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RESUMO 

 

A pesquisa em nanocompósitos de polímeros e sílica tornou-se foco de muitos 

pesquisadores nos últimos anos devido às excelentes propriedades apresentadas 

quando comparadas aos componentes individuais. Neste trabalho foi realizado um 

tratamento de modificação superficial da sílica com 3-aminopropiltrietóxisilano 

(APTES) para incorporação na blenda poli(metacrilato de metila)/poli(estireno-co-

acrilonitrila) (PMMA/SAN) por meio de processamento em extrusora dupla rosca. Foi 

avaliado o efeito da adição de nanopartículas de sílica com e sem modificação 

superficial na estrutura e propriedades da blenda PMMA/SAN, com objetivo de 

promover melhores propriedades mecânicas, sem comprometer a transparência dos 

materiais produzidos. Os materiais foram caracterizados por medidas de índice de 

fluidez (MFI), ensaios mecânicos de tração uniaxial, flexão em 3 pontos, dureza 

Rockwell M (HRM) e Shore D, impacto Izod, reometria de placas paralelas, 

microscopia eletrônica de transmissão (MET), ensaios de abrasão e risco. Os 

resultados reológicos indicaram que houve reação entre as nanopartículas de sílica 

tratadas com os polímeros puros e com a blenda PMMA/SAN, mostrando-se uma 

técnica útil para avaliar possíveis reações durante o processo de extrusão. Os 

nanocompósitos apresentaram um decréscimo nas propriedades de resistência 

máxima à tração, resistência ao impacto e alongamento na ruptura, se comparado a 

blenda PMMA/SAN, que apresentou sinergismo nas propriedades de resistência 

máxima à tração e alongamento na ruptura. Entretanto, as propriedades dos 

nanocompósitos com nanopartículas de sílica modificadas foram superiores aos 

nanocompósitos sem tratamento. A adição de sílica tratada promoveu um aumento 

no módulo de elasticidade, dureza, abrasão e risco dos nanocompósitos produzidos.  

 

Palavras-chave: APTES, blenda PMMA/SAN, nanocompósitos, sílica. 
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ABSTRACT 

 

Research on nanocomposites of polymers and silica has become the focus of many 

researchers in recent years because of the excellent properties presented when 

compared to individual components. In this work a surface modification treatment of 

silica with 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES) was carried out for incorporation in 

the poly(methyl methacrylate)/poly(styrene-co-acrylonitrile) (PMMA/SAN) blend by 

processing in a twin screw extruder. The effect of the addition of silica nanoparticles 

with and without surface modification on the structure and properties of the 

PMMA/SAN blend was evaluated, aiming to promote better mechanical properties 

without compromising the transparency of the materials produced. The materials 

were characterized by flow index measures (MFI), mechanical tests of uniaxial 

traction, 3-point flexure, Rockwell M hardness (HRM) and Shore D, Izod impact, 

parallel plate rheometry, transmission electron microscopy (TEM), abrasion and 

scratch tests. The rheological results indicated that there was a reaction between the 

silica nanoparticles treated with the pure polymers and with the PMMA/SAN blend, 

showing a useful technique to evaluate possible reactions during the extrusion 

process. The nanocomposites showed a decrease in the properties of maximum 

tensile strength, impact strength and elongation at break when compared to 

PMMA/SAN blends, which showed synergism in the properties of maximum tensile 

strength and elongation at break. However, the properties of the nanocomposites 

with modified silica nanoparticles were superior to the nanocomposites without 

treatment. The addition of treated silica promoted an increase in the modulus of 

elasticity, hardness, abrasion and scratch of the nanocomposites produced. 

 

Keywords: APTES, PMMA/SAN blend, nanocomposites, silica. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o interesse em sistemas poliméricos nanoestruturados vem 

crescendo significativamente passando a fazer parte de uma área de grande 

empenho científico e industrial para se produzir e aperfeiçoar novos materiais 

através da mistura de polímeros comercialmente disponíveis com cargas 

inorgânicas. Dentre os motivos merece destaque o fato destes sistemas exibirem 

propriedades exclusivas (mecânicas, térmicas e reológicas), anteriormente não 

alcançadas, as quais são diretamente dependentes da escala nanométrica. Essa 

estratégia é relativamente simples e atrativa, quando comparada com a etapa de 

polimerização de um novo polímero, pois, através desse método é possível 

desenvolver novos materiais poliméricos (blendas e compósitos) com propriedades 

diferentes e muitas vezes superiores às dos componentes puros (ROMERO e 

SANCHEZ, 2004; LEBLANC, 2010; XANTHOS, 2010). 

Conceitualmente, as blendas poliméricas são misturas físicas de dois ou mais 

polímeros e/ou copolímeros, sem que haja elevado grau de interações químicas 

entre eles e o segundo componente deve estar em concentração em massa superior 

a 2%. As blendas poliméricas são classificadas termodinamicamente de acordo com 

o grau de interação entre os componentes da mistura, sendo elas miscíveis ou 

imiscíveis (UTRACKI, 1989). 

A principal vantagem de utilizar blendas miscíveis versus blendas imiscíveis é 

o perfil das propriedades finais de mistura, que geralmente são intermediárias ou até 

superiores às propriedades dos constituintes da mistura (especificamente as 

propriedades mecânicas). Muitas vezes, os sistemas separados em fases 

apresentam incompatibilidade mecânica devido à fraca adesão entre as fases 

(JOSEPH et al., 1982; MOHANTY et al., 1996; GAZTELUMENDI e NAZABAL, 1999; 

ROBESON, 2007; CUI et al., 2009; DOMINGUEZ et al., 2015).  

Especificamente, a miscibilidade de misturas poliméricas depende de alguns 

fatores, no caso da blenda de poli(metacrilato de metila)(PMMA) com poli(estireno-

co-acrilonitrila)(SAN), depende do teor de acrilonitrila (AN) no SAN. A blenda 

PMMA/SAN é miscível quando o teor de AN no copolímero SAN varia entre 9 e 33% 

em massa, e exibem comportamento de temperatura de solução crítica inferior 

(LCST) (STEIN et al., 1974; NAITO et al, 1978; MCBRIERTY et al., 1978; SUESS et 
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al., 1986, FOWLER et al., 1987; UTRACKI, 1989; CAMERON et al., 2002). Apesar 

do PMMA não ser miscível nem com poliestireno (PS) nem com a poliacrilonitrila 

(PAN), a miscibilidade da blenda PMMA/SAN ocorre devido ao efeito da minimização 

das forças secundárias do tipo dipolo-dipolo permanente do PAN produzido devido a 

uma concentração otimizada do radical volumoso do PS que afasta as 

macromoléculas de SAN (CARDELLI et al., 2003; WEN et al., 2003). O SAN confere 

a matriz de PMMA uma maior estabilidade térmica e resistência química, sem 

comprometer as características ópticas da blenda PMMA/SAN 

(PARAMESWARANPILLAI et al., 2016). 

Ao incorporar nanopartículas inorgânicas na estrutura de blendas poliméricas, 

algumas propriedades podem ser melhoradas tais como: condutividade, 

fotossensibilidade, propriedades ópticas, resistência a abrasão, dureza e 

comportamento catalítico (GAM et al., 2011). A dispersão de nanopartículas de sílica 

e a estrutura e propriedades da interface matriz/carga influenciam significativamente 

nas propriedades dos nanocompósitos. Uma melhor adesão interfacial aumenta a 

transferência de tensão da matriz para a carga, aumentando o desempenho 

mecânico destes materiais. Uma boa adesão e dispersão pode ser alcançada por 

métodos de modificação química ou física (ZOU et al., 2008). O 3-

aminopropiltrietóxisilano (APTES) é mais frequentemente utilizado como agente 

organosilano para preparação de superfície de sílica amino funcionalizada (ZHU e 

PAUL, 2003). Partículas de sílica funcionalizadas com aminosilanos podem ser 

usadas como reforço em polímeros, aumentando a resistência à tração, resistência à 

abrasão, e melhorando o comportamento reológico (PLUEDDEMANN, 1991). Em 

muitas aplicações, é desejada uma elevada cobertura da superfície da sílica com 

grupos amina, a fim de obter um grande número de sítios ativos sobre a superfície, 

aperfeiçoando o desempenho das nanopartículas (QIAO et al., 2015). 

Este trabalho teve como objetivo principal analisar o efeito da incorporação de 

sílica sem e com tratamento de silanização na estrutura e propriedades (mecânicas, 

reológicas e morfológicas) dos nanocompósitos PMMA/SAN/sílica obtidas por meio 

do processamento por extrusão e moldagem por injeção, sem comprometer a 

transparência dos materiais. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA E REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 SÍLICA 

 

O sílicio é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, perdendo 

apenas para o oxigênio. Está presente em vários tecidos, animais e vegetais, sendo 

essencial para alguns organismos. O termo sílica refere-se aos compostos de 

dióxido de silício (SiO2) em toda sua forma cristalina, amorfa, hidratada ou 

hidroxilada, 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 et al., 2007).  

A sílica existe em três principais formas cristalinas: quartzo, tridimita e 

cristobalita, sendo assim um material polimorfo. Chamamos de polimorfo o sistema 

que apresenta duas ou mais formas cristalinas, apesar de possuírem composições 

químicas idênticas, as propriedades físicas e químicas são diferentes (EITEL, 1954). 

Além destas modificações, existem outras formas raras de SiO2 encontradas a altas 

pressões conhecidas como coesita, keatita e stishovita (NORTON, 1957). As 

modificações conhecidas de SiO2, que, na sua maior parte ocorre na natureza são 

apresentados no Quadro 1. 

Quadro 1. Modificações de SiO2. 

Fonte: Adaptado de EVONIK, 2006; McCOLM, 1983. 

Cristalina Amorfa 

Quartzo – fase α (trigonal), β (hexagonal)  

Tridimita – fase α (grande hexagonal), β 

(pequena célula hexagonal), ʸ 

Cristobalita – fase α (tetragonal), β 

(cubica) 

Coesita – modificação de alta pressão, 

muito rara na natureza 

Keatita – modificação que pode ser 

produzido sinteticamente 

Stishovite – muito rara na natureza 

Lechatelierite – vidro natural, formado por 

processo de fusão resultante de um 

relâmpago 

Kieselguhr – resultado de infusórios pré-

históricos e diatomáceas, sempre 

contaminadas 

Sílica vítrea – vidro de sílica 

sinteticamente produzido 

Opala – não pura contendo água 
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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). 

De um ponto de vista tecnológico é muito difícil de produzir partículas de sílica 

nanométrica por moagem simples. O problema é a larga distribuição de tamanhos 

de partículas. Portanto, as técnicas de preparação de pequenas partículas a partir 

de precursores químicos são usadas na prática. Nanosílicas em pó geralmente são 

produzidas na indústria pelo método por chama ou precipitação. As nanopartículas 

de sílica são de extrema importância devido à sua síntese relativamente fácil, à 

possibilidade de serem preparadas com tamanho uniforme, forma e composição 

controlada, o que permite que sejam utilizadas em áreas bastante diversas. A sílica 

pirogênica é um pó fino, branco, inodoro, insípido e amorfo (VASSILIOU et al., 

2007). 

As nanopartículas de sílica sempre carregam grupos hidroxila ligados no 

átomo de silício, chamados grupos silanol. Os grupos silanol (-Si-OH-) e siloxano (-

Si-O-Si-) criados na superfície da sílica levam a natureza hidrofílica das partículas. A 

superfície da sílica é tipicamente terminada com três tipos de silanol: silanol livres ou 

isolado, ligado a hidrogênio (vicinal) ou silanóis geminais (Figura 1). Os grupos 

silanol que residem em partículas adjacentes, por sua vez, formam pontes de 

hidrogênio e promovem à formação de agregados, como pode ser observado na 

Figura 2. Estas ligações mantêm as nanopartículas de sílica pirogênica juntas e os 

agregados permanecem intactos, mesmo nas melhores condições de mistura, se a 

interação forte carga-polímero não está presente (JANA e JAIN, 2001). 

 

Figura 1. Ilustração esquemática dos tipos de silanol: a) livre, b) vicinal, c) geminal e d) grupo 
siloxano. 



5 
 

 
 

 

Figura 2. Esquema de formação de agregados de sílica pirogênica. 

Fonte: JANA e JAIN, 2001. 

 

Devido às nanopartículas possuírem uma área de superfície elevada, quando 

comparadas com as partículas macroscópicas, podem proporcionar uma melhor 

dispersão na matriz polimérica (ESTEVES et al., 2004). 

 

2.1.1 Sílica pirogênica 

 

O termo sílica pirogênica refere-se a sílica altamente dispersa formada a partir 

da fase gasosa em temperatura elevadas. Dentre os processos de produção 

existentes (arco elétrico, plasma e hidrólise de chama) o mais importante é a 

hidrólise de chama. Durante este processo o tetracloreto de sílicio (SiCl4), principal 

matéria prima utilizada neste processo, é continuamente vaporizada, misturada com 

ar seco e em seguida com hidrogênio, alimentada a um queimador, e hidrolisado 

(Equações 1 a 3): 

 

2 H2 + O2 → 2 H2O (1) 

SiCl4+ 2 H2O → SiO2 + 4 HCl (2) 

2 H2 + O2 + SiCl4 → SiO2 + 4 HCl (3) 
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Durante esta reação química uma quantidade considerável de calor é lançado sendo 

posteriormente eliminado em uma linha de arrefecimento. A Figura 3 apresenta um 

esquema geral do processo de hidrólise por chama para obtenção da sílica 

pirogênica (EVONIK, 2015). 

 

 

Figura 3. Esquema geral do processo de hidrólise por chama para obtenção de sílica 
pirogênica. 

Fonte: EVONIK, 2015. 

 

A Figura 4 apresenta um fluxograma de todo o processo de obtenção da sílica 

pirogênica. 
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Figura 4. Fluxograma da obtenção de sílica pirogênica. 

Fonte: EVONIK, 2006. 

 

Os gases que saem da câmara de reação contêm toda a sílica sob a forma de 

um aerossol. A sílica é separada do ácido clorídrico contendo efluente gasoso por 

ciclones (separadores centrífugos) ou filtros. O tratamento com vapor e ar num 

reator de leito fluidizado é então levada a cabo para remover o ácido clorídrico 

residual adsorvido na grande área superficial da sílica. O ácido clorídrico é lavado a 

partir de efluentes gasosos em colunas de adsorção para obtê-lo em concentrações 

comerciais. O ácido clorídrico formado pode ser reutilizado pela reação com silício 

para a produção de tetracloreto de silício e hidrogênio. A sílica obtida possui 

diâmetro que varia em um intervalo de 7 a 30 nm. As propriedades da sílica 

pirogênica podem ser controladas por diferentes parâmetros de reação, tais como 

composição da chama e temperatura da chama. Assim, áreas de superfície 

específica podem ser produzidas seletivamente na faixa de 50 a 400 m2/g (FLÖRKE 

et al., 2008; EVONIK, 2006). 

A Figura 5 apresenta uma fotomicrografia de microscopia eletrônica de 

transmissão (MET) de uma sílica pirogênica com um tamanho de partícula primária 

média com aproximadamente 40 nm e uma área superficial especifica de 50 m2/g, 

enquanto que a Figura 6 mostra uma sílica com tamanho de partícula primária média 

de 7 nm e uma área superficial específica com cerca de 300 m2/g. 
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Figura 5. Fotomicrografia de MET de uma sílica pirogênica com um tamanho de partícula 
primária média com aprox. 40 nm e uma área superficial específica com aprox. 50 m2/g. 

Fonte:  FLÖRKE et al., 2008. 

 

 

Figura 6. Fotomicrografia de MET de uma sílica pirogênica com um tamanho de partícula 
primária média com aprox. 7 nm e uma área superficial específica com aprox. 300 m2/g. 

