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RESUMO 

Neste trabalho foi realizado um estudo para investigar a influência da 

estrutura química no comportamento reológico na região da viscoelasticidade 

linear das blendas poliméricas constituídas de polímeros acrílicos 

(poli(metacrilato de metila) homopolímero (PMMAh), poli(metacrilato de metila) 

com elastômero (PMMAe)) e estirênicos (poliestireno (PS), copolímero estireno-

acrilonitrila (SAN), copolímero acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS) e 

copolímero metacrilato de metila-butadieno-estireno (MBS)). A espectroscopia 

de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) mostrou diferentes bandas 

características das estruturas química e a calorimetria exploratória diferencial 

(DSC) identificou as temperaturas de transição vítrea (Tg) relacionadas aos 

acrílicos, estirênicos e fase elastomérica do PMMAe, ABS e MBS. Os resultados 

da composição química do SAN e ABS mostraram que a porcentagem de AN 

encontravam-se dentro da janela de miscibilidade para as misturas com o 

PMMA, isto é, de 25 e 21%, respectivamente. Os resultados reológicos a baixas 

frequências na região de viscoelasticidade linear mostraram que houve uma 

mudança significativa no comportamento reológico em relação ao uso do 

PMMAh, quando comparado ao uso do PMMAe e, mostraram também, a 

miscibilidade e imiscibilidade das blendas poliméricas com variação estrutural 

dos componentes minoritários. A microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

microscopia eletrônica de transmissão (MET) mostraram a imiscibilidade nas 

blendas poliméricas com PS e miscibilidade da blenda PMMAh/SAN, e também 

a miscibilidade entre o PMMAh com SAN livre do ABS na blenda PMMAh/ABS, 

corroborando com os resultados reológicos. Entretanto, as blendas poliméricas 

com PMMAe apresentaram resultados microrreológicos complexos, devido a 

presença da fase elastomérica. As fotomicrografias mostraram a miscibilidade 

entre o PMMA e o SAN nas blendas PMMAe/SAN e PMMAe/ABS, onde o PMMAe 

apresentou partículas do tipo casca-núcleo (core-shell) e o ABS apresentou 

domínios de fase dispersa de polibutadieno. 

Palavras chaves: viscoelasticidade linear, acrílicos, estirênicos  
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ABSTRACT 

The aim of this work was to investigate the influence of the effect of the chemical 

structure on the rheological behavior in the linear viscoelastic region of polymer 

blends consisting of acrylic polymers (poly (methyl methacrylate) homopolymer 

(PMMAh), poly (methyl methacrylate) with elastomeric particles (PMMAe)) and 

styrenic polymers (polystyrene (PS), styrene-acrylonitrile copolymer (SAN), 

acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS) and methyl methacrylate-

butadiene-styrene copolymer (MBS)). Fourier transform infrared spectroscopy 

(FTIR) showed a different bands characteristic of the chemical structures and tje 

differential scanning calorimetry (DSC) identified the glass transition 

temperatures (Tg) related to acrylics, styrenics and elastomeric phases of 

PMMAe, ABS and MBS. The results of the chemical compositions of the SAN and 

ABS showed that the percentage of AN were within the miscibility window for 

mixtures with PMMA, ie 25 and 21 wt%, respectively. The rheological results 

obtained at low frequency in the region of linear viscoelasticity showed that there 

was a significant change in the rheological behavior in relation to the use of 

PMMAh when compared to the use of PMMAe and also showed the miscibility 

and immiscibility of the polymer blends with structural variation of the minority 

components. Scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron 

microscopy (TEM) showed the immiscibility in polymer blends with PS and 

miscibility in PMMAh/SAN blend, as well as the miscibility between PMMAh and 

free SAN of the ABS in the PMMAh/ABS blend, corroborating with the rheological 

results. However, the polymer blends with PMMAe presented complex 

microrreological results due to the presence of the elastomeric phase. 

Photomicrographs showed the miscibility between PMMA and SAN in the 

PMMAe/SAN and PMMAe/ABS blends, where PMMAe presented core-shell 

particles and ABS showed dispersed phase domains of the polybutadiene. 

Keywords: linear viscoelasticity, acrylic, styrenic   
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1. INTRODUÇÃO 
 

A indústria de polímeros a cada dia tem sido desafiada a produzir novos 

materiais com propriedades diferenciadas. Para enfrentar esses novos desafios, 

vários métodos foram desenvolvidos para modificar polímeros já existentes. Um 

método de modificação de polímero que apresenta uma melhor razão 

custo/benefício é o desenvolvimento de blendas poliméricas no estado fundido 

utilizando equipamentos tradicionais de processamento (Utracki, 1989). 

Blendas poliméricas representam as misturas físicas de dois ou mais 

polímeros e/ou copolímeros sem que haja um elevado número de reações 

químicas entre eles, a menos que estas reações ocorram em nível baixo 

limitadas à interface dos dois sistemas, como na compatibilização reativa 

(Utracki, 1989). Muitas blendas poliméricas são utilizadas como plástico de 

engenharia, com aplicações industriais importantes, nas indústrias de 

embalagens, automobilísticas, aeronáuticas, entre outras. A produção de 

blendas poliméricas comerciais corresponde a aproximadamente 10% da 

produção total de polímeros (Wiebeck; Harada, 2012). 

As blendas poliméricas são classificadas termodinamicamente em 

miscíveis quando são formadas por uma única fase e imiscíveis quando são 

formadas por mais de uma fase. Além disso, quando imiscíveis são classificadas 

em relação ao seu desempenho final como compatíveis se apresentarem melhor 

desempenho final em relação aos seus constituintes ou incompatíveis se não 

houver melhoria em seu desempenho final (Utracki, 1989). 

A determinação das propriedades reológicas dos homopolímeros e de 

sistemas multifásicos, tais como os copolímeros e as blendas poliméricas são 

importantes para avaliar o comportamento reológico destes materiais, quando 

são submetidos a aplicação de uma tensão ou deformação (Zheng e 

colaboradores, 2001). Em blendas poliméricas o estudo do comportamento 

reológico despertar grande interesse porque pode fornecer informações 

importantes sobre a miscibilidade, interações entre fases, tensão interfacial, a 

evolução da morfologia, entre outras (Han, 2007). 
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Diversos tipos de ensaios reológicos podem ser utilizados para inferir 

qualitativamente ou quantitativamente o comportamento reológico de blendas 

poliméricas. Um tipo de ensaio reológico bastante utilizado são os dinâmicos 

oscilatórios que podem ser realizados na região da viscoelasticidade linear. 

(Zheng e colaboradores, 2001). 

Os resultados obtidos em ensaios dinâmicos oscilatório na região de 

viscoelasticidade linear podem ser visualizados, nos gráficos do módulo de 

armazenamento (G’) ou módulo de perda (G’’) como função da frequência 

angular (ω), nos gráficos Cole-Cole (viscosidade imaginária η’’ versus a 

viscosidade dinâmica η’), nos gráficos de Han (G’ versus G’’) e em gráficos de 

viscosidade complexa (η*) versus ω. Esses resultados podem ser influenciados 

pela temperatura, variação na composição e a miscibilidade dos polímeros 

(Bousmina, 2002). 

A janela de miscibilidade de um par de polímeros influencia o 

comportamento reológico durante as interações no estado fundido na formação 

de uma blenda polimérica. As blendas PMMA/SAN e PMMA/ABS têm uma janela 

de miscibilidade quando a concentração de acrilonitrila (AN) varia entre 9 e 33% 

em massa, exibindo a temperatura da solução crítica inferior (LCST) (Kim e 

colaboradores, 1993a; Costa e colaboradores, 2014). Entretanto, o PMMA não 

é miscível com poliacrilonitrila (PAN) nem com o poliestireno (PS) (Yee e 

colaboradores, 2007). 

Estudos sobre o comportamento reológico de blendas poliméricas com 

PMMA e polímeros estirênicos utilizando ensaios reológicos dinâmicos 

oscilatórios na região de viscoelasticidade linear, tem sido relatado na literatura 

para cada um desses sistema individualmente, como descrito anteriormente. As 

mudanças observadas no comportamento reológico entre esses sistemas estão 

relacionadas com a presença do acrilonitrila na estrutura química dos 

copolímeros SAN e ABS, que é responsável pelas interações com o PMMA e a 

miscibilidade entre essas misturas (Parameswaranpillai e colaboradores 2016; 

Kim e colaboradores, 1993b). Entretanto, na blenda PMMA/PS não existe 

interações entre o PMMA e o PS e as misturas entre esses polímeros são 

imiscíveis (Genoyer e colaboradores, 2017) e apresentam comportamento 
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reológico na região de viscoelasticidade linear diferente das blendas com SAN e 

ABS. 

As propriedades reológicas de blendas poliméricas obtidas no regime de 

viscoelasticidade linear fornecer informações sobre as características viscosas 

e elásticas é são sensíveis às mudanças na estrutura química dos polímeros. 

Esta técnica é um método importante para analisar a miscibilidade e a transição 

para o estado de imiscibilidade, bem como para prever outras propriedades 

importantes nos materiais poliméricos (Han, 2007). Portanto, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar o efeito dos polímeros acrílicos (PMMAh e PMMAe) e 

polímeros estirênicos (PS, SAN, ABS e MBS) com diferentes estruturas químicas 

durante a formação blendas poliméricas no estado fundido em estudos 

reológicos a baixas frequências na região da viscoelasticidade linear. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 

Estudar a influência de diferentes estruturas químicas no comportamento 

reológico na região da viscoelasticidade linear de blendas poliméricas miscíveis 

e imiscíveis formada por polímeros acrílicos e polímeros estirênicos. 

 

2.2 Objetivo específicos 
 

✓ Avaliar o efeito no comportamento reológico de blendas poliméricas, onde 

o componente majoritário são o poli(metacrilato de metila) homopolímero 

(PMMAh) ou o poli(metacrilato de metila) com fase elastomérica (PMMAe). 

✓ Analisar a influência nas propriedades reológicas da adição de diferentes 

polímeros estirênicos, isto é, o poliestireno (PS), o copolímero estireno-

acrilonitrila (SAN), o copolímero acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS) e o 

copolímero metacrilato de metila-butadieno-estireno (MBS) em blendas 

com PMMA. 

✓ Avaliar a miscibilidade das blendas poliméricas por meio da reologia em 

ensaio dinâmico oscilatório na região da viscoelasticidade linear. 

✓ Realizar uma correlação entre as propriedades reológicas e morfológicas 

das blendas PMMA/PS, PMMA/SAN, PMMA/ABS e PMMA/MBS com o 

uso de dois tipos de poli(metacrilato de metila) como componente 

majoritário na blenda polimérica. 
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3. FUNDAMENTOS E REVISÃO DA LITERATURA 

3.1- Termodinâmica de blendas poliméricas 

 

O comportamento termodinâmico de blendas poliméricas determina a 

miscibilidade de uma mistura de dois ou mais polímeros, a compatibilidade dos 

componentes, as suas características morfológicas, o comportamento reológico, 

separação de fases, as características físicas, mecânicas entre outras 

propriedades importantes de uma blenda polimérica (Lipatov; Nesterov, 1997). 

