matriz de 

PMMAc aumentou o torque após 10 minutos de mistura em cerca de 20%. De 

acordo com Marconcini et al (2007) o aumento do torque durante o ensaio é 

indicativo de um aumento da viscosidade do compósito quando se compara com os 

polímeros puros, demonstrando uma interação entre os constituintes do sistema. Já 

para o compósito com matriz de PMMAel, a adição de sílica não promoveu aumento 

significativo no torque, sendo um indício de que parte da sílica pode estar sendo 

incorporado pela fase borrachosa do PMMAel, reduzindo, desta forma, o efeito de 

interação do PMMA com as partículas de sílica. 

Podemos verificar também que estes resultados estão coerentes com os 

valores de índice de fluidez apresentados na Tabela 7, ou seja, quanto menor o 

índice de fluidez, maior será a viscosidade do material fundido, e maior o torque 

após os 10 minutos de mistura. 

 

 

4.2.2 Caracterizações mecânicas 

 

O comportamento mecânico dos materiais poliméricos depende de fatores 

como a estrutura molecular, a flexibilidade e orientação das cadeias, a massa 

molecular, a quantidade de ligações cruzadas, a cristalinidade, e a temperatura de 

uso. Nos compósitos particulados de matriz polimérica somam-se a estes fatores as 

propriedades e características das cargas como a forma, o tamanho das partículas, 

adesão superficial e a concentração (BOTELHO et al., 2003). 
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 A seguir são apresentados e discutidos os resultados relacionados às 

propriedades mecânicas. 

 

 

4.2.2.1 Ensaio de tração 

 

 A resistência máxima à tração dos polímeros puros e dos compósitos obtidos 

nas concentrações de 0,5, 1 e 5% em massa foi determinada por meio do ensaio de 

tração, avaliando-se o efeito da concentração de sílica nesta propriedade. 

A Tabela 8 apresenta os valores médios de resistência máxima à tração das 

amostras moldadas por injeção. 

 

Tabela 8. Resultados de resistência máxima à tração dos polímeros e dos compósitos 
moldados por injeção 

Composição (% em massa) Resistência máxima à tração (MPa) 

PMMAc (100) 64,2 ± 0,6 

PMMAc/SiO2 (99,5/0,5) 57,7 ± 2,3 

PMMAc/SiO2 (99/1) 55,2 ± 1,6 

PMMAc/SiO2 (95/5) 37,9 ± 2,6 

PMMAel (100) 32,9 ± 0,8 

PMMAel/SiO2 (99,5/0,5) 34,2 ± 0,2 

PMMAel/SiO2 (99/1) 34,2 ± 0,1 

PMMAel/SiO2 (95/5) 34,6 ± 0,3 

 

As propriedades mecânicas dos compósitos sofreram algumas variações em 

relação aos polímeros puros. Para facilitar a análise dos resultados foram plotadas 

todas as curvas das amostras ensaiadas, como ilustrado nas Figuras 32 e 33. 

A Figura 32 ilustra as curvas de tensão versus deformação para as amostras 

com matriz de PMMAc. 
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Figura 32. Curvas tensão versus deformação para as amostras com matriz de PMMAc: a) 
PMMAc (100), b) PMMAc/SiO2 (99,5/0,5), c) PMMAc/SiO2 (99/1) e d) PMMAc/SiO2 (95/5) 

 

Na Figura 32 pode-se observar que ocorre uma diminuição significativa da 

resistência máxima à tração para os compósitos PMMAc/SiO2, com o aumento da 

concentração de sílica (Figuras 32 b, c e d). Esta redução pode estar relacionada à 

presença de partículas de sílica de forma irregular, que podem atuar como 

concentradores de tensão, fragilizando o material. 

A Figura 33 ilustra as curvas de tensão versus deformação para as amostras 

com matriz de PMMAel. 

 

a) 
b) 

d) 
c) 
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Figura 33. Curvas tensão versus deformação para as amostras com matriz de PMMAel: a) 
PMMAel (100), b) PMMAel/SiO2 (99,5/0,5), c) PMMAel/SiO2 (99/1) e d) PMMAel/SiO2 (95/5) 

 

 Já para os compósitos PMMAel/SiO2 (Figura 33) ocorre um pequeno 

aumento na resistência máxima à tração destes materiais com o aumento do teor de 

sílica. Estes resultados também foram encontrados no trabalho de Marconcini et al. 