 Fonte: FLÖRKE et al., 2008. 
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Para a preparação de nanocompósitos poliméricos, a sílica pirogênica é mais 

utilizada do que a sílica precipitada uma vez que esta última tem mais grupos silanol 

(Si-OH) na superfície, sendo mais fácil de formar aglomerados do que a sílica 

pirogênica (ZOU et al., 2008). 

 

2.1.2 Modificação superficial da sílica 

 

A dispersão de nanopartículas de sílica, a estrutura e propriedades da 

interface matriz/carga influenciam significativamente nas propriedades dos 

nanocompósitos. Uma melhor adesão interfacial aumenta a transferência de tensão 

da matriz para a carga, aumentando o desempenho mecânico destes materiais. 

Uma boa adesão e dispersão pode ser alcançada por métodos de modificação 

química ou física (ZOU et al., 2008).  

Os métodos químicos envolvem modificação com os agentes de acoplamento 

silanos ou por enxertia de polímeros. Os silanos organofuncionais podem ser 

utilizados para promover adesão entre polímeros orgânicos e substratos inorgânicos 

sob uma variedade de circunstâncias. A grande necessidade de silanos como 

agentes de acoplamento surgiu em 1940, quando as fibras de vidro foram utilizadas 

pela primeira vez como reforço de resinas de poliéster insaturado. Os primeiros 

silanos comerciais apareceram em meados de 1950, e desde então se tornaram os 

agentes de acoplamento mais comuns e amplamente utilizados. O silano funciona 

como um modificador de superfície ou adesivo, dependendo da espessura do 

material de ligação na interface (PLUEDDEMANN, 1991; XANTHOS, 2010).  

A estrutura geral dos agentes de acoplamento silanos pode ser representada 

por X3RSi, onde o símbolo X representa os grupos hidrolisáveis, que são tipicamente 

cloro, ou grupos metóxi (-OCH3) ou etóxi (-OCH2CH3). O símbolo R representa os 

grupos organofuncionais, que são escolhidos para reagir ou ser compatível com o 

polímero. O grupo funcional X reage com os grupos hidroxila na superfície da SiO2, 

enquanto que a cadeia do grupo R pode reagir com o polímero. Alguns silanos mais 

utilizados são apresentados no Quadro 2 (BLUM, 2004).  
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Quadro 2. Principais tipos de agentes de acoplamento silano. 

Fonte: ZOU et al., 2008. 

Abreviação Nome Estrutura química 

APMDES Aminopropilmetildietóxisilano H2N(CH2)3(CH3)Si(OC2H5)2 

APMDMOS 3-acriloxipropilmetildimetóxisilano CH2=CHCOO(CH2)3(CH3)Si(OCH3)2 

APTES 3-aminopropiltrietóxisilano H2N(CH2)3Si(OC2H5)3 

APTMOS 3-aminopropiltrimetóxisilano H2N(CH2)3Si(OCH3)3 

ICPTES 3-isocianatopropiltrietóxisilano OCN(CH2)3Si(OC2H5)3 

MMS Metacriloximetiltrietóxisilano CH2=C(CH3)COOCH2Si(OC2H5)3 

MPTES Metacriloxipropiltrietóxisilano CH2=C(CH3)COO(CH2)3Si(OC2H5)3 

MTES Metiltrietóxisilano CH3Si(OC2H5)3 

VTES Viniltrietóxisilano CH2=CHSi(OC2H5)3 

VTS Viniltrimetóxisilano CH2=CHSi(OCH3)3 

 

Já a modificação física da superfície é normalmente implementada usando 

tensoativos ou macromoléculas adsorvidas sobre a superfície das partículas de 

sílica. O princípio do tratamento com tensoativos é a adsorção preferencial de um 

grupo polar de um tensoativo na superfície da sílica, por interação eletrostática. Um 

tensoativo pode reduzir a interação entre as partículas de sílica dentro dos 

aglomerados reduzindo a atração física e pode ser facilmente incorporado em uma 

matriz polimérica (ZOU et al., 2008). 

 

2.1.2.1 Aminosilanos 

 

Aminopropilsilanos podem ser preparados pela adição de trialcóxisilanos a 

alilamina, mas uma vez que a alilamina é altamente tóxica, é mais conveniente 

preparar estes compostos por hidrogenação de cianoetilsilanos ou por reação de 

cloropropiltrimetóxisilano com amônia ou amina (PLUEDDEMANN, 1991). 

O 3-aminopropiltrietóxissilano (APTES) é mais frequentemente utilizado como 

agente organosilano para preparação de superfície de sílica amino funcionalizada 

(ZHU et al., 2012; QIAO et al., 2015; LIU et al., 2016). Partículas de sílica 
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funcionalizadas com aminosilanos podem ser usadas como reforço em polímeros 

aumentando a resistência à tração, resistência à abrasão, e melhorar o 

comportamento reológico (PLUEDDEMANN, 1991). Em muitas aplicações, é 

desejado uma elevada cobertura da superfície da sílica com grupos amina, a fim de 

obter um grande número de sítios ativos sobre a superfície, melhorando o 

desempenho das nanopartículas (QIAO et al., 2015). A Figura 7 apresenta a 

estrutura química do APTES. 

 

Figura 7. Estrutura química do 3-aminopropiltrietóxisilano (APTES). 

 

As superfícies de sílica, para serem funcionalizadas, podem ser preparadas 

por via gasosa ou em fase líquida (RITTER et al., 2009). Mas, essa modificação é 

frequentemente atingida em fase líquida por meio do método sol-gel, em solução 

aquosa ou via solventes orgânicos (VANSANT et al., 1995). O APTES forma um íon 

dipolar interno em água enquanto o solvente orgânico anidro produz uma 

monocamada de APTES na superfície da sílica. A presença de uma pequena 

quantidade de água no solvente orgânico anidro, tem um efeito importante no 

mecanismo da formação e estrutura da camada molecular de organosilano 

depositada (EK et al., 2003).  

A silanização, que é mais frequentemente usada para ligar moléculas de 

APTES em diferentes superfícies de sílica, começa com a hidrólise de grupos etóxi 

em APTES. Esta etapa é catalisada pela presença de moléculas de água e leva à 

formação de silanóis. A condensação de silanóis APTES com grupos silanol 

presentes na superfície da sílica (silanóis superficiais) resulta na formação de uma 

monocamada de APTES através de ligações siloxano lateral (Figura 8a). Além disso, 

há outras possíveis formas de interação de APTES com silanóis superficiais e/ou 

APTES adjacentes através de ligações de hidrogênio, covalente e/ou atração 

eletrostática (Figura 8b). Essas interações reduzem o número de grupos silanol 
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disponíveis na superfície de sílica e APTES por mais formação de ligações siloxano 

(ACRES et al., 2012; KIM et al., 2009; ARAGHI et al., 2015). 

 

Figura 8. Representação esquemática da absorção de APTES na superfície da sílica: a) grupos 
etóxi do APTES são eventualmente hidrolisados e formam ligações siloxano com silanóis 

superficiais da sílica (monocamada) e b) condensação entre o APTES ligado a superfície da 
sílica e o APTES não ligado, formando multicamadas. 

Fonte: KIM et al., 2009. 

 

2.2 POLI(METACRILATO DE METILA) (PMMA) 

  

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

transparente, considerado um dos polímeros mais versáteis. É também o principal 

polímero da família dos poliacrilatos e polimetacrilatos e também o mais estudado. É 

um material com boa resistência a intempéries, com baixa absorção de água e rígido 

(KROSCHWITZ, 1986; BRANDRUP et al., 1989; HSU, 1999). Além disso, possui 

uma baixa resistência ao risco, à abrasão e a solventes (HARPER e PETRIE, 2003; 

STRONG, 2006). 

O PMMA (Figura 9a) é, comercialmente, o mais importante membro de uma 

gama de polímeros acrílicos que podem ser considerados estruturalmente derivados 

do ácido acrílico (Figura 9b) (BRYDSON, 1999). 
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Figura 9. a) Estrutura química do poli(metacrilato de metila)(PMMA) e b) estrutura química do 
ácido acrílico. 

 

O monômero metacrilato de metila (MMA) foi descoberto em 1928. Desde 

então, várias pesquisas envolvendo a síntese de PMMA foram desenvolvidas com o 

objetivo de produzir materiais capazes de conferir rigidez e transparência. Em 1933, 

o PMMA tornou-se um produto comercial da antiga companhia Rohm e Hass, 

tornando-o o polímero mais empregado da família dos polímeros acrílicos. Dentre os 

principais produtores mundiais de PMMA estão a Arkema, Evonik, LG, Mitsubishi e 

Dow. No Brasil, destaca-se as companhias Unigel, fabricante do polímero de PMMA 

com a marca comercial Acrigel®. Comercialmente, o PMMA recebe várias 

denominações comerciais como Plexiglas, Perspex, Plazcryl, Acrylite, Acrylplast, 

Altuglas e Lucite (SILVA, 2007). O monômero MMA comercialmente é fornecido com 

um máximo de 0,1% de inibidor tal como a hidroquinona, o qual é removido antes da 

polimerização, por meio de destilação sob pressão reduzida ou, em alguns casos, 

por lavagem com uma solução alcalina (BRYDSON, 1999). 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). 

 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, e suas características mais importantes são: semelhança com o 

vidro, resistência a agentes atmosféricos, e ao impacto, aliados ao baixo custo e à 

alta transparência. Diferenças na temperatura de transição vítrea (Tg) de PMMA 

comerciais (aprox. 104 °C), PMMA sindiotático (aprox. 115 °C) e PMMA isotático 

preparado anionicamente (aprox. 45 °C) são geralmente atribuídas às diferenças de 
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forças dipolo intermoleculares agindo através de grupos polares (BRYDSON, 1999). 

Segue, no Quadro 3, algumas propriedades típicas do PMMA. 

 

Quadro 3. Algumas propriedades do poli(metacrilato de metila). 

Fonte: Adaptado de HSU, 1999; ELLIS e SMITH, 2009. 

Propriedades Unidade/condição Valores 

Densidade g/cm3 1,17-1,23 

Índice de refração -- 1,49 

Temperatura de transição 

vítrea (Tg) 

isotático 

sindiotático 

comercial 

41,5-45°C 

115-160°C 

105°C 

Medida de índice de fluidez g/10min (ASTM 1238, 

ISO1133, DIN 53735) 

0,5-24 

Resistência à tração MPa 48-76 

Tenacidade à fratura MPa.m1/2 1,21-1,76 

Alongamento % 2-10 

Módulo de elasticidade MPa 2700-3100 

Resistência ao impacto J.m-1 16-27 

 

 As principais aplicações decorrem da elevada transmissão da luz e da 

resistência a intempéries. Dentre as principais se destacam: bens de consumo, 

medicina e odontologia (na reconstrução óssea e resinas), indústria automotiva 

(lanternas e faróis), lentes de óculos, luminárias, cabines de tratores, incubadores de 

bebês, corpos de helicópteros (bolha), mobiliário, janelas e utilidades domésticas 

(HSU, 1999; BRYDSON, 1999; ELLIS e SMITH, 2009).  

 

2.3 POLI(ESTIRENO-CO-ACRILONITRILA) (SAN) 

 

 A utilização de acrilonitrila em copolímeros com estireno foi realizado pela 

primeira vez no final de 1950. O copolímero estireno-acrilonitrila (SAN) é um 

polímero termoplástico rígido, transparente, com excelente brilho e alta resistência 

química e ao calor (MARK e BIKALES, 2004). 
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 O SAN, representado na Figura 10, é normalmente produzido pelas técnicas 

de polimerização em suspensão ou solução. Na técnica de polimerização em 

suspensão, os monômeros de estireno e acrilonitrila são misturados com água, 

copolimerizados na presença de um iniciador insolúvel em água, porém solúvel nos 

monômeros, desta forma, o copolímero obtido é extrudado e granulado. Já na 

técnica em solução, inicialmente o monômero de estireno é dissolvido em um 

solvente adequado, tal como o etil-benzeno, juntamente com a acrilonitrila. A 

solução é passada através de um reator, ocorrendo a copolimerização. Os 

monômeros não reagentes, e os solventes são removidos através de uma abertura 

no reator. Ambos, então, são reciclados (WIEBECK e HARADA, 2012). 

 

 

Figura 10. Estrutura química do poli(estireno-co-acrilonitrila)(SAN). 

 

 As resinas de SAN podem ser moldadas por injeção, sopro, compressão e 

extrusão. Além de terem características que permitem ser impressas, metalizadas à 

vácuo, usinadas e coladas. São muito utilizadas na fabricação de partes internas de 

refrigeradores, copos de liquidificadores, espremedores de frutas, centrífugas, peças 

automobilísticas, bateria estacionária e utensílios domésticos em geral (WIEBECK e 

HARADA, 2012). A transparência é um atributo primário nestas aplicações, e a 

escolha do material é determinada pelas ponderações relativas especificas da 

aplicação, tais como resistência, custo, cor, propriedades anti-estáticas, resistência 

ao calor, viscosidade e resistência a solventes (Quadro 4) (SCHEIRS e PRIDDY, 

2003). 

 

 

 



16 
 

 
 

Quadro 4. Atributos dos materiais transparentes competitivos* . 

Fonte: SCHEIRS e PRIDDY, 2003. 

 Poliestireno Acrílico Policarbonato Vidro 

Transparência + + 0 + 

Cor + + + + 

Custo + - - + 

Dureza - - + - 

Processabilidade + 0 - - 

Resistência a solventes - - - + 

Resistência ao calor - - + + 

*-, 0, + = pior, igual ou melhor que o SAN, respectivamente. 

  

As características estruturais mais importantes de copolímeros SAN são a 

fração em massa de acrilonitrila (%AN) e a distribuição de massa molar. Estes 

recursos controlam as propriedades do estado sólido e desempenho na fabricação. 

O impacto relativo da massa molar e da fração mássica de acrilonitrila em 

propriedades do SAN são resumidas no Quadro 5.  

 

Quadro 5. Efeito da composição e massa molar em propriedades selecionadas de copolímeros 
SAN*. 

Fonte: SCHEIRS e PRIDDY, 2003. 

 Maior massa molar Maior conteúdo acrilonitrila 

Transparência 0 0 

Cor 0 - 

Custo - - 

Dureza + + 

Processabilidade - - 

Resistência à solventes + + 

Resistência ao calor 0 + 

*-, 0, + = pior, igual ou melhor pela mudança, respectivamente. 
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Maiores frações mássicas de acrilonitrila e maior massa molar são melhores 

para dureza e resistência à solventes, mas piores para fabricação (SCHEIRS e 

PRIDDY, 2003).  

 Outras propriedades de copolímeros SAN podem ser observadas no Quadro 

6. 

Quadro 6. Algumas propriedades do SAN moldado por injeção.  

Fonte: MARK e BIKALES, 2004. 

Propriedade Tyril 100 ® Método ASTM 

Densidade g/cm3 1,07 D792 

Índice de fluidez, g/10min 8,0 D1238 

Temperatura de amolecimento 

Vicat °C 

108,0 D1525 

Resistência à tração, MPa 71,7 D638 

Alongamento na ruptura, % 2,5 D638 

Resistência ao impacto, J/m 16,0 D256 

Módulo de flexão, GPa 3,87 D790 

 

2.4 BLENDAS POLIMÉRICAS 

 

 As blendas poliméricas são definidas como uma mistura física ou mecânica 

de dois ou mais polímeros e/ou copolímeros, onde a concentração de um dos 

componentes é superior a 2% em peso, de tal forma que entre as cadeias 

moleculares dos diferentes polímeros só existam interações secundárias, ou seja, 

que não existam reações químicas entre as cadeias poliméricas (UTRACKI, 1989). 