A miscibilidade é governada pelas interações químicas secundárias entre 

as moléculas, e está associado com a variação de energia envolvida no processo 

termodinâmico de misturas, através da equação de energia livre de Gibbs (∆Gm) 

total (equação 1) (Utracki, 1989): 

∆Gm =  ∆Hm − T∆Sm    (1) 

onde: ∆Gm é a variação molar de energia livre de mistura, ∆Hm é a variação molar 

de entalpia de mistura, T é a temperatura absoluta e ∆Sm é a variação molar de 

entropia de mistura. 

Termodinamicamente, uma blenda polimérica pode ser classificada em 

miscível e imiscível. As blendas miscíveis são sistemas poliméricos formados 

sem a ocorrência de separação de fases, ou seja, um sistema homogêneo. Para 

ser formado um sistema miscível dois critérios devem ser obedecidos. Primeiro 

a energia livre de Gibbs da mistura (∆Gm) deve ser igual ou menor que zero. 

∆Gm ≤  0, sistema miscível 

O segundo critério garante a estabilidade termodinâmica da mistura 

polimérica miscível e afirma que a miscibilidade de um sistema é afetada pela 

composição e temperatura e relaciona a segunda derivada da energia livre de 

mistura em relação à fração volumétrica de um dos componentes, a qual deve 

ser positiva, ou seja, maior que zero, expressa pela equação 2 (Utracki, 1989): 

(
∂2Gm

∂∅i
2 )

T,P

> 0   (2) 

O modelo termodinâmico mais simples pode ser expresso pela 

combinação das expressões de entropia combinatorial (equação 3), 

desenvolvida por Flory e Huggins e de entalpia de mistura (equação 4) 
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desenvolvida por Hildebrand, Scharchard e Van Laar (Paul e colaboradores, 

1988). 

∆Sm  =  −R(VA − VB) [
∅A

VA
ln ∅A +

∅B

VB
ln ∅B]   (3) 

∆Hm =  (VA  +  VB) B∅A  +  ∅B   (4) 

onde: R é a constante universal dos gases, VA e VB são os volumes molares dos 

componentes que compõem a mistura, ∅A e  ∅B são as frações volumétricas dos 

componentes. B na equação 4 representa a energia de interação dos segmentos 

dos dois componentes na mistura.  

Para sistemas de misturas multicomponentes, o parâmetro B é definido 

como: 

∆Hm

V
 =  ∑ BAB∅A∅B

A>B

   (5) 

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

binária entre os componentes A e B. 

A regra mais importante para a miscibilidade de polímeros é baseada na 

teoria de Flory-Huggins, onde parâmetro de energia de interação B pode ser 

expresso em função do parâmetro Flory-Huggins (Paul; Barlow; Keskkula, 1988). 

B =  
χRT

V𝑟𝑒𝑓
   (6) 

onde: Vref é um volume de referência arbitrário. 

Substituindo as equações 3 e 4 na equação 1 obtém-se a expressão final 

da variação de energia de misturas poliméricas binárias, depois de feito os 

rearranjos necessários, resultando na equação 7 (Robeson, 2007). 

∆Gm = B∅𝐴∅𝐵 + RT [
𝜌𝐴∅A ln ∅𝐴

𝑀𝐴
 +

𝜌𝐵 ∅𝐵  ln ∅𝐵

𝑀𝐵
]   (7) 

onde: ρi, Øi e Mi são respectivamente, a densidade, a fração volumétrica e a 

massa molar do componente i da mistura. 

A partir da equação 7 é possível estabelecer uma condição crítica de 

temperatura e composição da blenda polimérica, onde a derivada terceira da 

energia livre da mistura (equação 8) com relação à composição é igual a zero. 

(
∂3Gm

∂∅i
3 )

T,P

= 0   (8) 
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Assim, nessas condições, estabelece-se um valor crítico como sendo um 

valor máximo de B para que ocorra a miscibilidade, que é descrito na equação 9 

(Paul; Bucknall, 2000a): 

𝐵𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜  =  
𝑅𝑇

2
 (√

𝜌𝐴

(�̅�𝑊)𝐴

 + √
𝜌𝐵

(�̅�𝑊)𝐵

)

2

 (9) 

Quando o parâmetro de interação B é menor que o valor crítico, Bcrítico, a 

blenda polimérica será termodinamicamente miscível. Quando os valores de B 

excedem um pouco o valor de Bcrítico, ocorrerá separação de fases na blenda 

polimérica. Nesta condição, a tensão interfacial é pequena sendo possível obter 

uma dispersão de fases refinada. Geralmente, essas misturas poliméricas 

apresentam boas propriedades e são ditas compatíveis, nestas condições é 

possível obter fases dispersas com diâmetros médios inferiores a 100 nm, que 

são chamadas de nanoblendas poliméricas. Entretanto, quando o valor de B é 

muito superior ao valor de Bcrítico, a tensão interfacial aumenta, formando uma 

grosseira dispersão de fases com baixa adesão interfacial entre os 

componentes, que são as blendas poliméricas ditas incompatíveis. Todos esses 

critérios podem ser observados na Figura 1 (Paul; Bucknall, 2000a). 

 

Figura 1: Ilustração da relação do parâmetro de energia de interação polímero-

polímero e o estado final de mistura de uma blenda polimérica. Adaptado: Paul; 

Bucknall, 2000a 

Nanoblendas Dn < 100 nm 
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As equações e teorias apresentadas anteriormente são simples, e só 

prediz os contornos de fases chamado temperatura crítica superior de 

solubilização, UCST. Entretanto, não é capaz de predizer a temperatura crítica 

inferior de solubilização, LCST, comportamento observado pela maioria das 

blendas poliméricas porque, não leva em consideração todos os aspectos 

termodinâmicos envolvidos. Sendo necessário utilizar outras teorias e equações 

de estado apropriadas para prever o comportamento de fases de uma blenda 

polimérica. 

O comportamento LCST é definido para uma blenda polimérica miscível 

em uma condição de temperatura abaixo de um valor crítico e com aquecimento 

sofre separação de fases. E o inverso ocorre com o comportamento UCST, a 

blenda é imiscível para uma condição de temperatura abaixo de um valor crítico 

e com aquecimento acima desta temperatura, a blenda torna-se miscível como 

pode ser visto na Figura 2. Esses comportamentos influenciam também no 

comportamento reológico das blendas poliméricas (Akcelrud, 2007). 
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Figura 2: Diagrama de equilíbrio de fases para blendas poliméricas com 

comportamento LCST e UCST. Adaptado (Robeson, 2007) 

 

Os mesmos princípios termodinâmicos que se aplicam ao comportamento 

de misturas de substâncias de baixa massa molar também se aplicam às blendas 

poliméricas, com algumas diferenças quantitativas, pelo fato dos pares de 

polímeros apresentarem elevados valores de massa molar. No caso de blendas 

poliméricas observa-se que os valores de entropia da mistura (ΔSm) são muito 

baixos do que compostos de baixa massa molar e o valor da variação de entalpia 

(ΔHm) passa a ter uma maior importância que o ΔSm. Assim, a condição 

termodinâmica para que ocorra miscibilidade em blendas poliméricas, isto é, ΔG 

< 0 depende exclusivamente do sinal da mudança de entalpia ΔHm (Utracki, 

1989; Sharma, 2012). 
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Portanto, a miscibilidade em blendas poliméricas só pode ocorrer quando 

a variação de entalpia da mistura (ΔHm) é positiva mas inferior TΔSm, ou quando 

a variação de entalpia da mistura (ΔHm) atinge valores negativos, isto é, quando 

ocorrem interações intermoleculares específicas entre os polímeros, como fortes 

ligações dipolo-dipolo ou pontes de hidrogênio, onde o processo de mistura é 

exotérmico, e a massa se aquece espontaneamente (Utracki, 1989; Paul; 

Bucknall, 2000a). 

3.2 - Poli(metacrilato de metila) (PMMA)  

 

O poli(metacrilato de metila) (PMMA) (Figura 3) é de grande importância 

na indústria de polímeros, comercialmente é o polímero mais utilizado da classe 

dos polímeros acrílicos. O PMMA é um polímero amorfo que apresenta boas 

propriedades óticas, resistência química e a intemperes. Devido as suas 

características óticas e semelhança com o vidro é utilizado em diversas 

aplicações como: em vidraças, painéis, letreiros, calotas, janelas de aviões, 

peças de decorações, entre outras aplicações (Parameswaranpillai e 

colaboradores, 2016).  

CH2

CH3

C

C O

CH3 n  

Figura 3: Representação da estrutura química do PMMA 
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3.3 – Polímeros acrílicos tenacificados com elastômeros 
 

Os polímeros acrílicos são compostos poliméricos baseados no ácido 

acrílico e seus homólogos e derivados, sendo que os principais compostos 

comerciais são obtidos à base de ácido acrílico e metacrílico, ésteres de ácido 

acrílico e metacrílico. O principal polímero desta família é o PMMA, muito 

utilizado devido a sua transparência e fácil coloração, possuindo ainda boas 

propriedades térmicas (Canevarolo, 2006). Entretanto, o PMMA possui baixo 

alongamento na ruptura e baixa resistência ao impacto e em muitas aplicações 

torna-se necessário melhorar essas propriedades mecânicas (Jenkins, 1996).  

Uma forma de melhorar a resistência ao impacto do PMMA é sua 

tenacificação com o uso de elastômeros, que pode ser por meio da modificação 

de polímeros já existentes, obtendo uma blenda polimérica tenacificada ou a 

partir de novos monômeros pelo processo de copolimerização (Bucknall, 1977). 

Entretanto, a adição de alguns elastômeros faz com que o PMMA 

tenacificado se torne opaco e perca uma das suas principais aplicabilidades 

óticas que é a transparência. Uma forma de eliminar esse problema e melhorar 

as propriedades mecânicas é tenacificar o PMMA com a incorporação de 

partículas do tipo core-shell (núcleo-casca) no interior da matriz de PMMA 

mantendo os índices de refração bem adaptados entre os componentes da 

mistura por meio do controle do processo sem que ocorra perda na transparência 

do PMMA (Paul, D. R.; Bucknall, 2000b). 

Existem alguns copolímeros que são conhecidos na literatura como 

modificadores de impacto para o PMMA e que não causam perda de 

transparência, porque o índice refração é próximos ao PMMA. Entre os mais 

conhecidos são: o copolímero MBS (metacrilato de metila-butadieno-estireno), o 

copolímero MABS (metacrilato de metila-acrilonitrila-butadieno-estireno) e 

copolímero acrilato de butila-estireno (PBA-co-PS) (Bucknall, 1977; Laatsch e 

colaboradores,1998; Todo e colaboradores, 2006; Mina e colaboradores, 2013). 