(2007), que utiliza partículas de sílica obtidas a partir da queima controlada de caule 

de Equisetum arvense L., usando condições similares as descritas por De Souza et 

al. (2002). 

Tanto para os compósitos de matriz de PMMAc como para os de matriz de 

PMMAel ocorreram uma redução na tenacidade, que é a energia absorvida por um 

material quando sofre fratura, indicada pela área total sob a curva tensão-

deformação. 

a) 
b) 

d) c) 
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 A Figura 34 apresenta gráficos comparativos de tensão versus deformação de 

uma amostra representativa de cada polímero em estudo e seus respectivos 

compósitos, construídos com valores de resistência máxima à tração que mais se 

aproximaram da média. Os valores de deformação apresentados para fins 

comparativos foram determinados a partir do deslocamento do cabeçote móvel da 

máquina. 

 

 

Figura 34. Gráfico comparativo de tensão versus deformação: a) matriz de PMMAc; b) matriz 
de PMMAel 

a) 

b) 
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Pode-se observar que não houve mudança significativa com relação à rigidez, 

tanto para os compósitos com matriz de PMMAc como para matriz de PMMAel. 

Dessa forma, há indícios de que a quantidade de reforço pode não ter influenciado 

diretamente esta propriedade. Com relação ao alongamento na ruptura observado 

nos gráficos da Figura 34, ocorre uma redução em função do aumento da 

concentração de sílica para todos os compósitos estudados, sendo esta redução 

mais significativa nos compósitos PMMAel/SiO2, reduzindo cerca de 3 vezes sua 

deformação. Este comportamento pode ser explicado pelo fato de que as partículas 

de sílica possuem diferentes geometrias podendo atuar como concentradores de 

tensão, o que pode ser observado nas micrografias apresentadas na Figura 29. De 

acordo com Factori (2009) esta propriedade é mais fortemente afetada pelo tipo de 

reforço do que pelo teor adicionado. 

 

4.2.2.2 Dureza 

 

 Os resultados obtidos no ensaio de dureza para os materiais estudados estão 

nas Tabelas 9, 10, e 11. 

 Na Tabela 9 estão os resultados de dureza dos compósitos obtidos a partir do 

processo de extrusão de filme tubular e prensados nas chapas de PMMA virgem.  

 

Tabela 9. Resultados de dureza dos compósitos obtidos a partir do processo de extrusão de 
filme tubular e prensados nas chapas de PMMA virgem 

Chapas (Prensadas) Dureza Rockwell (HRM) 

Chapa PMMA virgem 86,2 ± 1,3 

PMMAel (100) 64,4 ± 0,9 

PMMAel/SiO2 (99,5/0,5) 66,6 ± 0,9 

PMMAel/SiO2 (99/1) 77,6 ± 1,9 

PMMAel/SiO2 (95/5) 83,6 ± 1,1 

 

Observa-se nesta tabela que com o aumento da concentração de sílica, a 

dureza dos compósitos se aproxima da dureza da chapa de PMMA virgem utilizada 

neste trabalho. A medida de dureza para a chapa de PMMA virgem foi realizada 
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apenas a título de comparação com as chapas dos compósitos produzidos, apesar 

de se tratarem de materiais obtidos por métodos diferentes e por possuírem 

diferentes massas molares. 

Na Tabela 10 são apresentados os resultados de dureza dos compósitos 

preparados por solução (em acetona e clorofórmio) e aplicados em chapas de 

PMMA virgem.  

 

Tabela 10. Dureza dos compósitos preparados por solução (em acetona e clorofórmio) e 
aplicados em chapas de PMMA virgem 

Chapas 

(Solução)  

Dureza Rockwell (HR) 

(Acetona)  

Dureza Rockwell (HR) 

(Clorofórmio) 

PMMAc (100) 87,6 ± 0,5 88,8 ± 0,8 

PMMAc/SiO2 (99,5/0,5) 87,4 ± 0,5 89,0 ± 0,7 

PMMAc/SiO2 (99/1) 86,2 ± 1,1 91,8 ± 0,8 

PMMAc/SiO2 (95/5) 87,6 ± 1,7 88,4 ± 0,9 

PMMAel (100) 89,0 ± 1,2 89,4 ± 0,9 

PMMAel/SiO2 (99,5/0,5) 89,6 ± 0,5 90,0 ± 1,0 

PMMAel/SiO2 (99/1) 88,8 ± 1,9 88,8 ± 1,9 

PMMAel/SiO2 (95/5) 90,4 ± 2,2 91,4 ± 1,1 
 

 

O aumento do teor de sílica em ambos os casos promove apenas pequenas 

alterações nesta propriedade, não sendo de grande significância. Isto pode ser 

explicado em função da espessura do material depositado na superfície das chapas, 

que pode não ter sido suficiente para melhorar esta propriedade. 