 Existem vários métodos de preparação de blendas poliméricas: por mistura 

mecânica no estado fundido, por solução, látex, bem como técnicas adotadas da 

tecnologia IPN (rede polimérica interpenetrante). A mistura no estado fundido é o 

método mais comum utilizado na preparação de blendas poliméricas, onde os 

componentes são misturados em extrusoras ou misturadores. As vantagens deste 

método estão relacionadas a grande variedade de dispositivos de misturas que 

podem ser usados para uma grande variedade de misturas de polímeros. As 
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desvantagens do método são o alto consumo de energia e possíveis alterações 

químicas desfavoráveis dos componentes de mistura (OLABISI et al., 1979; PAUL et 

al., 1988; UTRACKI, 2002). 

 

2.4.1 Miscibilidade e termodinâmica de blendas poliméricas 

 

 As blendas poliméricas são miscíveis quando os segmentos moleculares dos 

componentes poliméricos se misturam intimamente sem que haja qualquer 

segregação entre as moléculas, ou seja, são homogêneas em escala molecular. No 

caso das blendas imiscíveis há a formação de mais de uma fase, onde nenhuma 

molécula de uma fase se encontra intimamente ligada à fase vizinha (PAUL e 

NEWMANN, 1978). 

 A Figura 11 apresenta uma representação da miscibilidade em blendas 

poliméricas.

 

Figura 11. Miscibilidade de blendas poliméricas: a) miscível, b) imiscível e c) regiões com 
miscibilidade restrita. 

Fonte: PAUL e NEWMANN, 1978. 
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 O comportamento de equilíbrio termodinâmico das fases em misturas 

poliméricas é governado pela variação de energia livre de misturas, ΔGm, a qual é 

definida pela Equação 4: 

  

ΔGm = ΔHm – TΔSm    (4)  

 

onde T é a temperatura absoluta, ΔHm é a variação da entalpia de mistura e ΔSm é a 

variação de entropia de mistura. Para que um sistema seja miscível, ΔGm deve ser 

essencialmente negativo e ainda satisfazer um requisito adicional que afirma que a 

miscibilidade de um sistema é afetada pela composição e temperatura, e relaciona a 

segunda derivada da energia livre de misturas em relação a fração volumétrica de 

um dos componentes, a qual deve ser positiva, ou seja, maior que zero, como 

mostrado na Equação 5: 

 

(
𝜕2Δ𝐺m

𝜕∅𝑖
2 ) T ,P  > 0    (5) 

 

onde ∅𝑖  é a fração volumétrica do componente i e P é a pressão (UTRACKI, 1989).  

 O tratamento termodinâmico para descrever blendas poliméricas torna-se 

mais útil quando são usados modelos específicos para termos entálpicos e 

entrópicos. O modelo mais simples é dado pela combinação da expressão de 

entropia combinatorial desenvolvida por Flory e Huggins com a expressão de 

entalpia de mistura desenvolvida por Hildebrand, Sharchard e Van Laar. A 

expressão da entropia combinatorial de mistura ΔSm é dada pela Equação 6, onde 

por simplificação cada componente polimérico é considerado monodisperso: 

 

𝛥𝑆𝑚 =  −𝑅 (𝑉𝐴 + 𝑉𝐵) [
∅𝐴𝑙𝑛∅𝐴

𝑉𝐴
+

∅𝐵𝑙𝑛∅𝐵

𝑉𝐵
 ]   (6) 

 

onde R é a constante universal dos gases, Vi é o volume molar do componente i e 

VA e VB são os volumes dos componentes que compõem a mistura (UTRACKI, 1988; 

PAUL et al., 1988).  
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A expressão da entalpia de mistura ΔHm desenvolvida por Hidelbrand, 

Sharchard e Van Laar é apresentada na Equação 7. O termo B representa a energia 

de interação dos segmentos dos dois componentes de mistura. 

 

Δ𝐻𝑚 = (𝑉𝐴 +  𝑉𝐵)𝐵∅𝐴∅𝐵      (7) 

 

 Para sistemas multicomponentes, o parâmetro B é definido como (Equação 

8):  

 

Δ𝐻𝑚

𝑉
=  ∑ 𝐵𝑖𝑗 ∅𝑖𝑖>𝑗 ∅𝑗     (8) 

 

onde V é o volume total de mistura e Bij é o parâmetro de energia de interação 

binária entre os componentes i e j. 

 O parâmetro de energia de interação B pode ser expresso em função do 

parâmetro de interação Flory-Huggins () (Equação 9): 

 

𝐵 =  
𝑅𝑇

𝑉𝑟𝑒𝑓
         (9) 

 

onde Vref é um volume de referência arbitrário (ROBESON, 2007). 

 Substituindo as Equações 6 e 7 na equação 4 temos a expressão da variação 

de energia livre de misturas poliméricas binárias, depois de feito os rearranjos 

necessários, resultando na Equação 10: 

 

Δ𝐺𝑚 = 𝐵∅𝐴∅𝐵 + 𝑅𝑇 [
𝜌𝐴∅𝐴𝑙𝑛𝐴

𝑀𝐴
+  

𝜌𝐵∅𝐵𝑙𝑛𝐵

𝑀𝐵
]   (10) 

 

onde i e Mi são respectivamente a densidade e a massa molar do componente i 

(UTRACKI, 1988). 
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 A partir da Equação 10 é possível estabelecer uma condição crítica de 

temperatura e composição da blenda, onde a derivada terceira da energia livre de 

mistura (ΔGm) com relação à composição é igual a zero. Assim, nessas condições, 

estabelece-se um valor crítico como sendo um valor máximo de B para que ocorra a 

miscibilidade, que é descrito pela seguinte Equação 11:  

 

𝐵𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 =  
𝑅𝑇

2
(√

𝜌𝐴

(𝑀𝑊)𝐴
+ √

𝜌𝐵

(𝑀𝑊)𝐵
)

2

    (11) 

 

 Quando o parâmetro de energia de interação B é menor que o valor crítico 

Bcrítico, a blenda é termodinamicamente miscível. Para valores de B que excedem um 

pouco o valor de Bcritico, ocorrerá a separação de fases. Neste caso, a tensão 

interfacial é pequena e a dispersão das fases é satisfatória. No caso mais extremo, 

em que o valor de B é muito superior ao valor de Bcrítico, haverá uma dispersão 

grosseira das fases, com uma pequena adesão interfacial entre elas (PAUL e 

BUCKNALL, 2000). A Figura 12 apresenta uma relação qualitativa entre os valores 

do parâmetro de energia de interação polímero-polímero B e o estado final de 

mistura da blenda polimérica. 
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Figura 12. Ilustração da relação de energia de interação polímero-polímero e o estado final de 
mistura de uma blenda polimérica.  

Fonte: PAUL e BUCKNALL, 2000. 

 

A energia de interação entre dois polímeros (B) pode ser calculada a partir do 

parâmetro de solubilidade (), sendo estes tabelados na literatura (Equação 12) 

(ZHU e PAUL, 2003). 

 

𝐵𝑖𝑗 = (𝑖 − 𝑗)2    (12) 

 

Para um sistema constituído por dois homopolímeros com segmentos de 

cadeia (1) e (2) diferentes temos a Equação 13: 

 

𝐵 = 𝐵12 = (1 − 2)2    (13) 
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Já para um sistema constituído por um homopolímero com segmento de 

cadeia do tipo (1) e um copolímero aleatório, com segmentos de cadeia do tipo (2) e 

(3) tem-se a seguinte Equação (14) (ITO, 2006):  

 

𝐵 = 𝐵13∅1 + 𝐵23∅2 −  𝐵12∅1∅2 = ∅2
2𝐵12 + ∅2(𝐵23 −  𝐵12 −  𝐵13) + 𝐵13  (14) 

 

2.4.2 Diagramas de fases  

 

Miscibilidade no contexto de blendas poliméricas é definido como o grau de 

mistura para se obter as propriedades (por exemplo, temperatura de transição vítrea, 

permeabilidade) esperada de um material de única fase. Na verdade, muitas blendas 

poliméricas miscíveis mostram uma estrutura da ordem de alguns nanômetros, 

quando métodos sensíveis são empregados (dispersão de nêutrons a baixos 

ângulos, SANS), mesmo quando os critérios termodinâmicos para a miscibilidade 

são satisfeitos (ROBESON, 2007). 

Os diagramas de fases para blendas poliméricas podem ser de diferentes 

tipos, como pode ser observado na Figura 13.  

 

Figura 13. Diagrama de fases observados em blendas poliméricas (a área sombreada 
representa regiões separadas em fases): a) miscível, b) imiscível, c) LCST, d) UCST, e) LCST e 

UCST, f) coalescência de LCST e UCST.  

Fonte: Adaptado de ROBESON, 2007. 
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Na Figura 13a é exibido a miscibilidade ao longo de toda extensão 

composição-temperatura onde ambos os polímeros exibem uma estabilidade 

térmica. A Figura 13b apresenta um diagrama de fases de uma blenda imiscível. Em 

c) quando uma blenda separa em fases por um aumento de temperatura acima de 

um valor crítico, seu diagrama é do tipo LCST (temperatura de solução crítica 

inferior). Já em d) quando uma blenda separa em fases com a diminuição da 

temperatura abaixo de um valor crítico, seu diagrama é conhecido por UCST 

(temperatura de solução crítica superior). Um esquema de diagrama de fases que 

apresenta LCST e UCST é observado na Figura 13e. Porém, isto não é o mais 

comum, ocorrendo em casos muitos raros (RYU et al., 2004). Também pode ocorrer 

a coalescência de UCST e LCST, como esquematizado na Figura 13f 

(KLEINTJENS, 1989; ROBESON, 2007). 

 O Quadro 7 exibe o comportamento LCST e UCST de alguns sistemas 

poliméricos. 

 

Quadro 7. Comportamento UCST e LCST exibido por algumas blendas poliméricas.  

Fonte: Adaptado de ROBESON, 2007. 

Polímero 1 Polímero 2 LCST/UCST 

PMMA SAN (28% acrilonitrila) LCST 

PMMA SAN (32,8% acrilonitrila) LCST 

SAN NBR LCST, UCST 

SAN PCL LCST 

PMMA PVC LCST 

PMMA PEO LCST 

PMMA PC LCST 

 

2.4.3 Janela de miscibilidade  

 

De um modo geral, a possibilidade da miscibilidade em blendas poliméricas 

não existir está sempre limitada pela janela de miscibilidade, num intervalo de 

variáveis independentes, tais como composição, massa molar, temperatura e 

pressão (AJJI, 2002). A Figura 14 define esquematicamente esse fenômeno. 
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Figura 14. Diagrama do comportamento de fase para blendas de um copolímero com um outro 
polímero apresentando um diagrama LCST para ilustrar o conceito de uma janela de 

miscibilidade. 

Fonte: PAUL e BARLOW, 1984. 

  

A Figura 14 apresenta um exemplo de diagrama do comportamento de fase 

para blenda de um copolímero com um outro polímero mostrando uma miscibilidade 

para uma faixa de composição do copolímero em função da temperatura. 

A janela de miscibilidade em uma blenda homopolímero/copolímero foi notada 

pela primeira vez para o sistema poli(2,6 dimetil-1,4 óxido de fenileno)/poli(para-

cloroestireno-co-orto-cloroestinero) (ALEXANDROVICH et al., 1977). Um 

comportamento similar é observado para a blenda poli(metacrilato de 

metila)/poli(estireno-co-acrilonitrila)(PMMA/SAN), onde a miscibilidade depende da 

fração mássica de acrilonitrila (%AN), sendo miscível dentro de um intervalo entre 

9% e 33% (SUESS et al., 1986, FOWLER et al., 1987; CAMERON et al., 2002). A 

Figura 15 apresenta a variação da morfologia de fase com a composição do 

copolímero SAN e a temperatura na blenda PMMA/SAN. 
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Figura 15. Variação da morfologia de fase da blenda PMMA/SAN (60/40) com a composição e 
temperatura. 

Fonte: SUESS et al., 1987. 

 

É importante notar nesta figura que o mesmo tipo de morfologia ocorre à 

temperatura ambiente de uma certa região de composição do copolímero fora da 

janela (SUESS et al., 1987). 

 

2.4.4 Blenda PMMA/SAN 

 

 A blenda PMMA/SAN tem sido estudada por vários pesquisadores nas últimas 

décadas. O PMMA é miscível com o copolímero SAN para uma faixa de fração 

mássica de acrilonitrila neste copolímero, enquanto que o PMMA não é miscível com 

os homopolímeros de estireno e acrilonitrila (STEIN et al., 1974). Pfennig e 

colaboradores (1985) sugerem que a miscibilidade da blenda PMMA/SAN é devido 

às fortes interações repulsivas entre os segmentos de estireno e acrilonitrila no SAN. 
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Entretanto, Feng et al. (1996) considerou que as interações intermoleculares do 

PMMA e SAN são responsáveis pela miscibilidade deste sistema. 

 Fowler e colaboradores (1987) estudaram sobre o efeito da composição do 

copolímero SAN na miscibilidade das blendas polimetacrilatos/SAN. As blendas 

poliméricas foram preparadas em solução de tetrahidrofurano (THF), contendo 3 a 

5% em massa dos polímeros, sendo posteriormente secas (3 dias à 60 °C e 3 dias à 

120 °C) para assegurar a remoção completa do solvente. A miscibilidade foi avaliada 

através da observação visual de filmes que foram submetidos a aquecimento. A 

transparência indicou a miscibilidade enquanto a translucidez ou opacidade 

imiscibilidade. As blendas poliméricas também foram submetidas a análise de 

calorimetria exploratória diferencial (DSC), com exceção da blenda PMMA/SAN, já 

que esses polímeros apresentam valores de Tg próximos, não permitindo uma 

análise segura dos dados. O ponto de névoa, temperatura na qual ocorre separação 

de fases durante o aquecimento, também foi avaliado em função da % de AN em 

massa no SAN e da fração mássica de SAN na blenda (Figura 16). Para a blenda 

PMMA/SAN com SAN com 19,5% de AN, os autores sugerem essa elevada 

temperatura do ponto de névoa em função do parâmetro de interação polímero-

polímero ser mais negativo para esse sistema. Os autores também alertam sobre a 

possibilidade de ocorrer separação de fases durante o processo de obtenção da 

blenda PMMA/SAN devido aos baixos valores de LCST. 
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Figura 16. Temperatura em que a blenda PMMA/SAN se torna turva durante o aquecimento. 

Fonte: Fowler et al., 1987. 

 

Bousmina e colaboradores (2002) estudaram a segregação de fases da 

blenda PMMA/SAN por técnicas de reologia, microscopia e cromatografia gasosa 

inversa (IGC) para várias composições de mistura. Os resultados obtidos mostraram 

que a segregação de fases ocorre num intervalo de temperatura (160-200 °C) com a 

morfologia, variando de co-contínua para uma estrutura dispersa. 

 Wen et al. (2003) prepararam filmes finos por meio de cobertura por rotação 

(spin coating) da blenda PMMA/SAN, as quais foram submetidas a recozimento em 

diferentes temperaturas e caracterizadas por microscopia de força atômica (AFM) no 

modo contato e intermitente. Os resultados mostraram que foi possível identificar a 

separação de fases em ambos os modos de operação e que, com o aumento da 

temperatura de recozimento, ocorre a formação de fases continuas com grandes 

dimensões (blenda PMMA/SAN 50/50). Os autores também avaliaram a composição 
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química na superfície das amostras por espectroscopia de fotoelétrons excitados por 

raios X (XPS). 

 Ren et al. (2012) investigaram a miscibilidade da blenda PMMA/SAN (50/50) 

contendo diferentes teores de acrilonitrila (5, 25, 35 e 50 % em massa) por análise 

dinâmico-mecânica (DMA), reometria de torque, transmitância e microscopia 

eletrônica de transmissão (MET) e varredura (MEV). Os copolímeros SAN foram 

polimerizados em emulsão e a blenda PMMA/SAN foi preparada em um reômetro de 

torque com velocidade de rotação de 70 rpm e uma temperatura de 190 °C. Os 

resultados indicaram que, quando foi utilizado o copolímero SAN (5, 35, 50 % AN) a 

blenda PMMA/SAN formou duas fases (Figura 17a, b, d). Já para a blenda 

PMMA/SAN com 25% de AN os autores sugerem que a blenda polimérica é miscível 

ou apresenta um sistema homogêneo (Figura 17c). 