Esses tipos de PMMA modificados com partículas casca-núcleo (core-

shell) têm despertado grande interesse nas pesquisas devido ao melhor 

desempenho mecânico e a sua transparência. Laatsch e colaboradores (1998) 

investigaram o comportamento micromecânico de um PMMA transparente 
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(RTPMMA) modificado com partículas elastoméricas do tipo casca-núcleo (core-

shell) (CSP) com diferentes porcentagens em volume (4 a 35% em volume). As 

morfologias do PMMA transparente modificado com uma fração de volume de 

CSP com 4% e 35% em volume, respectivamente foram observadas por MET 

(Figura 4). A fase de PMMA não é tingida com tetróxido de rutênio (RuO4), 

apenas a parte casca (shell) da fase elastomérica que contém estireno, que 

aparece escura nas micrografias do MET. Nas amostras com 4% em volume de 

CSP, as partículas são mais finamente dispersas na matriz, enquanto que no 

caso de 35 % em volume de CSP observa-se uma maior concentração de 

partículas dentro da matriz, com menores distâncias entres essas partículas 

formando uma estrutura tipo cadeia. 

 

Figura 4: Micrografias do PMMA modificado com PBA-co-PS tingidas com RuO4. 

a) 4% em volume  de CSP; b) 35 % em volume de CSP. (Laatsch e 

colaboradores,1998) 

 

Mina e colaboradores (2013) realizaram um estudo comparativo sobre a 

morfologia, a dureza, e a Tg de dois tipos de PMMA tenacificado, o PMMA 

comercial tenacificado com partículas casca-núcleo (PMMA/CSP) e um PMMA 

tenacificado com borracha natural (PMMA/NR) desenvolvido em laboratório. Na 

Figura 5 foi possível visualizar o esquema da representação das partículas 

casca-núcleo do PMMA/CSP utilizadas pelos autores. 



13 

 

 

Figura 5: Representação das partículas casca-núcleo (core-shell) do 

PMMA/CSP. Adaptado: (Mina e colaboradores, 2013) 

 

O núcleo central das partículas é composto por PMMA reticulado com um 

diâmetro na ordem de 180 nm, que está rodeado por um invólucro elástico 

constituído pelo copolímero acrilato de butila-estireno (PBA-co-PS) com uma 

espessura de cerca de 40 nm. A camada mais externa é uma fina camada de 

PMMA enxertado produzindo uma boa adesão entre CSP e a matriz de PMMA. 

O diâmetro global das partículas é de cerca de 260 nm. A morfologia do PMMA 

tenacificado com partículas casca-núcleo pode ser vista na Figura 6.  

 

Figura 6: Fotomicrografia do PMMA/CSP obtidas por MET e tingidas com RuO4  

(com 35% em volume de CSP). (Mina e colaboradores, 2013) 
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O PMMA transparente modificado com elastômero (PMMAe) foi estudado 

em trabalhos anteriores para a blenda PMMAe/PET (Reinaldo e colaboradores, 

2017) e apresentou morfologia com partículas do tipo casca-núcleo que são 

inseridas na matriz de PMMA como pode ser vista na fotomicrografia obtida por 

AFM (Figura 7).  

  

Figura 7: Fotomicrografia do PMMAe obtida por AFM. (Reinaldo e colaboradores, 

2017) 

 

Na fotomicrografia obtida por MET da blenda PMMAe/PET (Reinaldo e 

colaboradores, 2015) foi observada as partículas elastoméricas do PMMAe ao 

com longo de todas as composições utilizando esse tipo de PMMA, que 

influenciou também as propriedades mecânicas dessa blenda polimérica. 

Também foi possível observar por MET que as partículas elastoméricas 

presentes nesse PMMA são do tipo casca-núcleo. Assim como, visto na literatura 

por Laatsch (1998) e Mina (2013) a região escura das partículas casca-núcleo 

nas fotomicrografias obtidas por MET da Figura 8 que foram tingidas com RuO4 

correspondem a parte casca que contém PS.  

Partícula 

elastomérica 

PMMA 

homopolímero 

PMMAe 

PMMAh 

PMMAc Elastômero 
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Figura 8: Fotomicrografía obtida por MET da blenda PMMAe/PET/MGE (65/30/5) 

tingidas com RuO4. (Reinaldo e colaboradores, 2015) 

3.4 – Poliestireno e copolímeros estirênicos 
 

O poliestireno é um polímero vinílico, com uma cadeia hidrocarbônica e 

um grupo fenila unido a um dos carbonos do grupo vinila. É produzido a partir do 

monômero estireno através da polimerização via radicais livres e a 

representação da sua estrutura química pode ser visualizada na Figura 9 

(Scheirs; Priddy, 2003). 

n

CHCH2

 

Figura 9: Representação da estrutura química do PS 

 

As principais características do poliestireno são: transparência, facilidade 

de processamento, estabilidade térmica, alto módulo de elasticidade, excelentes 
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propriedades elétricas e baixo custo. O PS é utilizado em diversas aplicações 

como em embalagens, caixas de CD, copos, gabinetes de computadores, 

maçanetas de automóveis, equipamentos aeronáuticos, utensílios domésticos, 

partes de secadores de cabelos, canetas, etc (Mano, 2003; Wiebeck; Harada, 

2012).  

O PS é um dos polímeros termoplásticos mais amplamente utilizados 

depois das poliolefinas e o PVC. Devido ao seu perfil especial de propriedades, 

os polímeros de estireno são colocados entre polímeros commodities especiais. 

Desde a sua introdução comercial em 1930 até os dias atuais, o poliestireno foi 

submetido a numerosas melhorias. As propriedades do poliestireno 

convencional foram estudadas durante anos e os pesquisadores descobriram 

que estas poderiam ser melhoradas com a incorporação de outros monômeros 

ao poliestireno, surgindo assim os copolímeros estirênicos como o SAN, ABS, 

HIPS, MBS, MABS, entre outros (Scheirs; Priddy, 2003).  

O copolímero estireno-acrilonitrila (SAN) foi comercialmente disponível a 

partir da década de 1940. O SAN (Figura 10) é um copolímero termoplástico 

rígido, transparente e levemente amarelado, com densidade de 1,06 a 1,08 

g/cm3. Possui melhor dureza superficial, maior resistência à flexão e melhor 

resistência às intempéries que o PS. Sua resistência ao impacto é inferior à do 

ABS, porém a resistência à tração é muito superior. O SAN começa a amolecer 

sob temperaturas de, aproximadamente, 105ºC e devido à sua natureza, este 

copolímero apresenta melhor resistência química e maior resistência ao “stress-

cracking” do que o PS (Chrisochoou; Dufour, 2002). 

n

CHCH2

NC

CHCH2

m  

 

Figura 10: Representação da estrutura química do SAN 

 
Os copolímeros de SAN são muito usados na fabricação de partes 

internas de refrigeradores, copos de liquidificadores, espremedores de frutas, 
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centrifugas, peças automobilísticas, bateria estacionária e utensílios domésticos 

em geral (Wiebeck; Harada, 2012). 

Apesar das boas propriedades do SAN como mencionado antes, a sua 

resistência ao impacto é relativamente baixa, impedindo o seu uso para muitas 

aplicações de engenharia. O que levou a necessidade de combinar essas 

propriedades do SAN com a presença de borracha em um novo copolímero, 

surgindo então o copolímero acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS) (Figura 11) 

(Scheirs; Priddy, 2003; Chrisochoou; Dufour, 2002). 

 

   

 

Figura 11: Propriedades das misturas de SAN e ABS. Adaptado: 

Chrisochoou; Dufour, 2002 

 

O ABS (Figura 12) é um copolímero termoplástico desenvolvido pela 

copolimerização por enxertia do polibutadieno com estireno e acrilonitrila, que 

favorece a formação de uma morfologia onde há uma fase elastomérica dispersa 

numa matriz termoplástica constituída de copolímero ao acaso a base de 

estireno e acrilonitrila (SAN) (Wypych, 2016; Ito, 2003).  
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Figura 12: Representação da estrutura química do ABS 

 

As propriedades do copolímero ABS são em função das características 

de cada monômero do copolímero, e estes variam de acordo com a 

concentração de cada monômero utilizado. Geralmente, a concentração dos 

monômeros variam de 20 a 30% para o acrilonitrila (que fornece resistência 

térmica e química), 20 a 30 % para o butadieno (que confere resistência ao 

impacto e alongamento) e de 20 a 60% para o estireno (responsável pelo brilho 

e rigidez) (Wiebeck; Harada, 2012). 

O ABS apresenta boa resistência ao impacto, as partículas de butadieno 

enxertadas na cadeia principal são responsáveis pela ótima resistência ao 

impacto do ABS. As principais aplicações do ABS são na indústria 

automobilística e eletrodoméstica em peças sujeitas a grandes esforços 

mecânicos (Wypych, 2016). 

Os copolímeros ABS existentes tinham alta qualidade superficial, elevada 

estabilidade dimensional e boa resistência ao impacto, entretanto, por causa das 

duas fases (SAN e a fase elastomérica), eram opacos, em casos excepcionais 

translúcido, devido à dispersão da luz pelos domínios da fase elastomérica. 

Enquanto a produção de pequenos domínios de fases tornaria o sistema 

transparente, levou a uma perda de resistência ao impacto do ABS (Scheirs; 

Priddy, 2003; Chrisochoou; Dufour, 2002). 

A solução encontrada para a opacidade do ABS foi substituir os 

copolímeros por outros de mesmo índice de refração (n). Um quarto “monômero”, 

o metacrilato de metila (MM), foi utilizado para minimizar a variação do índice de 

refração no ABS e um termoplástico resistente ao impacto transparente foi 

desenvolvido, o MABS que também é conhecido como ABS transparente. Além 

do MABS também foi desenvolvido outro copolímero estirênico transparente que 
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foi o MBS, onde o acrilonitrila do ABS foi substituído por metacrilato de metila 

(Figura 13) (Scheirs; Priddy, 2003; Chrisochoou; Dufour, 2002; Wypych, 2016).  

 

 

Figura 13: Transparência óptica na região do vísivel em função do índice de 

refração nos polímeros e copolímeros PMMA, SAN, ABS, MABS e MBS. 

Adaptado: (Scheirs; Priddy, 2003) 

 

O copolímero MBS geralmente apresenta estrutura casca-núcleo (Figura 

14), que consiste num invólucro de PMMA (casca) envolvendo um núcleo de 

borracha semelhante ao PMMA transparente modificado com elastômero 

(Wypych, 2016). A composição de polímeros de MBS e MABS é usualmente 

escolhida para assegurar uma boa transparência: os índices de refração da 

matriz, o invólucro de borracha enxertada, e o núcleo de borracha deve ser os 

mesmos; o diâmetro das partículas de borracha enxertadas deve ser inferior a 

metade do comprimento de onda da luz visível (isto é, <200nm) (Scheirs; Priddy, 

2003). 
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Figura 14: Ilustração da estrutura do MBS (metracrilato de metila + estireno-

butadieno). Adaptado (Scheirs; Priddy, 2003) 

 

Os copolímeros MBS e MABS são mais utilizados para modificar outros 

termoplásticos. Pois, eles melhoram o comportamento durante o 

processamento, resistência ao impacto com entalhe e a resistência ao calor de 

polímeros rígidos como PVC, PMMA, SAN entre outros (Zhou e colaboradores, 

2012; Ren e colaboradores, 2014). Entretanto, o MABS e MBS estão sendo cada 

vez mais utilizados para peças transparentes para computador, caixas e outros 

eletrodomésticos oferecendo um alto grau de liberdade para realizar até mesmo 

os modelos mais sofisticados (Scheirs; Priddy, 2003). 