Já para os corpos de prova obtidos através do processo de moldagem por 

injeção, os resultados podem ser visualizados na Tabela 11. 
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Tabela 11. Resultados de dureza das amostras obtidas por moldagem por injeção 

Corpos de prova injetados Dureza Rockwell (HR)  

PMMAc (100)  68,0 ± 0,7 

PMMAc/SiO2 (99,5/0,5) 71,0 ± 0,7 

PMMAc/SiO2 (99/1) 76,2 ± 1,9 

PMMAc/SiO2 (95/5) 80,2 ± 0,8 

PMMAel (100) 40,4 ± 2,7 

PMMAel/SiO2 (99,5/0,5) 41,6 ± 2,1 

PMMAel/SiO2 (99/1) 44,6 ± 1,5 

PMMAel/SiO2 (95/5) 45,2 ± 1,3 

 

Através da análise destes resultados pode-se observar que ocorre um 

aumento significativo da dureza para ambos os tipos de matriz de PMMA estudados, 

sendo cerca de 20% para o compósito PMMAc/SiO2 (95/5) e de 10% para o 

compósito PMMAel/SiO2 (95/5) quando comparados aos resultados de dureza dos 

polímeros puros. Esse aumento não é tão significativo para os compósitos 

PMMAel/SiO2 devido a presença das partículas de borracha, fazendo com que o 

identador penetre mais na estrutura do material, diminuindo assim sua dureza 

quando comparada aos compósitos com matriz de PMMAc. 

Quando se compara os resultados de dureza dos compósitos de matriz de 

PMMAel obtidos por moldagem por injeção com os resultados das chapas 

prensadas, percebe-se um aumento significativo da dureza para os compósitos com 

filmes prensados em chapas de PMMA virgem, mesmo se tratando do mesmo 

material na superfície, apenas obtidos por processos diferentes. 

 

4.2.2.3 Ensaio de desgaste por abrasão 

 

 De acordo com Czichos (1986) a resistência à abrasão de um produto é 

definida como sua capacidade para resistir à remoção progressiva de material a 

partir de sua superfície como resultado da ação mecânica de uma fricção, raspagem 

ou erosão. A abrasão ocorre através do contato físico direto entre duas superfícies, 
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sendo uma delas mais dura que a outra. Na Figura 35 são apresentadas as chapas 

de todos os materiais ensaiados por abrasão. 

 

 

Figura 35. Todas as amostras ensaiadas por abrasão 
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Nas Tabelas 12 e 13 são apresentados os resultados de desgaste por 

abrasão para os compósitos obtidos via solução e a partir do processo de extrusão 

de filme tubular aplicados nas chapas de PMMA virgem. 

Tabela 12. Resultados de desgaste por abrasão para os compósitos obtidos a partir do 
processo de extrusão de filme tubular e prensados nas chapas de PMMA virgem 

Chapas (Prensadas) Índice de desgaste (I) 

Chapa virgem 0,80 

PMMAel (100) 0,31 

PMMAel/SiO2 (99,5/0,5) 0,50 

PMMAel/SiO2 (99/1) 0,30 

PMMAel/SiO2 (95/5) 0,20 

 

Na Tabela 12 pode ser observado que o aumento da concentração de sílica 

acarreta uma redução de cerca de 4 vezes no índice de desgaste para o compósito 

PMMAel/SiO2 (95/5) em relação à chapa de PMMA virgem. De acordo com Avolio et 

al (2010), este resultado pode ser explicado considerando que as partículas de sílica 

suportam uma parte da carga aplicada, reduzindo assim a penetração dos grãos da 

roda abrasiva na superfície do polímero contribuindo para o aumento da resistência 

ao desgaste do material. Quando comparamos a chapa de PMMAel com a chapa 

virgem observa-se também uma redução significativa nesta propriedade, que pode 

ter sido influenciado pelas partículas de borracha presentes nesta matriz, que podem 

suportar parte da carga aplicada pelos grãos da roda abrasiva. 