 

  
  

Figura 17.Fotomicrografias de MET da blenda PMMA/SAN (50/50) com diferentes % de AN: a) 
50% AN, b) 35% AN, c) 25% AN, d) 5%AN. Escala 200 nm e aumento de 20.000x. 

Fonte: REN et al. 2012. 

 

 Em outro trabalho, Joseph e colaboradores (2013) misturaram PMMA com 

SAN (com 29% em massa de AN) em várias concentrações e temperaturas 

diferentes (180, 200 e 220 °C) em um reômetro de torque e prepararam filmes desta 

blenda PMMA/SAN para ensaio de tração de acordo com a norma ASTM D882. Os 

resultados mostraram que a adição de até 20% de SAN aumentou a resistência 

máxima da blenda, mostrando um efeito sinérgico e, em seguida, com o aumento da 

concentração de SAN a resistência diminui. Os autores também concluíram que 
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temperaturas mais altas causaram degradação térmica dos componentes de 

misturas o que ocasionou a diminuição da resistência dos materiais. 

 Costa e colaboradores (2014) desenvolveram nanoblenda PMMA/SAN 

misturadas por extrusão com base em aspectos termodinâmicos e microrreológicos. 

Foi utilizado um terpolímero metacrilato de metila-metacrilato de glicidila-acrilato de 

etila (MGE) como agente de compatibilização para modificar a tensão interfacial e 

reduzir as dimensões de fase dispersa. O diagrama de fases para a blenda 

PMMA/SAN foi calculado usando o parâmetro de energia de interação B em função 

da fração mássica de acrilonitrila no SAN. O parâmetro de energia de interação 

crítico Bcrítico também foi calculado para encontrar a janela de miscibilidade da blenda 

PMMA/SAN. A partir destes cálculos, a janela de miscibilidade foi definida entre 13 e 

27,1 %AN em massa. Considerando o SAN 24 (24% AN) e SAN 31 (31% AN), e de 

acordo com essa janela de miscibilidade, a blenda PMMA/SAN24 foi miscível e a 

blenda PMMA/SAN31 imiscível. Além disso, para a blenda PMMA/SAN31 o valor de 

B (0,0610 cal/cm3) ficou próximo do Bcrítico (0,0090 cal/cm3), podendo esperar a 

obtenção de nanoblenda PMMA/SAN, como foi proposto por Paul e Bucknall (2000). 

Os dados razão de viscosidade da blenda PMMA/SAN obtida por reometria capilar 

em várias taxas de cisalhamento foram próximos a 1, podendo esperar uma boa 

dispersão do SAN na matriz de PMMA, como mostraram as fotomicrografias obtidas 

por MET (Figura 18). 
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Figura 18. Fotomicrografias de MET da blenda PMMA/SAN31 e distribuição do tamanho de 
partícula em diferentes composições: a) 99/1, b) 97/3, c) 90/10. 

Fonte: COSTA et al., 2014. 

 

A maioria das partículas de SAN tem um tamanho inferior a 100nm, obtidas 

principalmente para menores teores de SAN. Já para a blenda ternária 

PMMA/SAN31/MGE (Figura 19a e 19b), a presença do agente de compatibilização 

impediu o efeito da coalescência provocando uma redução do diâmetro de partícula 

(Figura 19c). 

 

   

Figura 19. Fotomicrografias de MET e tamanho de partícula em função da concentração de 
SAN31: a) 94/1/5, b) 92/3/5, c) tamanho da partícula média (Dn) de SAN31 em função da % de 

SAN31 na blenda PMMA/SAN31 e na blenda PMMA/SAN31/MGE. 

Fonte: COSTA et al., 2014. 

 



32 
 

 
 

2.5 NANOCOMPÓSITOS POLIMÉRICOS 

 

 Muitos materiais compósitos são compostos apenas por dois materiais. Nesse 

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

matriz, que envolve o reforço (ou carga), 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 (CHOO, 

1990; VASILIEV e MOROZOV, 2001). 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; BAZYLAK, 2014). 

Compósitos orgânicos/inorgânicos têm sido estudado extensivamente durante 

vários anos. Quando essas fases inorgânicas em compósitos têm dimensões 

nanométricas eles são chamados de nanocompósitos. Estes materiais combinam 

vantagens de um material inorgânico (por exemplo, rigidez e estabilidade térmica) e 

do polímero orgânico (por exemplo, flexibilidade, ductilidade e processabilidade). 

Além disso, a característica que define os nanocompósitos poliméricos é o aumento 

da área interfacial em função do tamanho das cargas, em comparação com os 

compósitos tradicionais (BALAZS et al., 2006; KAREN et al., 2007). Dentre os 

diversos trabalhos envolvendo materiais híbridos orgânicos/inorgânicos, os 

compósitos polímero/sílica estão entre os mais relatados na literatura. Isso pode ser 

atribuído à sua ampla utilização e devido a facilidade de sintetizar nanopartículas de 

sílica (ZOU et al., 2008). 

Um dos principais desafios na fabricação de nanocompósitos de alto 

desempenho é alcançar uma dispersão homogênea das nanopartículas na matriz 

polimérica. Na literatura existem vários métodos de preparação de nanocompósitos 

polímero/sílica, sendo os mais citados a mistura em solução, polimerização in situ e 

mistura por fusão. A mistura por fusão é a mais comumente usada em função de ser 

escalável para aplicações industriais e também por ser economicamente viável e 

ambientalmente correta. As propriedades dos nanocompósitos são extremamente 
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dependentes das características intrínsecas dos componentes envolvidos (ZHANG 

et al. 2003; ESTEVES et al., 2004). 

Jo e Blum (1999) caracterizaram a interface de compósitos PMMA/fibra de 

vidro na presença de um agente de acoplamento silano 3-acriloxipropiltrimetóxisilano 

(APTMS). Os resultados de resistência à flexão em 3 pontos mostraram que os 

compósitos tratados com o silano promoveu um aumento significativo quando 

comparado com os compósitos sem tratamento. Já o módulo de elasticidade sob 

flexão não foi alterado na presença do silano. As fotomicrografias da superfície de 

fratura dos compósitos (Figura 20) mostraram a adesão entre o PMMA e as fibras de 

vidro nos compósitos sem (Figura 20a) e com silano (Figura 20b). 

  

Figura 20. Fotomicrografias de MEV da superfície de fratura dos compósitos PMMA/fibra de 
vidro: a) sem tratamento e b) com tratamento de silanização. 

Fonte: JO e BLUM, 1999. 

 

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

polimerização em solução na presença de dois tipos de silanos: o APMDMOS e o 

APTMOS. Os materiais foram submetidos a caracterizações térmicas, mecânicas e 

de inflamabilidade. Os nanocompósitos preparados com APTMOS indicaram 

melhores propriedades mecânicas e térmicas, principalmente nas composições com 

maiores teores de sílica e menores tamanhos de partícula. Os resultados de 

inflamabilidade dos nanocompósitos exibiram maiores taxas e menores tempos de 

queima se comparado ao PMMA. No entanto, queimaram sem gotejar, 

diferentemente do PMMA. 
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Chung e colaboradores (2004) estudaram o efeito da separação de fases de 

filmes de nanocompósitos de blendas PMMA/SAN/sílica misturados em metil-

isobutilcetona. Estes materiais foram submetidos a um recozimento em estágio a 

quente de 185 °C a 195 °C. A Figura 21 mostra as fotomicrografias de MET dos 

nanocompósitos.  

 

Figura 21. Fotomicrografia de MET de filmes de PMMA/SAN (50/50) com: a) 0,5% em massa de 
sílica; b, c) 5% em massa de sílica e d) representa a morfologia durante obtida durante o 

estágio intermediário. Escala 200 nm. 

Fonte: CHUNG et al. 2004. 

 

A Figura 21a mostra que as nanopartículas de sílica (0,5% em massa) estão 

homogeneamente dispersas no filme polimérico. Ao aumentar a carga para 5% as 

nanopartículas mantém a sua distribuição uniforme, embora alguns pequenos 

aglomerados sejam observados (Figura 21b). Após o recozimento a 185 °C durante 

Vista da seção transversal 

Vista do plano 
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900min são formados domínios isolados de PMMA (branco) com um diâmetro médio 

de 200nm (Figura 21c). Já a Figura 21d apresenta uma projeção das nanopartículas 

através do filme e da seção transversal. 

Huang et al. (2005) estudaram os limites de fase de blendas PMMA/SAN com 

e sem sílica via reologia de cisalhamento dinâmico. Por meio dos dados reológicos 

os autores sugeriram que estabilidade de fase da blenda PMMA/SAN foi aumentada 

pela incorporação de sílica. Este fenômeno foi proposto com base na adsorção 

seletiva de cadeias de alta massa molar de PMMA na superfície da sílica. 

Em outro trabalho, Yang e Nelson (2006) prepararam nanocompósitos 

PMMA/sílica via processamento em extrusora monorosca, utilizando o APTMOS 

como agente de acoplamento silano. Os resultados mostraram um aumento 

significativo na estabilidade térmica e nas propriedades mecânicas de resistência à 

tração, módulo de elasticidade e alongamento na ruptura. 

Os pesquisadores Chung et al. (2007) prepararam nanocompósitos da blenda 

PMMA/SAN (50/50) em solução com três tipos de sílica diferentes: nanopartículas de 

sílica coloidal com grupos hidroxila e metila na superfície (NPA) com diâmetro de 

22nm, nanopartículas de sílica (NPW) e (NPS) com diâmetro de 15nm e enxertadas 

com PMMA de massa molar ponderal média (Mw) de 23700 e 2100 g/mol, 

respectivamente. Foram obtidos filmes com 550nm de espessura que 

posteriormente foram submetidos a recozimento a 195 °C com objetivo de promover 

o controle da morfologia e estabilidade de fases. Os autores forneceram evidências 

de que a pressão induzida por uma separação de fases promove a força motriz para 

a rugosidade e ruptura dos filmes da blenda PMMA/SAN e nanocompósitos. A 

rugosidade e a ruptura dos filmes foram diminuídas com a adição de 5% em massa 

das nanopartículas de sílica como foi apresentado na Figura 22.  
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Figura 22. Fotomicrografia de AFM da superfície dos filmes: a) blenda PMMA/SAN (50/50), b) 
nanocompósito PMMA/SAN/NPA (50/50/5), c) nanocompósito PMMA/SAN/NPW (50/50/5) e d) 

nanocompósito PMMA/SAN/NPS (50/50/5). 

Fonte: CHUNG et al., 2007. 

  

A Figura 22a exibe que a blenda PMMA/SAN é extremamente áspera e 

apresenta uma rugosidade de 506nm após 72h de recozimento. Após a adição das 

nanopartículas NPA e NPW, como pode ser observado nas Figuras 22b e 22c, as 

superfícies dos filmes estão mais suaves mesmo com um recozimento de 120h, com 

valores de rugosidade de 223 e 167nm, respectivamente. No entanto, a adição 

dessas nanopartículas de sílica (NPA e NPW) não preveniu a ruptura dos filmes. Em 

contraste, o filme com NPS é notavelmente mais suave e estável, com rugosidade de 

7nm, como apresenta a Figura 22d. 
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Hong e colaboradores (2007) realizaram modificação superficial de 

nanopartículas de sílica com 3-metacriloxipropiltrimetróxisilano (MEMO) e depois 

enxertaram cadeias de PMMA nessa sílica modificada, por polimerização em 

solução. Posteriormente os nanocompósitos foram preparados por polimerização em 

massa. Os autores concluíram que a enxertia foi realizada com sucesso por meio de 

fotomicrografias de MET, espectroscopia no infravermelho por transformada de 

Fourier (FTIR) e análise termogravimétrica (TGA). Os resultados mecânicos 

apresentaram que houve melhoria na resistência à tração, flexão e impacto, dureza 

superficial e módulo de elasticidade. 

Stojanovic et al. (2009) prepararam nanocompósitos PMMA/sílica com 

nanopartículas de sílica modificadas por silanização tradicional e também utilizando 

condições supercríticas (fluido supercrítico de dióxido de carbono). Em ambos os 

métodos de silanização foi utilizado o 3-metacriloxipropiltrimetóxisilano (MEMO). No 

método tradicional de silanização as nanopartículas foram modificadas usando água 

e etanol na presença do silano sob agitação e aquecimento a 80°C durante 2h em 

banho de ultrassom seguido de uma lavagem para remoção do silano fisicamente 

adsorvido. Já no processo de silanização utilizando condições supercríticas (em 

autoclave) as nanopartículas de sílica foram misturadas com etanol em banho 

ultrassom durante 30min a 40°C, resultando em uma solução de partículas na forma 

de um gel tixotrópico (designadas SC gel) e a 10 °C, resultando em uma solução 

coloidal do tipo sol (designadas SC sol). O silano foi adicionado gota a gota durante 

essa agitação. Após a adição do silano, a autoclave foi fechada e o dióxido de 

carbono foi bombeado para dentro do sistema. Quando a pressão e a temperatura 

supercrítica foram atingidas o conteúdo dentro da autoclave foi agitado durante 1h. 

As partículas SC gel e SC sol foram tratadas a 40 °C e a uma pressão de 200 bar e 

120 bar, respectivamente. Posteriormente as partículas foram secas a vácuo a 25 °C 

durante 4h e depois secas a 110 °C durante 2h em um forno a pressão atmosférica. 

 Ainda neste trabalho, os nanocompósitos preparados por polimerização in 

situ, foram submetidos a caracterizações por MEV, FTIR, granulometria a laser, 

TGA, dureza e análise dinâmico-mecânica (DMA). Os resultados mostraram que as 

nanopartículas submetidas a silanização sob condições supercríticas foram mais 

eficientes que o método convencional, em termos de quantidade de silano ligado a 
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superfície das nanopartículas, desaglomeração, dispersão das nanopartículas 

(Figura 23) e melhores propriedades mecânicas de dureza e módulo de elasticidade. 

 

 

Figura 23. Fotomicrografias de MEV: a) PMMA puro, b) nanocompósito com nanopartículas de 
sílica obtidas por silanização convencional, c) nanocompósito com nanopartículas de sílica SC 

gel e d) nanocompósito com nanopartículas de sílica SC sol. 

Fonte: STOJANOVIC et al., 2009. 

 

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

nanopartículas de sílica modificadas com metacriloxipropilmetóxisilano (MPTMS) por 

polimerização in situ. Experimentos de ressonância magnética nuclear (RMN) foram 

realizados para investigar 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 
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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, uma vez que as nanopartículas de sílica são 

capazes de suportar parte da carga aplicada pelo rebolo abrasivo, contribuindo para 

uma melhor resistência ao desgaste do material (Figura 24). Já o aumento da 

temperatura de transição vítrea é atribuído pela forte interação entre o polímero e as 

partículas de sílica modificadas. 

 

 

Figura 24. Fotomicrografia de MEV da superfície submetida ao ensaio de abrasão: a) PMMA 
puro e b) nanocompósito PMMA/sílica modificada com MPTMS. 

Fonte: AVOLIO et al., 2010. 

 

 Outro trabalho em que se adicionou nanopartículas de sílica na blenda 

PMMA/SAN para promover um controle da morfologia foi realizado por Gam et al. 

(2011). Os autores também prepararam filmes em solução da blenda PMMA/SAN 

(50/50) com a adição de nanopartículas de sílica (15nm) variando de 1 a 10% em 

massa. Os resultados de MEV mostraram que foi possível identificar as 

nanopartículas de sílica na interface PMMA/SAN (Figura 25) mostrando uma 

morfologia co-contínua que diminui com o aumento da concentração de sílica. 
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Figura 25. Fotomicrografias de MEV de nanocompósitos PMMA/SAN com: a) 2% de sílica, b) 
5% de sílica e c) 10% de sílica. 