3.5 Reologia  

 

Reologia é a ciência que estuda a deformação e o fluxo da matéria por 

meio da análise das respostas de um material a aplicação de tensões ou 

deformações. Consequentemente, a reologia de polímeros é a ciência que 

estuda a deformação e fluxo de materiais poliméricos (Bretas; Dávila, 2005; 

Bretas; Scuracchio, 2004; Dealy; Larson, 2006). 

O comportamento reológico dos materiais poliméricos tem por base a 

definição de três tipos materiais: materiais viscosos, que durante a deformação 

dissipam todo o trabalho externo aplicado; materiais elásticos, que armazenam 

PMMA 

SB 
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todo o trabalho externo aplicado; e os materiais viscoelásticos, que dissipam e 

armazenam parte do trabalho externo aplicado ou se tornam dependentes do 

tempo. Os polímeros, no estado sólido, fundido ou em solução, são materiais 

viscoelásticos (Bretas; Dávila, 2005).  

O estudo do comportamento reológico de sistemas multifásicos tem 

atraído mais atenção, devido a sua importância em diversas aplicações. A vários 

anos, a caracterização reológica está sendo explorada no estudo sobre a relação 

de separação de fases e as propriedades viscoelásticas para as blendas 

poliméricas (Zheng e colaboradores, 2001). 

Existem várias técnicas experimentais para medição das propriedades 

reológicas de polímeros no estado fundido, sendo que um dos métodos mais 

importante para caracterização reológica dos materiais poliméricos é a reometria 

rotacional, onde as medidas reológicas são feitas a partir da imposição de um 

escoamento de arraste. As geometrias mais utilizadas para esse tipo de 

escoamento são as geometrias de placas paralelas e de cone-placa. Nesses 

reômetros é possível medir viscosidade a baixas frequências (abaixo de 10s-1), 

diferenças de tensões normais, propriedades em regime transiente e oscilatório. 

O que permiti realizar uma caracterização reológica completa do material 

polimérico sob deformações de cisalhamento, sendo possível correlacionar 

esses resultados a estrutura molecular do polímero (Bretas; Scuracchio, 2004). 

As propriedades reológicas em regime dinâmico oscilatório de 

cisalhamento de pequena amplitude, ou seja, a tensão de cisalhamento (ou 

deformação) aplicada varia com a frequência. A amplitude de tensão ou de 

deformação cisalhante aplicada deverá ser pequena para garantir que as 

medidas estejam dentro do regime de viscoelasticidade linear (Ferry,1980). 

Essas propriedades também são conhecidas como propriedades 

viscoelásticas lineares, entre as quais pode se citar o módulo de armazenamento 

em cisalhamento (G’), módulo de perda em cisalhamento (G’’), viscosidade 

complexa em cisalhamento (η*). Estas propriedades são sensíveis a pequenas 

alterações tais como, na massa molar, distribuição de massa molar, a presença 

de ramificações, a presença de ligações cruzadas, a temperatura, a presença de 

uma segunda fase em blendas poliméricas, entre outros (Han, 2007). 
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3.5.1- Reologia de homopolímeros 

 

Os homopolímeros são polímeros cuja cadeia principal é formada por um 

único mero, como exemplos de homopolímeros têm-se: o PMMA, o PS entre 

outros (Sperling, 2006). Os homopolímeros apresentam comportamento 

reológico relativamente simples. As informações sobre as relações entre a 

massa molar e a reologia, quando disponível, ajudam a escolher, com pouco 

desperdício de tempo e esforço, as condições ótimas de processamento (Han, 

2007). 

Uma das características comuns de todos os homopolímeros comerciais 

é que eles são polidispersos e, portanto, não é difícil supor que a distribuição 

massa de molar de um homopolímero também tem uma profunda influência 

sobre as suas propriedades reológicas destes materiais. Outro fator que também 

pode influencia no comportamento reológico de um homopolímero é a presença 

de ramificações (Han, 2007). 

Na Figura 15 foi observado que o comportamento reológico em ensaio 

dinâmico oscilatório para o PS monodisperso independe da temperatura. As 

curvas G’ versus G” são lineares e com inclinação igual a 2, comportamento 

reológicos típico de homopolímeros de cadeias lineares (Han, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Log de G’ versus log G’’ para um PS quase monodisperso (Mw =1,95x 

105, Mw/Mn = 1,07) a várias temperaturas: 160, 170, 180, 200, 210 e 220ºC. 

(Han, 2007) 
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3.5.2- Reologia de copolímeros 

 

Os copolímeros são polímeros que apresentam mais de um mero 

diferente na cadeia polimérica. Em função da forma de distribuição dos diferentes 

meros na cadeia polimérica, os copolímeros podem assumir diferentes 

estruturas: aleatórios, alternados, em bloco ou enxertado (Sperling, 2006). Além 

disso, quando são usados mais de dois monômeros durante a copolimerização 

são classificados como copolímeros multicomponentes (Sharma, 2012). 

Os copolímeros aleatórios e/ou estatísticos possuem comportamento 

reológico semelhante aos dos homopolímeros porque, se apresentam na forma 

de um sistema monofásico, onde os diferentes integrantes da cadeia polimérica 

são forçados a se misturarem em uma escala molecular, em função da existência 

de uma ligação química primária entre eles (Canevarolo, 2003). Entretanto, os 

copolímeros com elastômeros e os copolímeros em bloco apresentam mais de 

uma fase, possuem comportamento reológico diferente, e são muito mais 

complexos que os homopolímeros e copolímeros aleatórios ou estáticos (Han, 

2007; Arevalillo e colaboradores, 2008).  

Alguns estudos desenvolvidos na literatura com o copolímero ABS 

mostraram que as partículas de elastômero utilizadas no ABS influenciam nas 

propriedades reológicas deste copolímero (Aoki, 1981; Castellani; Lomellini, 

1994; Solovyov e colaboradores, 1999; Lee e colaboradores, 2002; Dreval e 

colaboradores, 2006; Vadori e colaboradores, 2015). O ABS apresenta 

comportamento reológico complexo a baixas frequência devido a presença da 

fase elastomérica. Os valores do módulo de armazenamento (G’) e o módulo de 

perda (G’’) em função da frequência angular ω variam com o grau de enxertia do 

polibutadieno, com o tamanho das partículas de elastômero e com a 

temperatura.  

Ahn e colaboradores (2002) realizaram um estudo do efeito da variação 

do grau de enxertia de polibutadieno nos módulos dinâmicos do ABS. Eles 

observaram que o G’ a baixas frequências apresentou um valor máximo e um 

mínimo com o aumento da proporção do enxerto (Figura 16). E a dependência 

das propriedades reológicas na proporção de enxerto do copolímero ABS 
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mostrou ser bastante complexa, os valores mínimos de G’ estão relacionados 

com a dispersão do elastômero, já os valores máximos podem estar relacionados 

com as forças de repulsão entre as longas cadeias de enxerto e as partículas de 

elastômero vizinhas. Eles observaram também que para os valores de grau de 

enxerto de 0,36 e 0,69 a baixas frequências o G’ são maiores do que G’’ na 

região terminal e com a presença clara do segundo platô, entretanto, para os 

valores de grau de enxerto de 0,61 e 0,97 os valores de G’’ é maior que o G’ a 

baixas frequências e não foi observado a presença de um segundo platô. 

 

 

Figura 16: Log G’ G’’ versus log ω para amostras ABS com vários graus de 

enxertia. (a) 0,36; (b) 0,61; (c) 0,69; (d) 0,97. Adaptado: (Ahn e colaboradores 

2002) 
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Em relação a forma como os meros estão distribuídos na cadeia 

polimérica há uma grande influência também no comportamento reológico em 

ensaios dinâmicos oscilatórios, como nos copolímeros em bloco (Sebastian e 

colaboradores, 2002a; Sebastian e colaboradores, 2002b). 

Os copolímeros em bloco consistem em dois ou mais blocos com 

comprimento e estruturas químicas diferentes e que são ligados quimicamente. 

A conectividade entre os blocos (efeito de junção) desempenha um papel 

importante na determinação do comportamento reológico de copolímeros em 

bloco. Sendo a temperatura uma das variáveis que mais influência no 

comportamento reológico dos copolímeros em bloco, devido a temperatura de 

ordem e desordem (TODT) desses materiais (Han, 2007) 

Por meio dos ensaios reológicos é possível determinar as temperaturas 

de transições de fase de um copolímero em bloco. Isto é, variando a temperatura 

observa-se mudanças no comportamento reológico desses materiais. Acima da 

TODT o comportamento reológico é diferente do comportamento abaixo do TODT 

porque acima da TODT ocorre uma transição onde a morfologia dos copolímeros 

(que são constituídos por microdomínios) é afetada e consequentemente as 

propriedades reológicas também são influenciadas (Han, 2007). 

Semelhante ao comportamento de fase de blendas poliméricas binárias, 

o comportamento de fase de copolímeros em bloco depende também da massa 

molecular, da composição dos copolímeros em bloco, e o parâmetro de interação 

segmentar, que por sua vez varia de acordo com temperatura (Han, 2007). 

Na região terminal em ensaios dinâmicos oscilatórios observa-se que a 

inclinação das curvas de log G’ e log G’’ versus ω apresentam mudanças de 

acordo com a variação de temperatura devido as transições de ordem-desordem 

que ocorrem nos copolímeros em bloco. E essa alteração na inclinação está 

relacionada com a mudança que ocorre na morfologia dos copolímeros em bloco. 

Ocorre mudança no log G’ e log G’’, entretanto, essas mudanças são mais 

significativas para o log G’ versus log ω, pois este mostra-se mais sensível a 

variação de temperatura do que o log G” versus log ω. 
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Como exemplo Han (2007), apresentou um estudo sobre as mudanças 

nas propriedades reológicas do copolímero dibloco SI-9/9 onde foi observando 

diferenças significativas nas curvas de log G’ versus log G’’ com a variação da 

temperatura (Figura 17). Ele observou que as mudanças no comportamento 

reológico estão diretamente relacionadas com a morfologia do copolímero em 

bloco. Normalmente segundo a literatura para homopolímeros de cadeias 

lineares flexíveis as curvas de log G’ versus log G’’ apresentam na região 

terminal inclinação de 2 e independem da temperatura.  

Na Figura 17 pode ser observado que os copolímeros em bloco 

apresentam variação na inclinação da curva de log G’ versus log G’’ devido a 

temperatura TODT e as mudanças na morfologia. Para o copolímero SI-9/9 entre 

80 e 120ºC as curvas se sobrepõem com uma inclinação menor que 2 na região 

terminal. A 130ºC ocorre um deslocamento descendente súbito com uma 

inclinação ainda menor do que 2 na região terminal, essa diminuição na curva a 

130ºC está associada as mudanças no estado morfológico do copolímero SI-9/9. 