Os resultados de desgaste por abrasão apresentados na Tabela 13 dos 

compósitos preparados em acetona e aplicados em chapas de PMMA virgem 

mostram que houve uma redução no índice de desgaste em ambos os tipos de 

matrizes estudadas com o aumento da concentração de sílica. Já os resultados de 

desgaste por abrasão dos compósitos preparados em clorofórmio e aplicados em 

chapas de PMMA virgem, indicam que não houve mudanças significativas nesta 

propriedade como as que ocorrem nas amostras preparadas em acetona, sendo 

indício de que a quantidade de material depositado e a forma como foram 
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depositados podem ter sido ineficientes para que não houvesse melhoria na 

resistência à abrasão. 

 

Tabela 13. Resultados do desgaste por abrasão dos compósitos preparados por solução (em 
acetona e clorofórmio) e aplicados em chapas de PMMA virgem 

Chapas  

(Solução) 

Índice de desgaste (I) 

(Acetona)  

Índice de desgaste (I) 

(Clorofórmio) 

PMMAc (100) 0,27 0,16 

PMMAc/SiO2 (99,5/0,5) 0,21 0,11 

PMMAc/SiO2 (99/1) 0,20 0,12 

PMMAc/SiO2 (95/5) 0,18 0,21 

PMMAel (100) 0,05 0,16 

PMMAel/SiO2 (99,5/0,5) 0,20 0,13 

PMMAel/SiO2 (99/1) 0,10 0,12 

PMMAel/SiO2 (95/5) 0,04 0,17 
 

O mecanismo de abrasão dos compósitos obtidos a partir do processo de 

extrusão de filme tubular e prensados nas chapas de PMMA virgem também foi 

analisado. Os resultados mostrados na Figura 36 revelam que o desgaste na 

superfície é iniciado pela formação de fissuras paralelas à direção de deslizamento 

do rebolo abrasivo, como resultado do alto coeficiente de atrito. Observou-se 

também que com o aumento da dureza (Tabela 9) houve uma mudança do 

mecanismo de desgaste, passando de microsulcamento para microcorte e 

microtrincamento, com o aumento da concentração de sílica. 

 

Figura 36. Imagens de MEV da região ensaiada por abrasão das chapas obtidas a partir do 
processo de extrusão de filme tubular e prensados nas chapas de PMMA virgem: 

a) PMMAel (100) e b)PMMAel/SiO2 (95/5) 

a) b) 
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4.2.2.4 Ensaio de risco 

 

 Os ensaios de risco foram analisados tanto pela avaliação da largura média 

dos riscos como também através da avaliação da morfologia dos rasgos deixados 

nas amostras pelo riscador comercial. Os resultados para o ensaio de risco dos 

materiais em estudo podem ser observados na Tabela 14. 

 

Tabela 14. Largura média dos riscos 

Composição Chapa virgem Chapas 
Prensadas (µm) 

Injetados 
(µm) 

Acetona 

(µm) 

Clorofórmio 

(µm) 

Chapa virgem 123,5 ± 2,6 --- --- --- --- 

PMMAc (100) --- --- 129,7 ± 9,0 127,8 ± 1,9 87,3 ± 2,6 

PMMAc/SiO2 (99,5/0,5) --- --- 122,5 ± 10,1 128,0 ± 1,6 95,0 ± 1,7 

PMMAc/SiO2 (99/1) --- --- 118,5 ± 3,9 128,9 ±2,8 93,6 ± 3,2 

PMMAc/SiO2 (95/5) --- --- 137,6 ± 5,7 125,4 ± 2,0 91,9 ±2,9 

PMMAel (100) --- 196,8 ± 10,0 197, 4 ± 10,6 134,7 ± 3,2 110,5 ± 1,7 

PMMAel/SiO2 (99,5/0,5) --- 190,2 ± 8,8 168,8 ± 12,0 134,1 ± 4,1 106,8 ± 5,7 

PMMAel/SiO2 (99/1) --- 169,7 ± 13,9 164,7 ± 6,1 128,1 ± 3,5 108,3 ± 2,5 

PMMAel/SiO2 (95/5) --- 123,2 ± 11,4 158,6 ± 12,9 124,1 ± 1,5 128,04 ± 2,1 

 

A largura média da chapa virgem e a morfologia dos riscos deixados na chapa 

foram medidos apenas a título de comparação com as demais chapas produzidas. 

Esta chapa apresentou o mecanismo de microsulcamento e de microcorte. 