Fonte: GAM et al., 2011.  

 

Huang e colaboradores (2012) estudaram o efeito da localização seletiva de 

nanopartículas de sílica hidrofílicas (SiO2-OH) e enxertadas com poliestireno (SiO2-

PS) na separação de fase de blendas PMMA/SAN, combinando métodos reológicos 

e microscópicos. A Figura 26 apresenta o diagrama de fase da blenda PMMA/SAN, 

e nanocompósitos PMMA/SAN/SiO2-OH e PMMA/SAN/SiO2-PS obtidos via reologia 

e microscopia óptica. A comparação dos diagramas de fase determinados 

reologicamente da blenda PMMA/SAN e do nanocompósito com SiO2-OH sugeriram 

que as partículas aumentaram a estabilidade aparente da blenda polimérica pelo 

aumento da temperatura de transição reológica (temperatura binodal aparente) 

quando a fase rica em PMMA contendo essas partículas foi menor, mas este 

aumento desaparece quando o PMMA é a fase principal. Em contraste, as partículas 

de SiO2-PS localizadas na interface PMMA/SAN sempre aumentam esta 

estabilidade. Este aumento foi mais significativo quando o PMMA era o componente 

principal. 
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Figura 26. Diagrama de fase da blenda PMMA/SAN, e nanocompósitos PMMA/SAN/SiO2-OH e 
PMMA/SAN/SiO2-PS com 3% em massa de nanopartículas, obtidos via reologia e microscopia 

óptica. 

Fonte: HUANG et al., 2012. 

 

A Figura 27 exibe as fotomicrografias de MET da blenda PMMA/SAN (70/30) e 

respectivos nanocompósitos recozidos a 172,5 °C por 2h. Observou-se que as 

localizações seletivas das nanopartículas de SiO2-OH (fase rica em PMMA) e SiO2-

PS (interface PMMA/SAN) são claramente vistas. 

 

 

Figura 27. Fotomicrografias de MET de: a) PMMA/SAN (70/30), b) PMMA/SAN/SiO2-OH (70/30/3) 
e c) PMMA/SAN/SiO2-PS (70/30/3). 

Fonte: HUANG et al., 2012. 
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 Li e colaboradores (2012) avaliaram o efeito de nanopartículas de sílica 

hidrofílica e hidrofóbica no comportamento de separação de fases de blendas 

PMMA/SAN parcialmente miscíveis. Observou-se que as nanopartículas hidrofílicas 

migraram preferencialmente para a fase de PMMA e as nanopartículas de sílica 

hidrofóbicas se localizaram na interface PMMA/SAN inibindo a coalescência. 

 Gao e colaboradores (2012) analisaram a temperatura de separação de fases 

da blenda PMMA/SAN com e sem nanopartículas de sílica (hidrofílica), variando a 

concentração e o diâmetro médio de partícula (12, 30 e 1000 nm), por meio de 

reometria de placas paralelas e microscopia de força atômica. Os autores 

observaram que uma pequena quantidade de nanopartículas alterou 

significativamente o diagrama de fases, que está relacionada a localização seletiva 

da sílica em PMMA (Figura 28). Além disso, notaram que com o aumento do 

diâmetro médio das nanopartículas a temperatura binodal diminuiu devido a uma 

baixa compatibilidade do nanocompósito.  

  

 

Figura 28. Fotomicrografia de AFM da superfície de PMMA/SAN/SiO2 recozido por 48h a 210 °C. 
(A fase branca é a sílica, a fase escura o PMMA e a fase em amarelo é o SAN). 2 µm x 2 µm. 

Fonte: GAO et al. 2012.  
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Saladino et al. (2012) prepararam nanocompósitos PMMA/sílica utilizando um 

misturador interno Brabender variando a concentração de sílica de 1 a 5%. As 

nanopartículas foram modificadas com dimetildiclorosilano (DDS). A morfologia do 

nanocompósito com 5% de sílica é apresentada na Figura 29, mostrando a presença 

de agregados dispersos uniformemente na matriz de PMMA. 

 

 

Figura 29. Fotomicrografias de MET do nanocomposito com 5% de nanopartículas de sílica. 

Fonte: SALADINO et al. 2012. 

 

Nos resultados de DMA, abaixo da Tg, o módulo de armazenamento dos 

nanocompósitos é menor do que o PMMA puro, provavelmente devido a um efeito 

plastificante das nanopartículas de sílica na matriz de PMMA. Acima da Tg, apenas 

o nanocompósitos com 5% de sílica possuíam valores de módulo de 

armazenamento mais elevado. O aumento da concentração de sílica também 

aumentou a estabilidade térmica dos nanocompósitos. 

 Du e colaboradores (2013) avaliaram o efeito da adição de sílica (diâmetro 

médio de partícula de 50nm) modificada com octametilciclotetrasiloxano na 

separação de fases da blenda PMMA/SAN. Verificou-se que o efeito da sílica sobre 

o comportamento de fases dependeu da composição da matriz na blenda 

PMMA/SAN, e que a adição de sílica aumentou ligeiramente o ponto de névoa e a 

temperatura binodal da blenda PMMA/SAN (60/40), e diminuíram acentuadamente 

para a blenda PMMA/SAN (30/70). 

 Wang et al. (2015) prepararam partículas de compósitos de PMMA com sílica 

pirogênica micrométrica variando entre 20 e 60% em massa, por polimerização em 

suspensão in situ. Os autores utilizaram o APTES como agente de acoplamento 
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silano. Foram investigadas as propriedades mecânicas, térmicas, morfológicas e a 

resistência a ácido do material sintetizado. Os resultados revelaram que os 

compósitos apresentaram excelente estabilidade térmica, alto módulo de 

elasticidade e boa resistência ao ácido com o aumento da concentração de sílica. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS 

  

3.1.1 Polímeros 

 

Neste trabalho foram utilizados dois tipos de polímeros: um polímero 

poli(metacrilato de metila)(PMMA) adquirido da empresa Unigel S.A, com nome 

comercial Acrigel® ECL 100 (MFI=2,3 g/10min, norma ASTM D1238, 230 °C e 3,8 

kg) e um copolímero poli(estireno-co-acrilonitrila)(SAN) adquirido da INEOS 

Styrolution com nome comercial de Luran® 358N (MVR=22 cm3/10min, norma ISO 

1133, 220 °C e 10 kg) com 23% de acrilonitrila. As fichas técnicas dos polímeros 

utilizados estão nos anexos A e B. 

 

3.1.2 Nanopartículas de sílica 

 

As nanopartículas de sílica (hidrofílica) utilizadas neste trabalho foram 

adquiridas da empresa Evonik Industries com nome comercial AEROSIL® 300 

(anexo C). Essas nanopartículas foram produzidas pelo método de hidrólise por 

chama, e de acordo com o fabricante, esta sílica possui área superficial específica 

de 300 m²/g, densidade aparente de 0,05 g/cm³ e tamanho de partícula primária de 7 

nm.  

 

3.1.3 Agente de acoplamento silano 

 

O aminosilano utilizado para promover a silanização com a superfície das 

partículas de sílica foi adquirido da empresa Sigma Aldrich, com nome comercial de 

3-aminopropiltrietóxisilano (APTES), conforme pode ser observado no anexo D. 
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3.2 MÉTODOS 

 

 Um fluxograma da metodologia experimental utilizada para o desenvolvimento 

deste trabalho está apresentado na Figura 30. 

 

Figura 30. Fluxograma da metodologia experimental utilizada.  

 

A partir deste ponto, as nanopartículas de sílica serão designadas por aSi 

(nanopartículas de sílica silanizada com APTES) e Si (nanopartículas de sílica sem 

silanização). 

 

3.2.1 Silanização das nanopartículas de sílica 

 

A modificação superficial das nanopartículas de sílica foi baseada nos 

trabalhos de Liu et al., (2001); Yang e Nelson, (2004); Bauer et al., (2000); Qiao et 
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al., (2015) e Liu et al., (2016). Foi utilizado 15% em massa de APTES para cada 100 

gramas de carga inorgânica na presença de 2,1 mL de água, 0,1 mL de ácido 

clorídrico (HCl), utilizado como catalisador, e 150 mL de álcool isopropílico utilizado 

como veículo para garantir um tratamento uniforme da superfície das nanopartículas.  

A água, o aminosilano, o álcool e o HCl foram pesados e adicionados num 

becker que foi levado a um agitador magnético durante 30 minutos sem 

aquecimento. Depois desse período, a solução e as nanopartículas foram 

adicionadas em dois recipientes de plástico e misturados manualmente com um 

bastão de vidro para homogeneizar. As pastas foram tratadas durante 30 minutos 

em um banho ultrassom sem aquecimento, e após esse tempo foram espalhadas 

em bandejas e colocadas em estufa à vácuo durante 16 horas à 80 °C.  

 Após este processo, foi realizada uma análise para avaliar a silanização das 

nanopartículas, onde foi pesado 50 mg do material silanizado em uma proveta e em 

seguida adicionado 2 mL de água, avaliando assim a hidrofobicidade das 

nanopartículas. Depois dessa avaliação foram adicionados 2 mL de clorofórmio, 

promovendo uma mistura da solução. 

 

3.2.2 Preparação dos concentrados com sílica 

 

Inicialmente, as matérias primas para a preparação dos concentrados (sílica, 

PMMA, SAN) foram secas em estufa. As nanopartículas de sílica silanizadas com 

APTES e sem silanização (Si) foram secas durante 24 horas, a temperatura de 120 

°C, em estufa à vácuo, e os polímeros foram mantidos durante 24 horas em estufa 

de ar circulante a 60 °C para uma pré secagem, e posteriormente transferidos para 

estufa à vácuo, onde permaneceram por mais 24 horas a temperatura de 60 °C. 

 Os concentrados de polímero com sílica sem silanização e sílica silanizada 

foram preparados com o objetivo de diminuir o volume das nanopartículas de sílica e 

facilitar a mistura com os polímeros na extrusora. Tanto para a blenda (PMMA/SAN) 

quanto para os nanocompósitos (PMMA/Si, PMMA/aSi, PMMA/SAN/Si e 

PMMA/SAN/aSi) foram preparados concentrados PMMA/Si e PMMA/aSi contendo 

25 g de PMMA e 15 g das nanopartículas Si e aSi, utilizando acetona como solvente. 

Já para os nanocompósitos SAN/Si e SAN/aSi foram preparados concentrados 
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contendo 25 g de SAN e 15 g das nanopartículas Si e aSi, utilizando clorofórmio 

como solvente. 

 Após a preparação dos concentrados, estes foram moídos em moinho 

criogênico e secos durante 24 horas a 60 °C. 

 

3.2.3 Processamento em extrusora dupla rosca  

 

Os materiais foram processados em uma extrusora dupla rosca co-rotacional 

modelo AXDR 16:40 da marca AX PLÁSTICOS, com razão L/D de 40 e diâmetro de 

rosca de 16 mm (Figura 31), sob uma velocidade de rotação da rosca de 220 rpm e 

40 rpm no alimentador volumétrico, com o seguinte perfil de temperatura: 110, 160, 

180, 200, 210, 220, 230, 230, e 220 ºC na matriz. 

 

 

Figura 31. Perfil de rosca utilizado. 

 

O Quadro 8 apresenta as formulações dos materiais que foram processadas 

por extrusão. 
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Quadro 8. Formulações dos polímeros puros, blenda PMMA/SAN e dos nanocompósitos. 

Materiais Composição  

(% em massa) 

 
 
 
 

Polímeros puros e 
blenda PMMA/SAN 

PMMA 100 

PMMA/SAN 99/1 

PMMA/SAN 95/5 

PMMA/SAN 90/10 

PMMA/SAN 85/15 

PMMA/SAN 80/20 

PMMA/SAN 70/30 

SAN 100 

Materiais Composição  

(PCR) 

 
 
 

Nanocompósitos 
com partículas de 

sílica sem 
tratamento 

PMMA/Si 100/1 

PMMA/SAN/Si 99/1/1 

PMMA/SAN/Si 95/5/1 

PMMA/SAN/Si 90/10/1 

PMMA/SAN/Si 85/15/1 

PMMA/SAN/Si 80/20/1 

PMMA/SAN/Si 70/30/1 

SAN/Si  100/1 

 
 
 
 

Nanocompósitos 
com partículas de 
sílica tratadas com 

APTES 

PMMA/aSi 100/1 

PMMA/SAN/aSi 99/1/1 

PMMA/SAN/aSi 95/5/1 

PMMA/SAN/aSi 90/10/1 

PMMA/SAN/aSi 85/15/1 

PMMA/SAN/aSi 80/20/1 

PMMA/SAN/aSi 70/30/1 

SAN/aSi 100/1 

 

3.2.4 Moldagem por injeção  

 

As amostras foram moldadas em uma injetora da marca Arburg, modelo 

Allrounder 270S, conforme a norma ASTM D638, com o corpo de prova tipo I, 

usando as seguintes condições de processamento: perfil de temperatura de injeção 

200/210/220/230/220 °C, tempo de resfriamento de 30 s e temperatura do molde de 

30 °C. 
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3.2.5 Caracterizações  

 

3.2.5.1 Medidas de índice de fluidez (MFI) 

 

As determinações do índice de fluidez dos polímeros e dos nanocompósitos 

foram realizadas em um plastômero da marca CEAST, padronizado de acordo com a 

norma ASTM D1238, utilizando temperatura de 230 °C e peso de 3,8 kg. 

 

3.2.5.2 Ensaio de tração uniaxial 

 

Os ensaios de resistência à tração foram realizados segundo a norma ASTM 

D638, em uma máquina universal de ensaios Shimadzu, modelo AG-X 300kN. O 

ensaio foi realizado com velocidade 5 mm.min-1 até a ruptura do corpo de prova. 

 

3.2.5.3 Ensaio de flexão em 3 pontos 

 

Os ensaios de flexão em três pontos foram realizados segundo a norma 

ASTM D790, método B, em uma máquina universal de ensaios Shimadzu, modelo 

AG-X 300kN. 

 

 

3.2.5.4 Ensaio de dureza Rockwell M (HRM) e Shore D 

 

Foram realizadas medidas de dureza Rockwell M com esfera de aço de 

diâmetro ¼ de polegada, pré-carga de 10 kgf e carga de 100 kgf em um durômetro 

marca PANTEC (Panambra Técnica importação e exportação LTDA), modelo RASN. 

Foram feitas 5 medições em todas as formulações de acordo com a norma ASTM 

D785. 

Já o ensaio de dureza Shore D foi realizado em um durômetro da marca 

Mainard de acordo com a norma ASTM D2240. 
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3.2.5.5 Ensaio de impacto Izod 

 

Para a realização dos ensaios de impacto Izod, os corpos de prova foram 

entalhados em equipamento da Ceast, modelo Notch Vis, segundo a norma ASTM 

D256. O ensaio de impacto foi realizado em um aparelho da Ceast, modelo Resil 

5.5, com martelo de 2,75 J. 

 

3.2.5.6 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

As análises de microscopia eletrônica de transmissão foram realizadas em um 

equipamento Philips modelo CM120. As fotomicrografias de MET das nanopartículas 

de sílica foram analisadas utilizando um software Image Pro Plus, através dos quais 

mediram-se o diâmetro médio de 300 partículas.  