A curva de log G’ versus log G’’ sofre outro deslocamento para baixo com uma 

inclinação de 2 na região terminal dando origem a uma correlação independente 

da temperatura. Com esses dados observados o autor concluiu que o copolímero 

SI-9/9 apresenta transição de ordem-desordem que ocorre em 

aproximadamente 133ºC (TODT). 
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Figura 17: Log G’ versus log G’’ para o copolímero SI-9/9 durante o aquecimento 

a várias temperaturas: 80; 90; 100; 110; 120; 130; 133; 136 e 140ºC. Adaptado: 

(Han, 2007) 

3.5.3- Reologia de blendas poliméricas  

 

A reologia de blendas poliméricas é um campo promissor e de grande 

interesse na área acadêmica e industrial. Em blendas poliméricas o uso da 

reologia a baixas frequências na região da viscoelasticidade linear permite 
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analisar interações entre fases, como a tensão interfacial, a miscibilidade e as 

mudanças na morfologia (Bretas; Dávila, 2005; Han, 2007).  

De acordo com a literatura, as blendas poliméricas são classificadas em 

miscíveis, parcialmente miscíveis e imiscíveis. As propriedades reológicas das 

blendas poliméricas são divididas em dois comportamentos diferentes: 

comportamento reológico de blendas miscíveis e imiscíveis (Han, 2007). 

Portanto, as blendas poliméricas são materiais que apresentam complexidade 

reológica, onde os estudos do comportamento reológico dessas misturas 

permitem obter resultados importantes sobre as suas características. 

Uma blenda polimérica miscível é uma mistura homogênea formada por 

uma única fase. Existem vários métodos de ensaio para determinar a 

miscibilidade de uma blenda polimérica. Por meio do comportamento reológico 

também é possível prever a miscibilidade de blendas poliméricas. A miscibilidade 

de uma blenda polimérica depende da temperatura, composição da mistura, 

massa molar dos componentes entre outros fatores, fazendo com que a 

investigação do comportamento dinâmico de blendas miscíveis seja uma 

combinação muito desafiante na área da reologia (Han, 2007). 

Estudos realizados com blendas poliméricas miscíveis na região da 

viscoelasticidade linear mostram que não há mudanças significativas para essas 

misturas na região de baixas frequências em relação ao módulo de 

armazenamento (G’), os valores observados para os módulos dinâmicos de uma 

blenda polimérica miscível são uma média entre os polímeros puros, pois não 

existem tensão interfacial nessas misturas (Han, 2007). 

No caso de blendas miscíveis em que os polímeros constituintes se 

misturaram intimamente a um nível molecular para formar um material 

homogêneo, as propriedades reológicas, como outras propriedades, são 

geralmente uma média ponderada das propriedades dos polímeros 

componentes. Como observado no comportamento reológico da blenda miscível 

de poli(óxido de fenileno)/poliestireno (PPO/PS) (Olabisi e colaboradores, 1979; 

Thomas; Weimin, 2009; Yu; Zhou, 2012). 

A maior parte das blendas poliméricas formam sistemas multifásicos 

imiscíveis. No caso de dois componentes, a menor fase é geralmente dispersa 
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em forma de inclusões esféricas de tamanhos diferentes na maior fase (matriz), 

onde existe a presença de uma interface entre a matriz e à fase dispersa. E a 

energia livre adicional na interface entre duas fases é conhecida como tensão 

interfacial (Demarquette, 2004). 

As propriedades reológicas dessas misturas são fortemente afetadas pela 

tensão interfacial. Em geral, o comportamento reológico de blendas imiscíveis é 

caracterizado por uma contribuição extra para o módulo de armazenamento (G’) 

a baixas frequências, correspondente aos longos tempos dos processos de 

relaxação da fase dispersa que está relacionada com a presença da interface 

(Lee; Park, 1994, Yee e colaboradores, 2007). 

A avaliação da tensão interfacial entre polímeros no estado fundido tem 

sido estudada experimentalmente e teoricamente com vários trabalhos 

publicados na literatura, devido à importância do conhecimento deste parâmetro 

para várias aplicações industriais, tais como recobrimento, compósitos, blendas 

poliméricas, entre outros. Especificamente a medida de tensão interfacial em 

blendas poliméricas é importante, pois, ela constitui um dos quatros fatores que 

governam a morfologia da mistura resultante, que por sua vez controlam as 

propriedades finais do produto (Demarquette e colaboradores, 2003). 

Vários métodos têm sido propostos para medir a tensão interfacial entre 

polímeros fundidos, entre eles são: (i) métodos estáticos baseados no perfil de 

uma gota pendente, séssil ou ainda girante; (ii) métodos dinâmicos baseados na 

instabilidade da fibra fundida ou retração da fibra e (iii) métodos reológicos que 

se baseiam na análise do comportamento reológico de blendas poliméricas na 

região da viscoelasticidade linear (Demarquette, 2003). 

Os métodos reológicos usam modelos de emulsão que relacionam a 

resposta reológica de blendas poliméricas obtidas em ensaios realizados na 

região de viscoelasticidade linear com sua morfologia, composição e tensão 

interfacial. Portanto, se o comportamento reológico de uma mistura de dois 

polímeros, assim como, a sua morfologia, são caracterizados é possível através 

do ajuste dos modelos nos dados reológicos inferir a tensão interfacial entre os 

dois polímeros formadores da mistura polimérica (Demarquette, 2004).  
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Os dois modelos mais utilizados são o modelo de Palierne (1990) e o 

modelo de Bousmina (1999), além do tempo de relaxação associado a relaxação 

da fase dispersa de acordo Gramespasher e Meisner (1992). 

No modelo proposto por Palierne (Graebling e colaboradores, 1993) pode-

se determinar a tensão interfacial entre os polímeros constituintes de uma blenda 

polimérica a partir de resultados obtidos na região de viscoelasticidade linear. 

Esse prevê a existência de um tempo de relaxação da fase dispersa, que nos 

ensaios dinâmicos oscilatórios aparecem com a formação de um ombro na curva 

de G’ versus ω que aparece na região terminal a baixas frequência. Para este 

modelo e usada a seguinte equação 10:  

𝜆1  =  
𝑅𝜂𝑚

4𝛼
 
(19𝐾 + 16) (2𝐾 + 3 − 2𝜙 (𝐾 − 1)

10 (𝐾 + 1) − 2∅(5𝐾 + 2)
 (10) 

onde: Ф é a fração volumétrica de inclusões do raio Ri da fase dispersa e 

K é a razão de viscosidade entre a fase dispersa e fase matriz (K = ηd/ηm), 1 é 

o tempo de relaxação que corresponde ao tempo requerido para a gota 

deformada recupere a sua forma esférica de equilíbrio, e α e a tensão interfacial. 

 

3.6 – Comportamento reológico dos sistemas PMMA/PS, 

PMMA/SAN e PMMA/ABS 

 

O PMMA é um dos polímeros acrílicos bastante utilizado no estudo de 

blendas poliméricas. Alguns destes trabalhos aplicam o PMMA como matriz, 

enquanto outros como fase dispersa. Dentre as composições poliméricas que 

despertam interesse estão as blendas poliméricas PMMA/PS, PMMA/SAN e 

PMMA/ABS (Robeson, 2007). 

As blendas PMMA/PS, PMMA/SAN, PMMA/ABS têm sido objeto de 

alguns trabalhos publicados na área de blendas poliméricas. O PMMA apresenta 

uma janela de miscibilidade com o SAN e o ABS, entretanto, não é miscível com 

o PAN e o PS (Paul e Barlow, 1984). Esse fato desperta interesse em realizar 

um estudo reológico para entender o comportamento de todas essas blendas 

poliméricas. O comportamento reológico na região da viscoelasticidade linear de 
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blendas com PMMA e polímeros estirênicos como o PS, o SAN e o ABS tem sido 

estudado na literatura individualmente para cada uma dessas misturas como 

relatado abaixo.  

3.6.1 Blenda PMMA/PS 

 

O PMMA e o PS são polímeros imiscíveis termodinamicamente, 

resultando numa blenda polimérica imiscível em toda faixa de composição (Uğur; 

Pekcan, 2005). A blenda polimérica de PMMA/PS tem sido muito utilizada no 

estudo do comportamento reológico devido à baixa tensão interfacial entre os 

componentes (Yee e colaboradores, 2007; Genoyer e colaboradores, 2017). 

Han e colaboradores (1995) realizaram um estudo sobre as propriedades 

reológicas dos homopolímeros PMMA e PS e da blenda PMMA/PS. Observaram 

por meio dos dados reológicos de fluxo de cisalhamento oscilatório, usando log 

G’ versus log G’’, que as curvas para os polímeros puros apresentaram na zona 

terminal uma inclinação diferente da blenda PMMA/PS, em função destas 

propriedades G’ e G’’ serem muito sensíveis a variações do estado morfológico 

nas blendas poliméricas. E com isso mostra que a blenda PMMA/PS é imiscível 

onde a morfologia afeta o comportamento reológico destas misturas. 

Friedrich e colaboradores (1995) observaram através do estudo 

microrreológico para a blenda PMMA/PS que há um platô a baixas frequências 

na zona terminal para curva de log G’ e log G’’ versus log ω, que pode ser 

atribuída a forma de relaxação das partículas dispersas e à medida que a 

porcentagem da fase dispersa de PS foi aumentada na matriz de PMMA esse 

platô foi mais acentuado, esse comportamento só não foi observado para a 

blenda com 2 e 5% de PS que não houve diferença na reologia e na morfologia. 

Esse comportamento observado nos resultados reológicos também foi 

observado por outros autores (Calvão e colaboradores, 2005) e está diretamente 

correlacionada com os resultados morfológicos para a blenda PMMA/PS. 
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3.6.2 Blenda PMMA/SAN 

 

Vários trabalhos sobre a blenda PMMA/SAN vêm sendo estudados há 

vários anos na literatura, e geralmente a abordagem usada nestes estudos diz 

respeito à análise da miscibilidade e a transição para o estado de mistura 

imiscível (Suess e colaboradores, 1986; Fowler e colaboradores, 1986; 

Nishimoto e colaboradores, 1988; Nishimoto, 1994; Zheng e colaboradores, 

1997; Aoki; Tanaka, 1999; Robertson; Wilkes, 2001; Kumaraswamy e 

colaboradores, 2006; Prusty e colaboradores, 2007; Parameswaranpillai e 

colaboradores, 2016). 

A mistura de PMMA com o copolímero SAN apresenta uma janela de 

miscibilidade, entretanto, não é miscível com o poliacrilonitrila (PAN) e nem com 

o poliestireno (PS). A origem da miscibilidade da blenda PMMA/SAN ocorre 

devido ao efeito da minimização das forças secundárias do tipo dipolo-dipolo 

permanente do AN produzido devido a uma concentração otimizada do radical 

volumoso do PS que afasta as macromoléculas de SAN (Wen e colaboradores, 

2003; Cardelli e colaboradores, 2003). 