Observou-se que tanto para os materiais injetados como para os materiais 

prensados com matriz de PMMAel ocorreu uma diminuição da largura média dos 

riscos, em função do aumento da concentração de sílica, o que pode significar uma 

melhoria na resistência do material ao risco. Foi possível observar ainda que os 

riscos apresentaram aparentemente uma menor profundidade, apresentando os 

mecanismos de desgaste de microsulcamento e microcorte, sendo este mecanismo 

dominante em materiais dúcteis, já que se trata de uma matriz com maior ductilidade 

comparado ao PMMAc. Já para os compósitos injetados de PMMAc/SiO2, esse 
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comportamento foi o mesmo, com exceção do PMMAc/SiO2 (95/5), que apresentou 

um aumento da largura média do rasgo, que pode ter sido causado pelo 

arrancamento de parte do polímero junto com a sílica durante o risco, típico do 

mecanismo de desgaste de microlascamento.  

Com relação aos riscos produzidos nos compósitos preparados por solução e 

aplicados em chapas de PMMA virgem, não se observa mudanças significativas, 

como as que ocorrem nas amostras injetadas e prensadas, ocorrendo uma pequena 

diminuição na largura média dos riscos nos compósitos com acetona em ambos os 

tipos de matrizes de PMMA e nos compósitos preparados em clorofórmio com matriz 

de PMMAc com o aumento da concentração de sílica. Já para os compósitos 

preparados em clorofórmio com matriz de PMMAel ocorre um aumento na largura 

média dos riscos, sendo indicio de que a quantidade de material depositado e a 

forma como foram depositados podem ter sido ineficientes para que não houvesse 

melhoria nessa propriedade. 

 Também observa-se uma diferença visual entre os riscos produzidos em cada 

amostra de polímero e dos compósitos estudados (por solução, prensados e 

injetados) como ilustra a Tabela 15. Analisando esta tabela, percebe-se a transição 

do mecanismo de microsulcamento para microcorte nos compósitos com matriz de 

PMMAel injetados e prensados com o aumento da concentração das partículas de 

sílica. Como foi discutido anteriormente, essa transição pode ser explicada em 

função do aumento da dureza destes materiais. Já com relação aos compósitos 

preparados por solução e aplicados em chapas de PMMA virgem só apresentam o 

mecanismo de desgaste de microcorte, o que pode confirmar que a quantidade e a 

forma como esses compósitos foram aplicados podem ter sido ineficientes.  

 

 

 

 



75 
 

 
 

Tabela 15. Imagens de microscopia óptica das amostras ensaidas por risco 

% Em 

Massa 

Chapa virgem Injetada 

PMMAc/SiO2 

Acetona 

PMMAc/SiO2 

Clorofórmio 

PMMAc/SiO2 

Acetona 

PMMAel/SiO2 

Clorofórmio 

PMMAel/SiO2 

Injetada 

PMMAel/SiO2 

Prensadas 

PMMAel/SiO2 

 

(100) 

 

 

       

 

(99,5/0,5) 

 

 

----- 

       

 

(99/1) 

 

 

----- 

       

 

(95/5) 

 

 

----- 

       

 



76 
 

 
 

4.2.3 Caracterização morfológica 

 

A Figura 37 apresenta as imagens de MEV da morfologia das amostras 

fraturadas criogenicamente a partir dos corpos de prova moldados por injeção.  

 

 

Figura 37. Imagens de MEV da superfície criofraturada do: a) PMMAc (100), b) PMMAel (100), 
c)PMMAc/SiO2 (99,5/0,5), d) PMMAel/SiO2 (99,5/0,5), e) PMMAc/SiO2 (99/1), f) PMMAel/SiO2 

(99/1), g) PMMAc/SiO2 (95/5) e h)PMMAel/SiO2 (95/5) 

 

 

f) 

d) 

a) b) 

 

 

 

 

e) 

g) 

c) 

h) 
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Analisando a Figura 37 é possível visualizar e ter uma noção da dispersão 

das partículas de sílica em ambas as matrizes poliméricas. Com o aumento da 

concentração de sílica pode-se observar que as partículas estão bem dispersas e 

não apresentam nenhum sinal de regiões com partículas aglomeradas em ambos os 

tipos de matriz de PMMA.  

A Figura 38 ilustra uma análise de Energia Dispersiva de Raios X (EDS) das 

partículas destacadas com um círculo nas Figuras 37 (c) e (h) com espectro da área 

destacada. 