As amostras da blenda PMMA/SAN (70/30) e dos nanocompósitos (PMMA/Si 

(100/1), PMMA/aSi (100/1), PMMA/SAN/Si (70/30/1), PMMA/SAN/aSi (70/30/1), 

SAN/Si (100/1) e SAN/aSi (100/1)) foram preparadas, em um crio-ultramicrótomo 

RMC, modelo Power Tome X, usando uma faca de diamante tipo CryoHisto 45°. As 

temperaturas de corte foram: -60°C, temperatura da faca; e -80°C temperatura da 

amostra, que foram resfriadas por nitrogênio líquido, visando evitar a deformação da 

morfologia dos materiais em estudo. A velocidade de corte foi de 0,1 mm. s-1 para 

obter amostras com espessura de 25nm. Na Figura 32 pode ser observada a região 

de onde foram retiradas as amostras dos corpos de prova injetados, para 

preparação por ultramicrotomia. 
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Figura 32. Região do corpo de prova injetado preparado por ultramicrotomia. 

Fonte: MACEDO, 2017. 

 

3.2.5.7 Reometria de placas paralelas 

 

As análises reológicas dos materiais foram realizadas em um reômetro 

oscilatório Anton Paar, modelo MCR 302. As amostras foram ensaiadas usando uma 

geometria de placas paralelas (d=25 mm) a uma temperatura de 230 °C na região do 

comportamento da viscoelasticidade linear. 

 

3.2.5.8 Ensaio de risco de Hoffman 

 

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

indústria de tintas e revestimentos, que tem 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 em trabalhos anteriores (SILVA, 2013), 

baseado no equipamento do ensaio de risco de Hoffman (KOLESKE, 1995), como 

pode ser visto na Figura 33.  
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

c) 

Figura 33. a) Foto do aparato utilizado no ensaio de risco, b) detalhe mostrando o riscador em 
contato com a superfície e c) riscador comercial utilizado.  

Fonte: SILVA, 2013. 

 

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

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, as quais foram posteriormente analisadas através de 

microscopia óptica (MO), e as larguras médias foram medidas com o auxílio de um 

software Image Pro Plus.  

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

Mitutoyo, modelo PH-R14, conforme mostra a Figura 34. O ângulo medido foi de 

85°. 
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 Figura 34. a) Detalhe da medição do ângulo do riscador no projetor de perfil e b) esboço da 
medida do ângulo do riscador. 

Fonte: SILVA, 2013 

 

3.2.5.9 Microscopia óptica (MO) 

 

 Os materiais submetidos ao ensaio de risco foram avaliados em um 

microscópio óptico da marca BEL photonics. 

 

3.2.5.10 Desgaste por abrasão 

 

Para determinar a resistência à abrasão dos materiais, foram produzidas 

chapas (10x10cm), as quais foram submetidas ao ensaio em um equipamento da 

Taber Industries, modelo 5135 abraser (Rotary plataforma abraser). O ensaio foi 

θ 

a) b) 
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realizado baseado na norma ASTM D4060. O rebolo utilizado foi o CS-10, com peso 

padrão de 1000g, e o teste foi realizado para 500 ciclos.  

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

acordo com a Equação 15: 

 

I =
(MA−MD)1000

C
     (15) 

 

onde: 

 MA= Peso da amostra antes do ensaio de abrasão (mg); 

 MD= Peso da amostra após o ensaio de abrasão (mg); 

 C= Número de ciclos utilizado no ensaio. 

 

3.2.5.11 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

As morfologias dos materiais desgastados por abrasão foram analisadas por 

microscopia eletrônica de varredura, utilizando um equipamento de bancada da 

Hitachi, modelo TM-3000. Antes da realização da análise, as amostras foram secas 

em estufa à vácuo a 60 °C. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ANÁLISE VISUAL DOS CORPOS DE PROVA 

 

 As Figuras 35 e 36 apresentam as imagens dos corpos de prova de tração 

dos polímeros puros, da blenda PMMA/SAN e dos nanocompósitos produzidos.  

  

 

Figura 35. Análise visual dos corpos de prova: a) polímeros puros e blenda PMMA/SAN, b) 
nanocompósitos com partículas de sílica sem tratamento de silanização e c) nanocompósitos 

com partículas de sílica tratadas com APTES.  
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Figura 36. Imagem comparativa dos corpos de prova correspondentes. 

 

Observou-se que todos os materiais produzidos são transparentes a luz 

visível, exibindo um comportamento característico de blendas poliméricas miscíveis. 

Verificou-se também que o nanocompósito SAN/Si (100/1) apresentou uma 

diferença de coloração quando comparado ao SAN (100), exibindo um 

amarelecimento típico de processos de degradação termo-oxidativa. Essa diferença 

de coloração também pode ser atribuída a capacidade de cromóforos específicos 

absorverem porções seletivas do espectro da luz visível ao longo da cadeia 

molecular do SAN, mudando a cor de peças moldadas. O SAN tem tendência de se 

tornar amarelo tanto com o tempo como pelo aumento da fração mássica de 

acrilonitrila. Espécies de baixa massa molar presentes na estrutura do polímero têm 

sido propostas como fonte de amarelamento (Figura 37a), sendo obtidas do 

mecanismo de ciclização de sequências de acrilonitrila no SAN formando poliimínas 

conjugadas (Figura 37b) (CARLSSON, 1986; ALLAN, 1993; SCHEIRS E PRIDDY, 

2003). 
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                                             a) 

 

        b) 

 

 

Figura 37. a) Pequena molécula do cromóforo do SAN e b) ciclização de uma sequência de AN 
formando poliimina conjugada sugerida como mecanismo de descoloração do SAN. 

Fonte: SCHEIRS E PRIDDY, 2003. 

 

Além disso, as nanopartículas de sílica sem tratamento podem ter contribuído 

para acelerar o processo de ciclização de acrilonitrila no SAN, uma vez que a 

amostra SAN/aSi, com partículas de sílica tratadas com APTES, apresentou uma 

coloração mais aproximada do SAN (100).  
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4.2 SILANIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA 

 

 A Figura 38 apresenta uma análise de hidrofobicidade realizada para avaliar a 

eficiência do tratamento de silanização das nanopartículas de sílica. 

 

 
Figura 38. Análise de hidrofobicidade realizada com a sílica: a) sem silanização (sílica 

hidrofílica) e b) silanizada (sílica hidrofóbica). 

 

Por meio da Figura 38, foi possível verificar que as nanopartículas migraram 

para a fase contendo clorofórmio, comprovando a eficiência do tratamento realizado. 

Esse comportamento repelente a água é causado pelos grupos orgânicos de cadeia 

curta que estão ancorados na superfície da sílica. 

 Uma vez que a área e a energia superficial das nanopartículas é alta, assim 

como as propriedades químicas das partículas são muito ativas, as nanopartículas 

são propensas a agregação. Além disso, os materiais inorgânicos são geralmente de 
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natureza hidrofílica, e o polímero de natureza hidrofóbica, sendo necessário 

modificar quimicamente a superfície das partículas usando um agente silano para 

promover uma melhoria no acoplamento do nanocompósito (ESTEVES et al., 2004; 

WU et al., 2005; HONG et al., 2007).  
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4.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO DAS 

NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA 

 

 A microscopia eletrônica de transmissão foi utilizada para analisar a 

morfologia das nanopartículas de sílica, de maneira que também fosse possível 

quantificar o diâmetro médio deste material. A Figura 39 apresenta as 

fotomicrografias dessas nanopartículas. 

  

  

Figura 39. Fotomicrografias de MET das nanopartículas de sílica sem tratamento. 

 

 As fotomicrografias obtidas ilustram que as partículas primárias apresentam 

diâmetro médio abaixo de 100 nm, possuem formato esférico e formam aglomerados 

de sílica, semelhante ao que foi observado na Figura 6. Foi possível quantificar 

também o diâmetro médio por meio do software Image Pro Plus, através da 

contagem de 300 partículas, obtendo um valor médio de 17,06 ± 3,94 nm. O valor 

medido foi diferente do informado pelo fabricante que foi de 7 nm. 
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4.4 MEDIDAS DE ÍNDICE DE FLUIDEZ 

 

Os resultados das medidas de índice de fluidez dos polímeros, blenda 

PMMA/SAN e nanocompósitos são apresentados na Figura 40 e na Tabela 3 do 

Apêndice A. 

 

Figura 40. Gráfico comparativo das medidas de índice de fluidez dos polímeros e blenda 
PMMA/SAN (em vermelho), dos nanocompósitos sem silanização (em amarelo) e dos 

nanocompósitos com partículas de sílica silanizadas (em cinza). 

 

Ao analisar os resultados de MFI da blenda PMMA/SAN observou-se um 

aumento deste índice à medida que a concentração de SAN aumentou. Isto 

aconteceu devido ao sinergismo de adição, já que o MFI do SAN (100) é bem maior 

quando comparado ao do PMMA (100), ou seja, a viscosidade da blenda diminui. 

Essa mesma diminuição da viscosidade (aumento do índice de fluidez) também foi 

constatada nos nanocompósitos PMMA/Si, SAN/Si e PMMA/SAN/Si, sendo maior no 
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SAN/Si (100), corroborando com o indício de degradação observado na análise 

visual dos corpos de prova. Diminuição similar da viscosidade do fundido também foi 

observada por Im et al. (2002) em matriz de poli(tereftalato de etileno)(PET) e por 

Cho e Paul (2001) em nanocompósitos poliamida 6/fibra de vidro/argila. Eles 

sugeriram duas razões para diminuição da viscosidade do fundido quando cargas 

nanométricas são adicionadas na matriz polimérica: a primeira é em função do 

deslizamento entre as cadeias poliméricas da matriz e as cargas, que agiria como 

lubrificante durante a fusão e também, em alguns casos, pela forma esférica das 

nanopartículas que diminuiria o coeficiente de atrito. A segunda razão é devida a 

degradação da matriz polimérica durante o processamento, em função das altas 

taxas de cisalhamento e o calor gerado durante a dissipação viscosa. 

 Já nos nanocompósitos PMMA/aSi, SAN/aSi e PMMA/SAN/aSi ocorreu uma 

diminuição do índice de fluidez quando comparados com os polímeros puros, com a 

blenda PMMA/SAN e com os nanocompósitos PMMA/Si, SAN/Si e PMMA/SAN/Si, 

sendo indicio de ter ocorrido reação entre as partículas de sílica modificadas 

superficialmente com APTES e a matriz polimérica. As equações abaixo apresentam 

uma proposta de mecanismo de reação entre as partículas de sílica (aSi) e os 

polímeros em estudo. 

 

 

 

(16) 

 

(17) 

 

 

(18) 

 

(19) 
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No processo de silanização ocorre a hidrólise de grupos etóxi (-OCH2CH3) no 

APTES (Equação 16). Os APTES hidrolisados em seguida reagem com os grupos 

silanóis (-Si-OH) presentes na superfície da sílica (Equação 17). As Equações 18 e 

19 mostram, respectivamente, a reação da sílica modificada com PMMA e SAN. 
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4.5 ENSAIO DE TRAÇÃO UNIAXIAL 

 

As propriedades mecânicas da blenda PMMA/SAN e dos nanocompósitos 

sofreram algumas variações em relação aos polímeros puros. Para facilitar a análise 

dos resultados foram plotados gráficos comparativos de resistência máxima à tração 

e alongamento na ruptura de todos os materiais analisados, como ilustrado nas 

Figuras 41 e 42, e na Tabela 4 do Apêndice B. 

 

Figura 41. Gráfico comparativo de resistência máxima à tração dos polímeros e blenda 
PMMA/SAN (em vermelho), dos nanocompósitos com partículas de sílica sem silanização (em 

amarelo) e dos nanocompósitos com partículas de sílica silanizadas (em cinza). 
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Figura 42. Resultados de alongamento na ruptura dos polímeros e blenda PMMA/SAN (em 
vermelho), dos nanocompósitos sem silanização (em amarelo) e dos nanocompósitos com 

partículas de sílica silanizadas (em cinza). 

 

Observou-se que a resistência máxima à tração da blenda PMMA/SAN teve 

um pequeno aumento quando comparado aos polímeros puros, apresentando um 

sinergismo de propriedade. Já quando se comparou a blenda PMMA/SAN com os 

nanocompósitos sem e com partícula de sílica silanizada, notou-se que houve um 

decréscimo significativo desta propriedade, o qual pode estar relacionado tanto com 

a presença de agregados de sílica, como foi observado nas fotomicrografias de 

MET, quanto com a interface polímero/carga inorgânica, atuando como concentrador 

de tensão. Apesar deste decréscimo, quando se compara os resultados dos 

nanocompósitos Si e aSi observou-se que o tratamento de silanização foi efetivo, 

melhorando a região interfacial e a dispersão das nanopartículas de sílica, 

aumentando a transferência da força externa da matriz polimérica para as 

nanopartículas de sílica. 
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Em geral, o desempenho mecânico de nanocompósitos poliméricos está 

relacionado com a interface entre a fase inorgânica e a matriz orgânica, tamanho e 

quantidade de nanopartículas adicionadas. Na maioria dos casos, os aditivos 

inorgânicos apresentam propriedades mecânicas melhores que os polímeros 

orgânicos. Se a interface matriz/carga for suficientemente forte, a força externa será 

transferida para a fase inorgânica através da interface, e, por conseguinte, reforçará 

as propriedades mecânicas dos materiais. Em contraste, se interface for fraca, ela 

vai romper primeiro, tornando os nanocompósitos mais frágeis (YANG e NELSON, 

2004). 

 Com relação ao alongamento na ruptura, esta propriedade da blenda 

PMMA/SAN foi intermediária e até superior aos polímeros puros, e quando se 

comparou a blenda PMMA/SAN com os nanocompósitos, também se observou uma 

diminuição do alongamento, e um pequeno aumento desta propriedade se 

comparado aos nanocompósitos tratados com os nanocompósitos sem tratamento. 

De acordo com Plueddmann (1991), as resinas orgânicas têm geralmente um 

coeficiente de expansão térmica muito mais elevado do que as cargas minerais, de 

modo que, à medida que os nanocompósitos são arrefecidos a partir de temperatura 

de fabricação elevadas, tensões de retração são estabelecidas através da interface. 

Botelho e colaboradores (2003) relataram que o comportamento mecânico dos 

polímeros depende de fatores como estrutura molecular, flexibilidade e orientação 

das cadeias, massa molar, quantidade de ligações cruzadas e a temperatura de uso. 

Nos compósitos de matriz polimérica com particulados, somam-se a estes fatores as 

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

adesão superficial e a concentração. 
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4.6 ENSAIO DE FLEXÃO EM 3 PONTOS 

 

 Esse ensaio foi realizado para determinar o módulo de elasticidade dos 

polímeros puros, da blenda PMMA/SAN e dos nanocompósitos, e os resultados 

obtidos estão mostrados na Figura 43 e na Tabela 5 do Apêndice C.  

 

Figura 43. Gráfico comparativo do módulo de elasticidade dos polímeros e blenda PMMA/SAN 
(em vermelho), dos nanocompósitos sem silanização (em amarelo) e dos nanocompósitos com 

partículas de sílica silanizadas (em cinza). 

 

 Constatou-se um aumento significativo do módulo de elasticidade dos 

nanocompósitos, sem e com partículas de sílica tratadas, se comparado aos 

polímeros puros e a blenda PMMA/SAN. Esse aumento foi mais significativo no 

nanocompósito SAN/aSi (100/1) (aumento de 55%) em relação ao polímero puro 

SAN 100. Já no nanocompósito PMMA/aSi (100/1) esse aumento também foi 
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significativo (38%) em relação ao PMMA (100), mas menor se comparado com o 

SAN/aSi, sendo indício de que as nanopartículas tratadas com APTES tem maior 

interação interfacial com o polímero SAN. O aumento do módulo de elasticidade em 

nanocompósitos polímero/fase inorgânica são influenciados pelas características 

intrínsecas das cargas inorgânicas, assim como das possíveis modificações 

causadas na matriz. De acordo com Leblanc (2010), para a maioria dos compósitos, 

a fase particulada é mais dura e mais rígida do que a matriz, fazendo com que essas 

partículas restrinjam o movimento da fase matriz na vizinhança de cada uma delas, 

ocasionando um aumento do módulo de elasticidade. FU e colaboradores (2008) 

complementam destacando que o módulo de elasticidade é mais influenciado pela 

fração mássica da fase inorgânica do que pelo tamanho de partícula.  