A blenda PMMA/SAN é miscível quando a concentração de acrilonitrila 

(AN) do copolímero SAN varia entre 9 e 33% em massa. Essa janela de 

miscibilidade do PMMA com o SAN depende da massa molar do PMMA, onde a 

variação na faixa da concentração de AN pode ocorre a valores de % AN 

inferiores a 33% dependendo da massa molar do PMMA. A blenda PMMA/SAN 

exibe comportamento de temperatura de solução crítica inferior (LCST), por isso, 

pode ser miscível dependendo da composição e temperatura (Pathak e 

colaboradores, 1998; Zheng e colaboradores, 2001; Du e colaboradores, 2004; 

Zuo e colaboradores, 2006; Jiang e colaboradores, 2015). 

Na literatura é apresentada a reologia para blendas poliméricas que 

apresentam comportamento LCST como a blenda PMMA/SAN, a partir de 

resultados obtidos em ensaios reológicos realizados a baixas frequências. 

Alguns estudos reológicos desenvolvidos com a blenda PMMA/SAN variando a 

concentração de AN entre 23 a 27%, mostraram que essas misturas 
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apresentaram comportamento reológico de blendas poliméricas miscíveis para 

estas porcentagens de AN (Bousmina e colaboradores, 2002). 

Aoki (2008) realizou um estudo sobre as propriedades viscoelásticas 

dinâmicas da blenda PMMA/SAN usando vários SAN com diferentes 

porcentagens de acrilonitrila. Ele verificou através do estudo reológico que a 

blenda PMMA/SAN é miscível entre si, quando a concentração de acrilonitrila do 

SAN varia entre 10-29% em massa e imiscíveis quando a concentração de 

acrilonitrila do SAN foi inferior a 10% em massa, ou maior que do que 30% em 

massa. 

Nesta pesquisa Aoki (2008) analisou o comportamento reológico no 

estado fundido das blendas poliméricas PMMA/SAN utilizando os gráficos de log 

G’ versus log G’’. Onde os gráficos de log G’ versus log G’’ para as blendas 

miscíveis apresentaram uma linha reta com inclinação de 2, mas as blendas 

imiscíveis apresentaram mudanças na inclinação. Como pode ser visto na Figura 

18 estes resultados são importantes e sugerem que os gráficos de log G’ versus 

log G’’ obtidos em ensaios dinâmicos oscilatórios podem ser utilizados para 

determinar a miscibilidade de blendas poliméricas. 

 

Figura 18: Log G’ versus log G’’ para a blenda PMMA/SAN (50/50) a várias 

temperaturas 140, 160, 180, 200, e 220ºC com diferentes concentrações de 

acrilonitrila (0-40 %AN) no SAN, onde os símbolos abertos correspondem as 

blendas miscíveis e as blendas imiscíveis pelos símbolos fechados. (Aoki, 2008) 
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Yang e colaboradores (1994) observaram também miscibilidade para a 

blenda PMMA/SAN pelas curvas reológicas de log G’ versus log ω, log G’’ versus 

log ω e log G’ versus log G’’, utilizando um SAN com 25,3% em massa de 

acrilonitrila. O comportamento reológico observado pelos autores na Figura 19 

para blenda PMMA/SAN com 25,3% de AN, mostraram que os valores de log G’ 

versus log ω para essas misturas é uma média entre os polímeros puros, além 

disso, os gráficos de log G’ versus log G’’ apresentam curvas lineares com 

inclinação igual a 2, e as curvas se sobrepõem com a variação da composição, 

características reológicas de uma blenda miscível. 
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b) 

 

 

 

 

 

 
c) 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Comportamento reológico dos polímeros puros e da blenda 

PMMA/SAN (com 25,3% em massa de AN) para com 20, 40, 60 e 80 de SAN a 

210ºC. (a) Gráfico de log G’ versus log ω; (b) Gráfico log G’’ versus log ω; (c) log 

G’ versus log G’’. (Yang e colaboradores 1993). 
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3.6.3 Blenda PMMA/ABS 
 

A janela de miscibilidade correspondente a mistura PMMA/ABS está entre 

9,5 a 33% de acrilonitrila. Portanto, para esse sistema pode-se assumir que as 

moléculas de PMMA adicionadas são miscíveis com a fase SAN livre do ABS 

puro quando a porcentagem AN presente nestes copolímeros encontra-se dentro 

desta faixa. A origem da miscibilidade para a blenda PMMA/SAN e PMMA/ABS 

em tais sistemas é devido a porcentagem de acrilonitrilita AN presentes no SAN 

do ABS que fornece um meio útil para sistematicamente variar a interação de 

pares de polímero-polímero (Nazari e colaboradores, 2012). 

O estudo microrreológico realizado por Kim e colaboradores (1993) e Han 

e Yang (1987) para blenda ABS/PMMA mostraram a correlação entre as 

morfologias observados por MET e as curvas de viscosidade complexa em 

função da frequência para estas misturas. Eles observaram que a porcentagem 

de AN influência na miscibilidade das blendas ABS/PMMA. Para as blendas 

ABS/PMMA com 24 e 27 % em massa de AN foram observadas a miscibilidade 

tanto por microscopia como pelas propriedades reológicas. Já para as blendas 

com ABS com 35% em massa de AN foram observados que estas misturas são 

imiscíveis. 

Kim e colaboradores (1993a) utilizaram os gráficos tipo Cole-Cole 

(viscosidade imaginária (η’’) versus viscosidade dinâmica (η’)), obtidos a baixas 

frequências para analisar a miscibilidade da blenda ABS/PMMA. Nesses gráficos 

quando há a formação de um semicírculo à medida que se aumenta a 

porcentagem em massa do segundo componente, podem ser indícios de que a 

blenda polimérica seja miscível, e quando há a um desvio do semicírculo há 

indícios de que a blenda polimérica seja imiscível. Eles utilizaram três tipos de 

ABS com diferentes concentrações de acrilonitrila (24, 27 e 35% em massa de 

AN) para a blenda ABS/PMMA e foi observado nos gráficos Cole-Cole (Figura 

20) que a blenda ABS/PMMA utilizando o ABS com 35 % em massa de 

acrilonitrila não formou semicírculo, o que é um indicativo da imiscibilidade da 

blenda ABS/PMMA, sendo comprovado pelas análises morfológicas obtidas por 

MET. As blendas ABS/PMMA usando ABS com 24 e 27% em massa de AN 

mostraram a formação de semicírculos e os resultados obtidos por MET foi 
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verificado a presença apenas da fase elastomérica do butadieno, isto é, 

mostrando a miscibilidade entre o SAN do ABS e o PMMA. 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

c) 

Figura 20: Gráficos Cole-Cole (’’ versus ’) para os polímeros puros e as 

blendas ABS/PMMA a 220ºC utilizando três tipos de ABS com: (a) 24, (b) 27 e 

(c) 35% em massa de acrilonitrila. Adaptado: (Kim e colaboradores 1993a) 

24% AN 

27% AN 

35% AN 
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3.6.4- Reologia de blendas poliméricas com PMMA tenacificado  

 

A presença das partículas de elastomérica em polímeros tenacificados 

influência nas propriedades reológicas destes materiais. Bousmina e Muller 

(1993) realizaram um estudo sobre o comportamento viscoelástico linear de 

blendas de PMMA contendo partículas elastoméricas do tipo casca-núcleo de 

PBA-co-PS e observaram diferenças significativas entre os polímeros puros e as 

blendas poliméricas com PMMA tenacificado. 

Em outro estudo desenvolvido por Bousmina e Muller (1993) com PMMA 

com partículas do tipo casca-núcleo de PBA-co-PS, eles observaram que o G’ e 

G’’ da borracha apresentava um comportamento de um pseudosólido porque o 

G’ e G’’ em função da frequência apresentaram valores bem elevados e diferente 

do PMMA homopolímero. Os autores também observaram que o aumento na 

concentração da fase elastomérica na blenda com PMMA promoveu um 

aumento significativo nos valores de G’ e G’’ relacionados com a influência da 

fase elastomérica, que alteraram os valores de G’ e G’’ em ensaios dinâmicos 

oscilatórios (Figura 21). 

As partículas do tipo casca-núcleo (core-shell) são indeformáveis, 

diferente de uma partícula de fase dispersa presente na blenda polimérica 

imiscíveis. No PMMA tenacificado observou-se que a morfologia tipo casca-

núcleo mesmo sendo indeformáveis ocorreu influência no comportamento 

viscoelástico linear das blendas poliméricas com a adição dessas partículas no 

PMMA. Essa mudança no comportamento reológico do PMMA tenacificado com 

partículas casca-núcleo ocorre devido a maior elasticidade da fase elastomérica 

(Bousmina e Muller, 1993). 
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a)  

b)  

c)  

Figura 21: Comportamento reológico dos polímeros puros e da blenda PMMA 

tenacificada com borracha. (a) Log G’ e log G’’ versus log ω para o PMMA e a 

borracha; (b) Log G’ versus log ω para as blendas; (c) Log G’’ versus log ω para 

as blendas. Adaptado: (Bousmina e Muller 1996) 
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3.7 Blendas poliméricas com MBS 

 

O MBS apresenta partículas do tipo casca-núcleo e esse tipo de estrutura, 

dependendo da composição da blenda polimérica melhoram as propriedades 

mecânicas, sem perda de transparência, principalmente em função da 

quantidade de fase elastomérica e, também, da forma que essas partículas se 

encontram enxertadas (Ren e colaboradores 2014). 

A casca das partículas do tipo casca-núcleo funciona como uma camada 

que se liga fisicamente a matriz com o núcleo elastomérica. Modificadores casca-

núcleo são amplamente utilizados em uma variedade de polímeros, tais como 

PC, PMMA, PBT, PVC, PS (Zhou e colaboradores, 2006). O MBS é um 

modificador típico casca-núcleo, onde o estireno e o metacrilato de metila são 

polimerizados por enxertia em polibutadieno (PB). 

Alguns autores (Zhou e colaboradores, 2006; Zhou e colaboradores, 

2011, Si e colaboradores, 2007; Chen e colaboradores, 2006) estudaram a 

relação entre a estrutura interna do MBS como modificador de impacto e as 

propriedades mecânicas e óticas da blenda PVC/MBS. E nessas pesquisas os 

autores observaram que a adição de MBS pode melhorar a resistência ao 

impacto do PVC, sem sacrificar a sua transparência, essa relação depende do 

arranjo de estireno (S) no MBS. 

Cheng e colaboradores (1992) analisaram as propriedades mecânicas e 

morfológicas de blendas ternárias com policarbonato (PC), MBS e vários 

polímeros frágeis: PS, SAN (variando a concentração de acrilonitrila) e PMMA. 