 

Figura 38. Imagem de MEV da região: a) região destacada da Figura 37 (c); b) região destacada 
da Figura 37 (h)  

 

 A análise de Energia Dispersiva de Raios X foi realizada para identificar e 

mapear os elementos da superfície da amostra analisada, comprovando que a 

partícula analisada é sílica. 

 

  

a) 

b) 
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5 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho teve como objetivo principal o desenvolvimento de compósitos 

PMMA/SiO2, em diferentes concentrações, por meio de mistura mecânica em 

extrusora monorosca e por meio de mistura via solução, aumentando a resistência à 

abrasão e ao risco, minimizando a perda da transparência do PMMA. Para isso, foi 

analisado o efeito da concentração de sílica nas propriedades mecânicas, 

morfológicas e reológicas do PMMA. As principais conclusões do trabalho foram: 

 Foi possível a obtenção de filmes de compósitos PMMAel/SiO2 através do 

processo de extrusão de filme tubular, e, após a adesão dos filmes nas 

chapas de PMMA virgem, os materiais produzidos tiveram boa aparência, 

sem comprometer a transparência, aumentando resistência à abrasão, ao 

risco e a dureza; 

 Os compósitos obtidos por solução e aplicados em chapas de PMMA virgem 

também apresentaram uma boa aparência em ambos os solventes utilizados, 

sem comprometer a transparência, apesar do método utilizado para aplicação 

das soluções nas chapas de PMMA ter se mostrado ineficiente no que diz 

respeito às propriedades mecânicas; 

 Observou-se também uma mudança do mecanismo de desgaste com o 

aumento da concentração de sílica, mudando de microsulcamento para 

microcorte e até microtrincamento com o aumento da dureza, principalmente 

nos compósitos prensados e nos compósitos moldados por injeção,  

ocorrendo uma redução na largura média dos riscos e na resistência à 

abrasão, o que fez com que houvesse uma melhoria nestas propriedades; 

 Com relação às propriedades mecânicas de tração, observou-se que houve 

uma redução na resistência máxima à tração para os compósitos com matriz 

de PMMAc e uma manutenção desta propriedade para os compósitos com 

matriz de PMMAel, em função do aumento da concentração de sílica; 

 Os resultados de reometria de torque e de índice de fluidez mostraram que 

com o aumento da concentração de sílica nas matrizes de PMMA conduziu 

de forma geral a um aumento da viscosidade do sistema, e 

consequentemente uma diminuição no índice de fluidez; 
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 E com relação às morfologias obtidas, através de MEV, foi possível avaliar a 

eficiência do processo de dispersão das partículas de sílica na matriz de 

PMMA, mostrando que as partículas de sílica estão bem dispersas nas 

amostras obtidas por moldagem por injeção; Também foi possível realizar a 

medição do tamanho médio de partícula com o auxílio do software image j, 

mostrando que o diâmetro obtido se aproximou do medido por granulometria 

à laser; 

Por fim, a incorporação de partículas de sílica em matriz de PMMA a partir do 

processamento sob fusão e da adesão de filmes de compósitos em chapas de 

PMMA comercial mostrou-se uma alternativa viável e promissora para a obtenção de 

materiais anti-risco. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Para dar continuidade no estudo e desenvolvimento de compósitos de 

PMMA/SiO2, os seguintes pontos são sugeridos: 

 

 Utilizar partículas de sílica na escala nanométrica; 

 

 Realizar o processamento em extrusora dupla rosca para aumentar a 

dispersão das partículas de sílica na matriz e melhorar a eficiência de mistura; 

 

 Utilizar outros métodos de preparação de compósitos para avaliar relações de 

custo benefício entre outras propriedades; 

 

 Utilizar outros métodos para avaliar a resistência ao risco, variando a ponteira 

e o ângulo de contato. 
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APÊNDICE  

 

A Figura 39 apresenta as amostras moldadas em uma injetora da marca 

FLUIDMEC do Brasil, modelo H3040, conforme a norma ASTM D-638, com corpo de 

prova tipo I. As condições utilizadas foram: temperatura de 190°C no funil de 

alimentação e 210°C no bico de injeção, e temperatura de molde 40°C, com força de 

fechamento de 30 ton. e tempo de resfriamento de 25 segundos. 

 

 

Figura 39. Amostras obtidas durante etapa de moldagem por injeção na UFCG 
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Figura 40. Resistência máxima à tração dos polímeros e dos compósitos injetados na UFCG 
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ANEXO A  
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ANEXO B  
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ANEXO C  

 