  



70 
 

 
 

4.7 ENSAIO DE DUREZA ROCKWELL M E SHORE D 

 

 Os resultados de dureza Rockwell M e Shore D são apresentados nas Figuras 

44 e 45, e na Tabela 6 do Apêndice D. 

 

Figura 44. Gráfico comparativo dos ensaios de dureza HRM dos polímeros e blenda 
PMMA/SAN (em vermelho), dos nanocompósitos sem silanização (em amarelo) e dos 

nanocompósitos com partículas de sílica silanizadas (em cinza). 

  

Ao analisar a Figura 44 observa-se que a dureza HRM da blenda PMMA/SAN 

é intermediária aos polímeros puros, considerando o desvio padrão. Notou-se 

também um pequeno aumento da dureza dos nanocompósitos PMMA/SAN/Si e 

nanocompósitos PMMA/SAN/aSi quando comparados com as blendas PMMA/SAN e 

com os polímeros puros. Ainda, quando comparamos os polímeros puros com os 

nanocompósitos tratados com silano APTES (PMMA/aSi e SAN/aSi) nota-se que o 

aumento é mais expressivo para o SAN/aSi, cerca de 7,7%, do que para o 

PMMA/aSi, cerca de 1,7% de aumento. 
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Figura 45. Gráfico comparativo dos ensaios de dureza Shore D dos polímeros e blenda 
PMMA/SAN (em vermelho), dos nanocompósitos sem silanização (em amarelo) e dos 

nanocompósitos com partículas de sílica silanizadas (em cinza). 

 

 Nos resultados de dureza Shore D (Figura 45), observou-se que os valores 

médios dessa propriedade para os nanocompósitos com sílica tratada é maior que 

para os polímeros puros, blenda PMMA/SAN e nanocompósitos sem tratamento, 

principalmente no nanocompósito com matriz de PMMA. De acordo com Brown 

(2002), o resultado de dureza depende da geometria do indentador e grau de 

indentação, bem como o tempo de indentação após a realização da medição. Na 

dureza Rockwell M o indentador é uma esfera com 6,35 mm de diâmetro, e na 

dureza Shore D o indentador é um cone com ângulo de 30° e ponta arredondada 

com 0,1 mm de raio. 

 Hong e colaboradores (2007) atribuem o aumento da dureza devido a ligação 

covalente entre as cadeias de PMMA e os grupos funcionais das nanopartículas 

tratadas. Esse comportamento também foi observado por Luyt et al. (2011), os quais 

adicionaram partículas de sílica com tratamento e tamanho de partículas distintas 

em matriz de policarbonato, onde os compósitos com menor tamanho de partícula e 

maior concentração obtiveram melhores resultados de dureza. Já OZSOY e 
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colaboradores (2015) utilizaram diferentes tipos de partículas (alumina, titânio e 

argila), na escala nanométrica e micrométrica, e observaram que a dureza aumenta 

com o aumento da concentração de partícula na escala nanométrica. 
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4.8 ENSAIO DE IMPACTO IZOD 

 

 Esse ensaio foi realizado para determinação da resistência ao impacto dos 

polímeros puros, da blenda PMMA/SAN e nanocompósitos. Os resultados obtidos 

encontram-se na Figura 46 e na Tabela 7 do Apêndice E. 

 

Figura 46. Gráfico comparativo dos ensaios de resistência ao impacto Izod dos polímeros e 
blenda PMMA/SAN (em vermelho), dos nanocompósitos sem silanização (em amarelo) e dos 

nanocompósitos com partículas de sílica silanizadas (em cinza). 

 

Observou-se que a resistência ao impacto da blenda PMMA/SAN é 

intermediária aos valores dos polímeros puros. Já quando se compara os polímeros 

puros e a blenda PMMA/SAN com os nanocompósitos sem e com tratamento de 

silanização, observa-se uma redução significativa desta propriedade, chegando a 

aproximadamente 28% para o nanocompósito PMMA/Si e 36% para o SAN/Si, se 

comparado aos polímeros puros. Mas quando se compara os nanocompósitos 

tratados com os polímeros puros (redução de 22% para o PMMA/aSi e 30% para o 
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SAN/aSi) nota-se um indício de que o tratamento foi efetivo mostrando uma 

tendência destes materiais em resistir a propagação de trincas de forma mais eficaz 

que os nanocompósitos sem tratamento. Essa redução na tenacidade sob impacto 

dos nanocompósitos está, provavelmente, associada às partículas de sílica que 

podem dificultar o movimento das cadeias poliméricas, inibindo o crescimento da 

deformação plástica, que pode absorver a energia de fratura, além da existência de 

agregados de partículas de sílica que atuam como concentradores de tensão, 

promovendo uma redução nesta propriedade. 

 Para Shah (2007), na maior parte das vezes, a presença do entalhe 

transforma o estado de tensão uniaxial ou biaxial em triaxial, ou seja, solicitação de 

tensões nas três direções ortogonais. Este estado de tensão produz uma redução 

significativa na resistência ao impacto, e proporciona fratura essencialmente frágil. 
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4.9 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO DA BLENDA 

PMMA/SAN E DOS NANOCOMPÓSITOS 

 

A Figura 47 apresenta as fotomicrografias da blenda PMMA/SAN (70/30).  

 

 

 

Figura 47. Fotomicrografias de MET da blenda PMMA/SAN (70/30). 

 

Observa-se que esta blenda polimérica exibiu um comportamento de uma 

blenda miscível, apresentando apenas uma única fase nas condições em que foi 

obtida. Este resultado corrobora com a análise visual dos corpos de prova, indicando 

a miscibilidade da blenda PMMA/SAN. 

A Figura 48 apresenta a morfologia dos nanocompósitos analisados em 

diferentes resoluções. 
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Figura 48. Fotomicrografias de MET dos nanocompósitos analisados. 

 

Observando as fotomicrografias da Figura 48, referentes aos nanocompósitos 

Si e aSi, verificou-se a presença de agregados de sílica distribuídos de maneira 

uniforme na matriz polimérica. Entretanto, ocorreu uma redução no tamanho médio e 

uma melhor dispersão nos materiais tratados com aminosilano. Essas 

fotomicrografias corroboram com os resultados obtidos nos ensaio de tração e 

impacto izod. 

Esse mesmo comportamento foi discutido por Hong e colaboradores (2007), 

que indica que as nanopartículas possuem uma grande área superficial e têm 

tendência de formar agregados, e após o tratamento elas se tornaram hidrofóbicas e 

reduziram o tamanho médio dos agregados, além da possibilidade de existir 

hidroxilas que não reagiram com o polímero na superfície das nanopartículas. Para 

Bagwe e colaboradores (2006), tanto a concentração de nanopartículas de sílica 

quanto a concentração de grupos funcionais na superfície das nanopartículas afetam 

grandemente a tendência delas se agregarem.  

  

 

  

PMMA/Si (100/1)  PMMA/aSi (100/1) 

  

 

  

PMMA/SAN/Si (70/30/1)  PMMA/SAN/aSi (70/30/1) 

  

 

  

SAN/Si (100/1)  SAN/aSi (100/1) 
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4.10 REOMETRIA DE PLACAS PARALELAS 

 

As medidas reológicas foram realizadas para avaliar a efetividade do 

tratamento de silanização nos nanocompósitos. A Figura 49 apresenta a viscosidade 

complexa (η*) em função da frequência (ω) dos materiais em estudo. Verificou-se 

um platô newtoniano a baixas frequências. Para maiores valores de frequência 

constatou-se uma redução da viscosidade complexa, comportamento típico de 

polímeros pseudoplásticos. 

 

Figura 49. Viscosidade complexa em função da frequência dos materiais estudados. 

  

Para os materiais tratados com APTES notou-se um aumento da viscosidade 

complexa destes nanocompósitos (PMMA/aSi e SAN/aSi) em relação aos polímeros 

puros e aos nanocompósitos sem tratamento, corroborando com os indícios de 

reação entre as nanopartículas tratadas e os polímeros, apresentados nos ensaios 

de índice de fluidez.  
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 Na blenda PMMA/SAN e seus respectivos nanocompósitos (PMMA/SAN/Si e 

PMMA/SAN/aSi) observou-se que as curvas estão praticamente sobrepostas, 

evidenciando que o tratamento não teve influência significativa na viscosidade 

complexa destes materiais nestas condições de ensaio. Constatou-se também uma 

redução da viscosidade complexa do SAN/Si se comparado ao SAN puro, similar ao 

que foi apresentado no resultado de índice de fluidez. Existem várias razões que 

poderiam induzir uma diminuição da viscosidade, entre elas: a diminuição da massa 

molar como resultado da degradação durante o processamento (CHO e PAUL, 

2001; SCHULZE et al., 2003) e volume extra introduzido pela adição de 

nanopartículas de sílica (MACKAY et al., 2003; TUTEJA et al., 2007). 

 Na Figura 50 são apresentadas as curvas de módulo de armazenamento (G’) 

e módulo de perda (G’’). 

  

Figura 50. Curvas mestras de G’ e G’’ em função da frequência dos materiais estudados. 
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 Pôde-se observar que a incorporação de sílica tratada com aminosilano 

resultou em um aumento do módulo de armazenamento se comparado aos 

polímeros puros e nanocompósitos sem tratamento, sendo indício de uma maior 

interação interfacial do polímero com as nanopartículas de sílica tratadas. Esse 

mesmo comportamento foi observado para o módulo de perda, com exceção da 

blenda PMMA/SAN, nanocompósitos PMMA/SAN/Si e PMMA/SAN/aSi, cujas curvas 

estão sobrepostas. 
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4.11 ENSAIO DE RISCO  

 

 Os materiais submetidos ao ensaio de risco foram analisados pela avaliação 

da largura média dos riscos e pela morfologia dos rasgos deixados nas amostras 

pelo riscador. A Figura 51 apresenta um gráfico comparativo com a largura média 

dos riscos de todos os materiais em estudo. 

 

Figura 51. Gráfico comparativo da largura média dos riscos dos polímeros e blenda 
PMMA/SAN (em vermelho), dos nanocompósitos sem silanização (em amarelo) e dos 

nanocompósitos com partículas de sílica silanizadas (em cinza). 

 

 Observou-se que ocorreu uma diminuição significativa na largura média dos 

riscos nos nanocompósitos, sendo essa redução mais significativa para os 

nanocompósitos aSi, quando comparado com a blenda PMMA/SAN e polímeros 

puros. De acordo com Gahr (1987), o desgaste abrasivo em compósitos poliméricos 

é influenciado principalmente pelas propriedades da carga, da matriz e da interface. 

O desgaste abrasivo diminui consideravelmente com o aumento da dureza e do 

módulo de elasticidade do compósito. Constituintes mais duros que os materiais 
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abrasivos atuam como fortes barreias para a formação de ranhuras e reduzem 

efetivamente o desgaste. 

 A Tabela 1 ilustra as fotomicrografias dos riscos dos materiais em estudo. 

Tabela 1. Fotomicrografias de MO dos polímeros, blenda PMMA/SAN e nanocompósitos. 

Materiais Polímeros e 

blenda PMMA/SAN 

Nanocompósitos 

Si 

Nanocompósitos 

aSi 

 

PMMA (100) 

PMMA/Si (100/1) 

PMMA/aSi (100/1) 

   

 

PMMA/SAN (99/1) 

PMMA/SAN/Si (99/1/1) 

PMMA/SAN/aSi (99/1/1) 

   

 

PMMA/SAN (95/5) 

PMMA/SAN/Si (95/5/1) 

PMMA/SAN/aSi (95/5/1) 

   

 

PMMA/SAN (90/10) 

PMMA/SAN/Si (90/10/1) 

PMMA/SAN/aSi (90/10/1) 

   

 

PMMA/SAN (85/15) 

PMMA/SAN/Si (85/15/1) 

PMMA/SAN/aSi (85/15/1) 

   

 

PMMA/SAN (80/20) 

PMMA/SAN/Si (80/20/1) 

PMMA/SAN/aSi (80/20/1) 

   

 

PMMA/SAN (70/30) 

PMMA/SAN/Si (70/30/1) 

PMMA/SAN/aSi (70/30/1) 

   

 

SAN (100) 

SAN/Si (100/1) 

SAN/aSi (100/1) 
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As fotomicrografias da Tabela 1 revelam a morfologia dos materiais 

submetidos ao ensaio de risco e mostram que a redução da largura média dos riscos 

tanto nos nanocompósitos Si e aSi foram expressivas. O mecanismo predominante 

no desgaste abrasivo dos nanocompósitos obtidos foi o microcorte, conforme pode 

ser observado na Figura 52. 

 

 

Figura 52. Mecanismos envolvidos no desgaste abrasivo. 

Fonte: GAHR, 1987. 

 

Em trabalho anterior, Silva (2013) avaliou que ocorreu uma mudança no 

mecanismo de desgaste de microsulcamente para microcorte com o aumento da 

concentração de sílica, em compósitos com matriz de PMMA copolímero e sílica na 

escala micrométrica. Já Guo et al. (2009) prepararam nanocompósitos híbridos de 

epóxi/nanosílica/fibra de carbono e concluíram que a adição destas cargas 

inorgânicas gerou um efeito sinérgico no desempenho tribológico destes materiais, e 

atribuíram essa melhoria à dureza superficial e a interação interfacial promovida 

pelas nanopartículas de sílica tratadas com 3-metacriloxipropiltrimetóxisilano. 
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4.12 ENSAIO DE ABRASÃO  

 

 Os resultados dos materiais submetidos ao ensaio de desgaste por abrasão 

são apresentados na Tabela 2 e na Figura 53. 

 

Tabela 2. Resultados de desgaste por abrasão dos materiais analisados. 

Materiais Índice de desgaste (I) 

PMMA (100) 92 ± 1,4 

PMMA/Si (100/1) 79,5 ± 0,7 

PMMA/aSi (100/1) 77,5 ± 2,1 

PMMA/SAN (70/30) 94,5 ± 0,7 

PMMA/SAN/Si (70/30/1) 85 ± 1,4 

PMMA/SAN/aSi (70/30/1) 82 ± 1,4 

SAN (100) 101 ± 1,4 

SAN/Si (100/1) 91 ± 1,4 

SAN/aSi (100/1) 88 ± 1,4 

 

O resultado de índice de degaste (I) da blenda PMMA/SAN (70/30) foi 

intermediária aos polímeros puros, no qual o copolímero SAN foi mais susceptível ao 

desgaste abrasivo se comparado ao PMMA, corroborando com os dados de dureza 

HRM. Observa-se também que ocorreu uma redução no índice de desgaste nos 

nanocompósitos, significando uma melhoria na resistência à abrasão destes 

materiais sem e com tratamento de silanização, se comparado aos polímeros puros 

e blenda PMMA/SAN (70/30). Vale a pena ressaltar que o índice de desgaste dos 

nanocompósitos Si e aSi foram muito próximos. 

Essa mesma redução no índice de desgaste foi observada por Avella et al. 

(2007), os quais prepararam nanocompósitos de PMMA com sílica (1 e 3% em 

massa) sem e com modificação superficial (utilizando o MEMO) e observaram que 

tanto o aumento da concentração quanto as nanopartículas tratadas não 

promoveram mudanças significativas na resistência a abrasão do PMMA.  
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PMMA (100) 

 

PMMA/Si (100/1) 

 

PMMA/aSi (100/1) 

 

PMMA/SAN (70/30) 

 

PMMA/SAN/Si (70/30/1) 

 

PMMA/SAN/aSi (70/30/1) 

 

SAN (100) 

 

SAN/Si (100/1) 

 

 

SAN/aSi (100/1) 

 

Figura 53. Fotomicrografias de MEV da região ensaiada por abrasão dos polímeros, blenda 
PMMA/SAN (70/30) e nanocompósitos. 