As partículas de MBS estavam sempre localizadas no PMMA ou na fase SAN 

(14,7% de AN) e, não foram encontrados nas fases PS ou SAN (34% de AN), 

independentemente das sequências de mistura utilizadas. A distribuição de 

partículas MBS na blenda PC/SAN (25% de AN) foi significativamente afetada 

pelo método de mistura. O polímero (MMA) da casca das partículas de MBS são 

miscíveis com PMMA e com SAN (14,7% de AN), e imiscíveis com PS e SAN 

(34% de AN), e uma miscibilidade parcial com o SAN (25% de AN) à temperatura 

de processamento. 
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Fowler e colaboradores (1987) realizaram um estudo usando MBS para 

modificar três tipos de polímeros vítreos: PS, PMMA e SAN (25% de AN). Os 

resultados deste estudo mostraram os efeitos combinados do tamanho das 

partículas e da adesão com os polímeros vítreos tenacificados. O MBS é mais 

eficiente para modificar o PMMA e o SAN do que o PS. Entretanto, foi observado 

um efeito sinérgico maior do MBS para tenacificar o SAN do que o PMMA, devido 

as interações entre o AN presente no SAN e o MMA no MBS. 

Estudos desenvolvido por Ren e colaboradores (2014) com a blenda 

ternária PMMA/SAN/MBS, com vários tipos de MBS e com diferentes estruturas 

mostraram que, essas misturas apresentam morfologia complexa em função da 

presença de partículas de borracha do MBS do tipo casca-núcleo. Além disso, 

eles também observaram que a blenda PMMA/SAN/MBS pode ser transparente 

e ter melhorias de propriedades mecânicas como resistência ao impacto, mais 

essas propriedades variaram com a quantidade e com o arranjo de estireno (S) 

no núcleo do MBS. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1- Materiais 

 

Neste trabalho foram utilizados, o poli(metacrilato de metila) 

homopolímero LEP-100 (PMMAh) (MFI = 3,8 g/10 min, ASTM D 1238); PMMA 

com elastômero ECP-800 (PMMAe) (MFI = 1,1 g/10 min, ASTM D 1238) da 

Unigel; o poliestireno homopolímero N 1921 (MFI = 20 g/10 min, ASTM D 1238) 

da Innova, os copolímeros: acrilonitrila-estireno (SAN) Luran 358 N (MVI = 22 

cm³/10 min, ISO 1133) e acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS) terluran GP 35 

(MVI = 3,1 cm³/10 min, ASTM D 1238) da empresa Ineos Styrolution e o 

copolímero metacrilato de metila-butadieno-estireno (MBS) Zylar 650 (MVI = 

4cm3/10mim, ISO 1133). 

4.2- Métodos 

 

Na Figura 22 é apresentado o fluxograma da metodologia utilizada para a 

realização desse trabalho. 

 

Figura 22: Fluxograma da metodologia utilizada 
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4.2.1 - Caracterizações preliminares 

4.2.1.1 Espectroscopia de infravermelho por transformada de 

Fourier (FTIR)  

 

As amostras dos polímeros puros foram prensadas em forma de filmes 

finos em uma prensa hidráulica a uma temperatura de 230ºC. Posteriormente, 

foram analisadas em um espectrômetro por transformada de Fourier (FTIR) da 

marca Shimadzu, modelo IR Tracer 100 para determinar a estrutura química 

presente nos polímeros acrílicos e estirêncos, assim com, para determinação da 

porcentagem de acrilonitrila, butadieno e estireno no ABS utilizando os 

procedimentos de calibração e as constantes utilizadas segundo Mantovani 

(2002). 

Por meio da altura dos picos nas bandas de absorbâncias em 2237 cm-1, 

1490 cm-1 e 965 cm-1, utilizando com linha base em 2270~2200 para o pico do 

acrilonitrila, 1780~870 para o pico do estireno e 1780~870 para o pico do 

butadieno, pode-se calcular quantitativamente a porcentagem dos polímeros. As 

constantes obtidas por Mantovani são KACRILONITRILA = 0,7602, KBUTADIENO = 

1,6453 e KESTIRENO = 0,7968. A composição dos monômeros no ABS foi obtida 

através da equação 11. 

 

𝐶𝑖  (%)  =  
(

𝐴𝑖
𝐾𝑖

)

[(
𝐴𝐴𝑁
𝐾𝐴𝑁

) + (
𝐴𝐵
𝐾𝐵

) + (
𝐴𝑆
𝐾𝑆

)]
 × 100 (11) 

 

onde: Ci é a concentração da estrutura a ser determinada, Ai é a 

absorbância relativa a estrutura a ser determinada, Ki é a absortividade relativa 

a estrutura a ser determinada. AN = Acrilonitrila, B = Butadieno e S = Estireno. 
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4.2.1.2- Determinação da porcentagem de acrilonitrila no SAN e 

ABS por análise elementar  
 

Foi utilizado um equipamento de análise química elementar 1108 CHNS-

O para determinar a concentração de nitrogênio do SAN e do ABS. Através da 

análise química elementar utilizando-se da massa molar, calculou-se a 

porcentagem de acrilonitrila total cujos cálculos são apresentados na equação 

12. 

A massa molar do nitrogênio é 14g/mol, enquanto a massa molar do mero 

do poliacrilonitrila - PAN é 53g/mol, portanto na unidade monomérica do 

poliacrilonitrila temos 26,42% de nitrogênio (Ito, 2003). 

 (12) 

onde % N é o valor fornecido pela análise elementar. 

4.2.1.3 Determinação das propriedades térmicas por 

calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

A técnica de calorimetria exploratória diferencial foi usada para determinar 

as transições térmicas dos polímeros acrílicos e estirênicos. As análises foram 

realizadas em um equipamento da marca NETZSCH, modelo 200 F3 com cerca 

de 6 mg da amostra do polímero sendo submetida às seguintes condições: 

atmosfera de nitrogênio com fluxo de 50mL/min e razão de aquecimento de 

10ºC/min de -120 a 150ºC, em um porta-amostra de alumínio fechado.  

4.2.2- Preparação das formulações  

 

Os polímeros puros e as blendas poliméricas, com as composições 

apresentadas na Tabela 1, foram pulverizados em um micronizador com 

resfriamento e depois foram misturados em uma extrusora dupla rosca da marca 

AX Plásticos Máquinas Técnicas LTDA, de D = 16 mm e L/D = 40, com perfil de 

rosca apresentado na Figura 23, usando o perfil de temperatura 

42,26

100%
%




N
ilaAcrilonitr SAN
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110/160/180/200/210/220/230/230/200ºC. A alimentação de 40 rpm para o 

alimentador 1 e 40 rpm para o alimentador 2, rotação de rosca de 220 rpm.  

 

Tabela 1: Formulações dos polímeros puros e das blendas PMMA/PS, 

PMMA/SAN, PMMA/ABS e PMMA/MBS 

Materiais Composição (wt%) 

PMMAh 

100 

PMMAe 

PMMAh/PS PMMAe/PS 95/5 

PMMAh/SAN PMMAe/SAN 90/10 

PMMAh/ABS PMMAe/ABS 80/20 

PMMAh/MBS 

95/5 

90/10 

80/20 

PS 

100 

SAN 

ABS 

MBS 

 

 

 

 

Figura 23: Perfil de rosca da extrusora dupla rosca 

 

A mistura do PMMA homopolímero com MBS nas composições 

apresentadas na Tabela 1, foi extrudado em uma extrusora monorosca com 

elemento de mistura do tipo Maddock da AX Plásticos com perfil de rosca 

Blocos de malaxagens Alimentação 
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apresentado na Figura 24, D = 16mm e L/D = 26, usando o seguinte perfil de 

temperatura 230/230/220ºC, rotação de rosca de 40 rpm. 

 

 

 

Figura 24: Perfil de rosca da extrusora monorosca 

 

4.2.3- Caracterização reológica 

 

Para avaliar a efeito da influência da estrutura química no comportamento 

reológico de blendas com polímeros acrílicos e estirênicos, foram realizados 

ensaios reológicos nos polímeros puros e nas blendas poliméricas, em um 

reômetro de cisalhamento oscilatório com geometria de placas paralelas (d = 

25mm), modelo MCR 302 da Anton Paar. Os ensaios reológicos foram realizados 

dentro do intervalo da região de viscoelasticidade linear, nas temperaturas de 

220°C e 270ºC, na faixa de frequência de 600 a 0,1 rad/s, com amplitude de 

deformação constante de 2%. Para determinar os módulos de armazenamento 

(G’), módulos de perda (G’’) e viscosidade complexa (η*). 

 

4.2.4 – Caracterizações morfológicas  

 

Para analisar as morfologias das blendas poliméricas foram utilizadas 

diferentes técnicas de caracterizações morfologias nas amostras retiradas dos 

ensaios de reometria de placas paralelas (Figura 25). As amostras foram crio-

fraturadas ou preparadas por crio-ultramicrotomia, e analisadas por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). 

Elemento Maddock 
Alimentação 
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As amostras retiradas das placas obtidas dos ensaios de reometria de 

placas paralelas foram crio-fraturadas com nitrogênio líquido, e seguida foram 

recobertas com ouro e analisadas em um microscópio eletrônico de varredura 

(MEV) modelo Auriga da Zeiss operado a 3 kV com filamento de LaB6, para 

comparação com as outras técnicas de preparação ou técnicas microscópicas. 

As amostras passaram por uma redução de área transversal da amostra 

(“trimming”), com posterior desbaste das amostras em um crio-ultramicrótomo 

RMC, modelo Power Tome X, usando uma faca de diamante da marca Diatome 

tipo CryoHisto 45º, temperatura da amostra de -80ºC e temperatura da faca de -

60°C resfriado com nitrogênio líquido, velocidade de corte de 0,2 mm.s-1 e 

espessura de desbaste de 25 nm.  

Os filmes seccionados foram colocados em porta amostras (grides) foram 

e deixados durante 4 horas em vapor de tetróxido de rutênio (RuO4) e 15 horas 

ao vapor de tetróxido de ósmio (OsO4) e, posteriormente, analisados em um 

microscópio eletrônico de transmissão (MET), da Philips, modelo CM 120, 

utilizando uma tensão de 120 kV. 

 

 

Figura 25: Ilustração da posição de retirada das amostras do reômetro de placas 

paralelas para análise morfológia 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterizações preliminares nos polímeros puros 

 

Devido à complexidade de alguns componentes utilizados para o 

desenvolvimento das blendas poliméricas estudadas nesta pesquisa foram 

necessárias realizar algumas caracterizações preliminares nos polímeros puros 

para compreender os resultados reológicos. 

 

5.1.1 Identificação da estrutura química dos polímeros acrílicos 

e estirênicos 

 

As análises dos espectros de FTIR dos polímeros puros foram realizadas 

com objetivo de identificar as diferentes estruturas química presentes nos 

polímeros acrílicos e estirênicos. Os espectros, os modos de vibrações e número 

de ondas dos polímeros puros são apresentados na Figura 26 e na Tabela 2. 

Nos espectros dos polímeros acrílicos PMMAh, PMMAe e MBS verificou-

se a presença da banda em 1729 cm-1 característica das ligações -C=O. Os 

espectros dos polímeros PS, SAN, ABS e MBS foram observadas bandas de 

absorção na região de 1351 cm-1 correspondente as vibrações C6H5 presente no 

estireno. Nos copolímeros SAN e ABS verificou-se também em seus espectros 

de infravermelho as bandas de absorção características do acrilonitrila (C≡N) em 

1987 cm-1. 