 

As fotomicrografias da Figura 53 revelaram a formação de fissuras na região 

de deslizamento do rebolo abrasivo, como resultado do alto coeficiente de atrito. De 

acordo com Avolio et al. (2010), a presença de pequenas concentrações de 

nanopartículas de sílica aumenta fortemente a resistência à abrasão dos 

nanocompósitos. 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. 
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5. CONCLUSÃO  

 

 A partir dos estudos realizados concluiu-se que os resultados obtidos foram 

bastante reprodutíveis, mostrando a eficiência da incorporação de nanopartículas de 

sílica por meio do processamento por extrusão na obtenção de nanocompósitos 

poliméricos, além de se obter nanocompósitos transparentes a luz visível e com 

nanosílica bem dispersa na matriz polimérica.  

 Com relação a análise de hidrofobicidade foi possível verificar que as 

nanopartículas de sílica migraram para a fase contendo clorofórmio, comprovando a 

eficácia do tratamento realizado. 

As caracterizações morfológicas de MET revelaram que a blenda PMMA/SAN 

apresentou um comportamento característico de uma blenda polimérica miscível, 

exibindo uma única fase, e uma redução e melhor dispersão dos agregados de sílica 

nos nanocompósitos tratados com APTES. 

As medidas reológicas indicaram a presença de reação entre nanopartículas 

de sílica tratadas com APTES com os polímeros puros e com a blenda PMMA/SAN, 

mostrando-se técnicas úteis para avaliar possíveis reações durante o processo de 

extrusão.  

Com relação as propriedades mecânicas avaliadas nos ensaios de tração e 

impacto Izod, pôde-se concluir que ocorreu uma diminuição na resistência máxima à 

tração, resistência ao impacto e alongamento na ruptura dos nanocompósitos sem 

tratamento. Entretanto, essas propriedades nos nanocompósitos tratados com 

APTES foram superiores. 

Os ensaios mecânicos de flexão e dureza dos nanocompósitos com partículas 

de sílica tratadas com APTES apresentaram propriedades superiores aos polímeros 

puros, blenda PMMA/SAN e nanocompósitos sem tratamento das partículas de 

sílica, sendo indício de uma boa adesão interfacial entre a matriz e carga inorgânica.  

A adição de nanopartículas de sílica promoveu mudanças significativas nas 

propriedades mecânicas de abrasão e risco dos nanocompósitos, mostrando uma 
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redução na largura média dos riscos e uma diminuição no índice de desgaste, 

promovendo melhorias no desgaste abrasivo destes materiais. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Para que seja dada a continuidade no estudo e desenvolvimento de 

nanocompósitos PMMA/SAN/sílica, por mistura no estado fundido, sugerem-se os 

seguintes pontos: 

 

• Utilizar um SAN que promova a imiscibilidade da blenda PMMA/SAN para 

avaliar o efeito da adição de nanopartículas no comportamento mecânico dos 

nanocompósitos poliméricos; 

• Utilizar também o PMMA copolímero (com maior alongamento na ruptura e 

melhor resistência ao impacto) para avaliar o efeito da adição de sílica nesta 

blenda PMMA/SAN; 

• Avaliar a estabilidade térmica dos nanocompósitos poliméricos; 

• Realizar a modificação superficial da sílica com outro silano (por exemplo o 3- 

metacriloxipropiltrietóxisilano - MPS); 

• Avaliar a resistência química dos materiais em função da presença de 

nanopartículas de sílica. 
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APÊNDICE A – Tabela com valores de MFI 

Tabela 3. Resultados das medidas de índice de fluidez dos polímeros, blenda PMMA/SAN e 
nanocompósitos. 

 Materiais MFI (g/10min) 

 

 

 

Polímeros puros 

e blenda 

PMMA/SAN 

PMMA (100) 3,00 ± 0,003 

PMMA/SAN (99/1) 3,07 ± 0,007 

PMMA/SAN (95/5) 3,08 ± 0,002 

PMMA/SAN (90/10) 3,18 ± 0,004 

PMMA/SAN (85/15) 3,25 ± 0,003 

PMMA/SAN (80/20) 3,48 ± 0,003 

PMMA/SAN (70/30) 3,67 ± 0,003 

SAN (100) 7,25 ± 0,003 

 

 

 

Nanocompósitos 

com partículas 

de sílica sem 

tratamento 

PMMA/Si (100/1) 3,09 ± 0,001 

PMMA/SAN/Si (99/1/1) 3,09 ± 0,003 

PMMA/SAN/Si (95/5/1) 3,10 ± 0,002 

PMMA/SAN/Si (90/10/1) 3,24 ± 0,001 

PMMA/SAN/Si (85/15/1) 3,27 ± 0,002 

PMMA/SAN/Si (80/20/1) 3,60 ± 0,001 

PMMA/SAN/Si (70/30/1) 3,95 ± 0,002 

SAN/Si (100/1) 8,48 ± 0,007 

 

 

 

Nanocompósitos 

com partículas 

de sílica 

tratadas com 

APTES 

PMMA/aSi (100/1) 2,55 ± 0,001 

PMMA/SAN/aSi (99/1/1) 2,67 ± 0,001 

PMMA/SAN/aSi (95/5/1) 2,81 ± 0,001 

PMMA/SAN/aSi (90/10/1) 2,83 ± 0,002 

PMMA/SAN/aSi (85/15/1) 2,90 ± 0,002 

PMMA/SAN/aSi (80/20/1) 3,17 ± 0,001 

PMMA/SAN/aSi (70/30/1) 3,40 ± 0,001 

SAN/aSi (100/1) 6,67 ± 0,002 
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APÊNDICE B – Tabela com valores de resistência à tração e 

alongamento na ruptura 

 

Tabela 4. Resultados de resistência máxima à tração e alongamento na ruptura dos polímeros 
puros, da blenda PMMA/SAN e dos nanocompósitos. 

 Materiais Resistência máxima à 

tração (MPa) 

Alongamento na 

ruptura (%) 

 

 

 

Polímeros puros 

e blenda 

PMMA/SAN 

PMMA (100) 62,03 ± 0,93 5,57 ± 0,73 

PMMA/SAN (99/1) 61,50 ± 2,09 6,12 ± 1,67 

PMMA/SAN (95/5) 63,43 ± 0,59 5,76 ± 0,63 

PMMA/SAN (90/10) 63,75 ± 0,98 6,11 ± 1,31 

PMMA/SAN (85/15) 63,95 ± 1,82 5,63 ± 1,23 

PMMA/SAN (80/20) 65,72 ± 1,24 7,33 ± 2,46 

PMMA/SAN (70/30) 68,07 ± 1,59 5,34 ± 0,62 

SAN (100) 61,81 ± 1,32 2,87 ± 0,17 

 

 

 

Nanocompósitos 

com partículas 

de sílica sem 

tratamento 

PMMA/Si (100) 47,93 ± 3,98 2,65 ± 0,29 

PMMA/SAN/Si (99/1/1) 46,25 ± 0,07 2,53 ± 0,37 

PMMA/SAN/Si (95/5/1) 41,59 ± 5,48 2,33 ± 0,39 

PMMA/SAN/Si (90/10/1) 47,70 ± 1,78 2,41 ± 0,21  

PMMA/SAN/Si (85/15/1) 46,46 ± 4,06 2,12 ± 0,32 

PMMA/SAN/Si (80/20/1) 50,15 ± 2,25 2,43 ± 0,13 

PMMA/SAN/Si (70/30/1) 49,48 ± 4,06 2,40 ± 0,28 

SAN/Si (100/1) 44,79 ± 4,07 1,79 ± 0,15 

 

 

 

Nanocompósitos 

com partículas 

de sílica 

tratadas com 

APTES 

PMMA/aSi (100) 52,12 ± 2,09 2,80 ± 0,15 

PMMA/SAN/aSi (99/1/1) 50,62 ± 2,30 2,67 ± 0,23 

PMMA/SAN/aSi (95/5/1) 47,98 ± 5,43 2,34 ± 0,39 

PMMA/SAN/aSi (90/10/1) 51,41 ± 3,69 2,66 ± 0,33 

PMMA/SAN/aSi (85/15/1) 46,36 ± 6,10 2,41 ± 0,26 

PMMA/SAN/aSi (80/20/1) 53,21 ± 3,55 2,62 ± 0,29 

PMMA/SAN/aSi (70/30/1) 54,35 ± 2,33 2,57 ± 0,17 

SAN/aSi (100/1) 45,30 ± 4,53 1,92 ± 0,21 
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APÊNDICE C – Tabela com valores de módulo de elasticidade 

 

Tabela 5. Resultados de módulo de elasticidade dos polímeros puros, da blenda PMMA/SAN e 
dos nanocompósitos. 

 Materiais Módulo de 

elasticidade (GPa) 

 

 

 

 

Polímeros puros 

e blenda 

PMMA/SAN 

PMMA (100) 2,63 ± 0,02 

PMMA/SAN (99/1) 2,59 ± 0,05 

PMMA/SAN (95/5) 2,75 ± 0,04 

PMMA/SAN (90/10) 2,64 ± 0,04 

PMMA/SAN (85/15) 2,62 ± 0,05 

PMMA/SAN (80/20) 2,75 ± 0,02 

PMMA/SAN (70/30) 2,87 ± 0,05 

SAN (100) 3,42 ± 0,02 

 

 

 

Nanocompósitos 

com partículas 

de sílica sem 

tratamento 

PMMA/Si (100/1) 3,64 ± 0,17 

PMMA/SAN/Si (99/1/1) 3,50 ± 0,08 

PMMA/SAN/Si (95/5/1) 3,80 ± 0,02 

PMMA/SAN/Si (90/10/1) 3,77 ± 0,04 

PMMA/SAN/Si (85/15/1) 3,68 ± 0,08 

PMMA/SAN/Si (80/20/1) 3,79 ± 0,03 

PMMA/SAN/Si (70/30/1) 3,76 ± 0,03 

SAN/Si (100/1) 4,76 ± 0,49 

 

 

Nanocompósitos 

com partículas 

de sílica 

tratadas com 

APTES 

PMMA/aSi (100/1) 3,63 ± 0,05 

PMMA/SAN/aSi (99/1/1) 3,72 ± 0,03 

PMMA/SAN/aSi (95/5/1) 3,82 ± 0,04 

PMMA/SAN/aSi (90/10/1) 3,69 ± 0,05 

PMMA/SAN/aSi (85/15/1) 3,74 ± 0,01 

PMMA/SAN/aSi (80/20/1) 3,84 ± 0,04 

PMMA/SAN/aSi (70/30/1) 3,87 ± 0,04 

SAN/aSi (100/1) 5,31 ± 0,15 
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APÊNDICE D – Tabela com valores de dureza HRM e Shore D 

 

Tabela 6. Resultados dos ensaios de dureza HRM e Shore D dos polímeros puros, da blenda 
PMMA/SAN e nanocompósitos. 

 Materiais Dureza HRM Dureza Shore D 

 

 

 

 

Polímeros puros 

e blenda 

PMMA/SAN 

PMMA (100) 87,14 ± 5,52 79,80 ± 0,45 

PMMA/SAN (99/1) 88,71 ±4,23 81,20 ± 0,45 

PMMA/SAN (95/5) 85,71 ± 2,56 81,43 ± 1,62 

PMMA/SAN (90/10) 87,14 ± 1,35 81,29 ± 1,89 

PMMA/SAN (85/15) 87,43 ± 3,31 81,67 ± 1,63 

PMMA/SAN (80/20) 86,14 ± 2,79 81,00 ± 0,89 

PMMA/SAN (70/30) 84,86 ± 2,54 81,43 ± 1,51 

SAN (100) 75,57 ± 3,51 82,00 ± 1,15 

 

 

 

Nanocompósitos 

com partículas 

de sílica sem 

tratamento 

PMMA/Si (100/1) 88,29 ± 2,56  84,17 ± 0,75 

PMMA/SAN/Si (99/1/1) 91,71 ± 1,70 82,43 ± 1,13 

PMMA/SAN/Si (95/5/1) 90,14 ± 1,07 82,14 ± 1,46 

PMMA/SAN/Si (90/10/1) 88,00 ± 2,89 83,00 ± 1,91 

PMMA/SAN/Si (85/15/1) 88,43 ± 0,53 82,29 ± 1,80 

PMMA/SAN/Si (80/20/1) 90,17 ± 4,58 82,14 ± 0,90 

PMMA/SAN/Si (70/30/1) 87,86 ± 1,77 82,57 ± 0,53 

SAN/Si (100/1) 77,00 ± 1,00 82,57 ± 0,79 

 

 

 

Nanocompósitos 

com partículas 

de sílica 

tratadas com 

APTES 

PMMA/aSi (100/1) 88,57 ± 1,90 84,50 ± 0,55 

PMMA/SAN/aSi (99/1/1) 87,14 ± 2,12 83,67 ± 1,03 

PMMA/SAN/aSi (95/5/1) 90,14 ± 1,68 83,00 ± 0,82 

PMMA/SAN/aSi (90/10/1) 90,71 ± 1,89 82,86 ± 1,07 

PMMA/SAN/aSi (85/15/1) 88,71 ± 1,50 82,29 ± 1,38 

PMMA/SAN/aSi (80/20/1) 89,86 ± 1,07 83,14 ± 0,90 

PMMA/SAN/aSi (70/30/1) 88,00 ± 1,83 83,14 ± 0,90 

SAN/aSi (100/1) 81,43 ± 1,13 83,14 ± 0,38 
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APÊNDICE E – Tabela com valores de resistência ao impacto 

 

Tabela 7. Resultados dos ensaios de resistência ao impacto Izod dos polímeros puros, da 
blenda PMMA/SAN e dos nanocompósitos. 

 Materiais Resistência ao 

impacto Izod (J/m) 

 

 

 

 

Polímeros puros 

e blenda 

PMMA/SAN 

PMMA (100) 27,22 ± 0,02 

PMMA/SAN (99/1) 27,34 ± 0,01 

PMMA/SAN (95/5) 27,07 ± 0,01 

PMMA/SAN (90/10) 27,74 ± 0,01 

PMMA/SAN (85/15) 27,40 ± 0,01 

PMMA/SAN (80/20) 27,46 ± 0,01 

PMMA/SAN (70/30) 28,31 ± 0,01 

SAN (100) 29,40 ± 0,01 

 

 

 

Nanocompósitos 

com partículas 

de sílica sem 

tratamento 

PMMA/Si (100/1) 19,69 ± 0,01 

PMMA/SAN/Si (99/1/1) 19,82 ± 0,01 

PMMA/SAN/Si (95/5/1)  19,06 ± 0,01 

PMMA/SAN/Si (90/10/1) 18,94 ± 0,01 

PMMA/SAN/Si (85/15/1) 18,96 ± 0,01 

PMMA/SAN/Si (80/20/1) 19,10 ± 0,01 

PMMA/SAN/Si (70/30/1) 19,10 ± 0,01 

SAN/Si (100/1) 19,01 ± 0,01 

 

 

 

Nanocompósitos 

com partículas 

de sílica 

tratadas com 

APTES 

PMMA/aSi (100/1) 21,12 ± 0,01 

PMMA/SAN/aSi (99/1/1) 20,06 ± 0,01 

PMMA/SAN/aSi (95/5/1) 19,75 ± 0,01 

PMMA/SAN/aSi (90/10/1) 19,49 ± 0,01 

PMMA/SAN/aSi (85/15/1) 18,97 ± 0,02 

PMMA/SAN/aSi (80/20/1) 19,75 ± 0,02 

PMMA/SAN/aSi (70/30/1) 19,71 ± 0,01 

SAN/aSi (100/1) 20,69 ± 0,01 
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ANEXO A - PMMA ECL 100 
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ANEXO B - SAN LURAN 358N 
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ANEXO C - SÍLICA AEROSIL® 300 
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ANEXO D - 3-AMINOPROPILTRIETÓXISILANO 
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