As bandas de absorção encontradas na região de 952 e 906 cm-1 que são 

características das ligações C=C do butadieno (Tabela 2) foram observadas nos 

espectros do MBS e ABS. Entretanto, não foi possível evidenciar no espectro do 

PMMAe as bandas correspondentes às ligações C=C.  
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Figura 26: Espectro de FTIR dos polímeros puros 
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Tabela 2: Modos de vibrações e número de ondas dos polímeros puros 

Descrição das Vibrações Número de ondas (cm-1) 

-C=O 1729 

-C6H5 1351 

-C≡N 1987 

C=C 952-906 

 

Segundo a literatura (Bucknall, 1977; Laatsch e colaboradores,1998; Todo 

e colaboradores, 2006; Mina e colaboradores, 2013), os tipos de copolímeros 

com elastômeros que podem ser usados para tenacificar o PMMA sem que haja 

perda de transparência pode ser o MBS, MABS ou o PBA-co-PS. Entretanto, o 

poli(acrilato de butila) (PBA) apresenta grupamentos químicos (Figura 27) 

semelhantes ao do PMMA o que torna difícil a diferenciação do espectro de FTIR 

desses polímeros, pois, ambos têm a presença dos grupos químicos CH e C=O. 

 

 

a)                                                                    b) 

Figura 27: Representação da estrutura química :(a) PBA; (b) PMMA 

 

A semelhança entre os espectros do PMMAh e o PMMAe apontaram 

indícios de que o PMMAe apresenta como fase elastomérica o PBA em sua 

composição. Por isso, não foi possível detectar por FTIR a presença da banda 

de absorção característica da fase elastomérica presente nas partículas casca-

núcleo do copolímero PMMAe. Além disso, não foi verificado no PMMAe a 
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presença da banda de absorção característica do estireno, provavelmente em 

função do estireno estar enxertado no PBA como parte constituinte das 

partículas casca-núcleo, o que também dificultou detectar por FTIR a presença 

das bandas características do estireno no PMMAe.  

Mas, em outras caracterizações realizadas em trabalhos anteriores 

(Reinaldo e colaboradores, 2015) com o mesmo PMMA com elastômero utilizado 

nesta pesquisa, foi evidenciado a presença de estireno nas partículas casca-

núcleo. As morfologias observadas por MET nas amostras com PMMAe tingidas 

com RuO4 apresentaram partículas casca-núcleo com regiões escuras, o que 

comprova a presença do estireno no PMMAe. Já que preferencialmente o RuO4 

ficam depositados sobre os polímeros que apresentam anéis aromáticos, como 

o PS. 

 

5.1.2 - Determinação composição química dos copolímeros 

SAN e do ABS 

 

Na Tabela 3 são apresentadas as porcentagens em massa de acrilonitrila 

(AN) do SAN e do ABS determinado por análise elementar CHNS-O e por FTIR. 

A porcentagem em massa do butadieno (B) e do estireno (S) presente no ABS 

foi determinada através do FTIR. 

Tabela 3: Composição química do SAN e do ABS 

Polímeros AN (%) B (%) S (%) 

SAN 25(a) - 75(a) 

ABS 21(a) (b) 15(b) 64(b) 

(a) Determinado por análise elementar CHNS-O; (b) Determinado por FTIR. 

 

Os resultados obtidos mostraram que o SAN e o ABS apresentam uma 

porcentagem de AN de 25 e 21% respectivamente. Esses valores de 

porcentagem de AN apresentados pelos copolímeros SAN e ABS utilizados 

neste trabalho encontram-se dentro da janela de miscibilidade para misturas 
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desenvolvidas com o PMMA, como descritos em estudos já desenvolvidos com 

essas blendas poliméricas (Costa e colaboradores (2014); Kim e colaboradores, 

1993a).  

O mesmo valor da porcentagem de 21% de AN para o ABS foi observado 

também por FTIR. Através dos resultados de FTIR foi verificado que o ABS 

possui uma baixa concentração de fase elastomérica em torno de 15% de 

butadieno e uma maior concentração do monômero de estireno com 64%. 

 

5.1.3 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

Na Tabela 4 são apresentados os resultados das transições térmicas dos 

polímeros puros que foram determinadas para avaliar as temperaturas de 

transição vítrea relacionadas aos polímeros acrílicos, estirênicos e as fases 

elastoméricas. O ensaio foi realizado em duplicada e os valores das 

temperaturas de transição vítrea (Tg) apresentadas na Tabela 4 correspondem 

as médias obtidas. 

Observou-se nos resultados de DSC a presença das Tg’s em 100ºC nos 

polímeros acrílicos: PMMAh, PMMAe e MBS. O PMMAe e o MBS apresentaram 

duas distintas temperaturas de transição vítrea referentes ao PMMA em torno de 

100ºC e em -18,7 e -64,9ºC, respectivamente, que são relacionadas com as 

transições térmicas da fase elastomérica presente nestes polímeros. 

Nos polímeros PS, SAN os valores das temperaturas de transição 

térmicas encontrados foram de 87,6ºC para o PS e 106,3ºC para o SAN. Para o 

copolímero ABS foi verificado a Tg em 129ºC relacionada a fase SAN presente 

no ABS e a Tg da fase elastomérica em -86,2ºC. 

Os valores das temperaturas de transição térmica da fase elastomérica 

apresentadas pelos copolímeros que contém butadieno como o MBS e ABS 

foram diferentes do valor da Tg da fase elastomérica do PMMAe. Entretanto, o 

valor da Tg da fase elastomérica apresentada pelo PMMAe de -18,7ºC, foi 

próximo ao valor da Tg das partículas do tipo núcleo-casca usadas por Mina e 

colaboradores (2013) para tenacificar o PMMA sem perda de transparência. 

Segundo os autores essas partículas do tipo casca-núcleo usadas são 
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constituídas na parte casca pelo copolímero PBA-co-PS e por PMMA na parte 

núcleo.  

Esses resultados conduziram a indícios de que o PMMAe apresenta 

também em sua composição a fase elastomérica constituída pelo copolímero 

PBA-co-PS. Outros indícios da presença do PBA no PMMAe além dos valores 

muito próximos de Tg, são as semelhanças entre a morfologia apresentada pelo 

PMMAe (Reinaldo e colaboradores, 2015) e a morfologia do PMMA tenacificado 

com PBA-co-PS obtido por Mina e colaboradores (2013) e os resultados de FTIR 

apresentados no item 4.1.2. 

A Tg do PBA puro está em torno de -49ºC (Fuente e colaboradores, 2001), 

entretanto, os valores das Tg’s apresentadas pelo PMMAe e por Mina e 

colaboradores foram de -18 ºC. Isto pode ser atribuído ao fato desses 

copolímeros serem formados por partículas casca-núcleo que contém tanto PBA 

como o estireno. A presença do estireno nas partículas casca-núcleo aumenta a 

Tg da fase elastomérica presente no PMMA tenacificado porque o estireno é 

rígido, e restringe os movimentos moleculares e faz com que haja um aumento 

da temperatura de transição vítrea do polímero, e quanto maior for a quantidade 

de estireno presente no copolímero maior poderá será o deslocamento da Tg da 

fase elastomérica.  

 

Tabela 4: Transições térmicas dos polímeros puros 

Polímero 
Tg PMMA 

(°C) 
Tg fase elastomérica  

(°C) 
Tg PS 
(°C) 

Tg SAN 
(°C) 

PMMAh 101,1 - - - 

PMMAe 99,7 -18,7 - - 

PS - - 87,6 - 

SAN - - - 106,3 

ABS - -86,2 - 129,4 

MBS 99,7 -64,9   
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5.3- Caracterização reológica  

5.3.1- Comportamento reológico dos polímeros puros 

 

Os resultados reológicos obtidos em regime dinâmicos oscilatório na 

região da viscoelasticidade linear para os polímeros puros: PMMAh, PMMAe, PS, 

SAN, ABS e MBS, são apresentados nas Figuras 28 a 33. 

Nas Figuras 28 e 29 foram verificadas diferenças no comportamento 

reológico dos dois tipos de PMMA utilizados. Na região de baixas frequências os 

valores dos módulos dinâmicos (G’ e G’’) para o PMMAe a 220ºC são maiores 

que os módulos dinâmicos do PMMAh, devido a presença da fase elastomérica. 

Em relação aos polímeros estirênicos foi possível observar nas Figuras 

30 a 32 diferenças nos valores dos módulos dinâmicos em função da presença 

de diferentes estruturas químicas, como diferenças em relação a presença de 

acrilonitrila e das fases elastoméricas. 

 

Figura 28: Log G’ e log G’’ versus log ω para o PMMAh 
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Figura 29: Log G’ e log G’’ versus log ω para o PMMAe 

 

Figura 30: Log G’ e log G’’ versus log ω para o PS 
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Figura 31: Log G’ e log G’’ versus log ω para o SAN 

 

Observou-se que o PMMAh (Figura 28), o PS (Figura 30), assim como o 

SAN (Figura 31) (copolímero aleatório com a presença de uma única fase) 

exibiram um comportamento típico de homopolímeros com a presença de platô 

elástico seguido por uma zona terminal na região de baixas frequências. Na 

literatura (Ferry, 1980) sabe-se que em frequências muito baixas na região 

terminal os valores de G’’ para os homopolímeros são diretamente proporcionais 

ao ω, com uma inclinação de 1, enquanto que, os valores de G’ possuem uma 

inclinação igual a 2, esses mesmos valores nas inclinações de 1 para G’’ e 2 

para G’ foram verificados para o PMMAh, PS e SAN. Já o PMMAe (Figura 29), 

ABS (Figura 32) e MBS (Figura 33) mostraram comportamento reológico 

diferente devido à presença da fase elastomérica. 

A presença de mais de uma fase nos polímeros multifásicos influencia no 

comportamento reológico desses materiais. O ABS e o MBS contêm fases 

elastoméricas, que foram responsáveis pelas mudanças no comportamento 

reológico apresentadas por esses copolímeros. Tanto o ABS quando o MBS 

exibiu valores de G’>G’’ a baixas frequências, comportamento típico de um 
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pseudosólido (Figuras 32 e 33). Entretanto, este comportamento não foi 

verificado a 220ºC para o PMMAe (Figura 29), que também tem fase elastomérica 

em sua composição, mas na zona terminal esse polímero apresentou curvas 

com valores de G’ e G’’ diferentes do PMMAh, o que indica que a presença da 

fase elastomérica influenciou no comportamento reológico desse tipo de PMMA.  

 

Figura 32: Log G’ e log G’’ versus log ω para o ABS 
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Figura 33: Log G’ e log G’’ versus log ω para o MBS 
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Bousmina e Muller (1993) e Pakula e colaboradores (1998) relataram esse 

comportamento para outros copolímeros com a presença de fase elastomérica. 

Nesses estudos, os cruzamentos de G’ = G’’ são atribuídos à presença de 

partículas elastoméricas em rede, a presença de estruturas com reticulações ou 

ramificações, onde o primeiro cruzamento de G’ = G’’ em altas frequências é 

atribuído aos movimentos segmentares e o segundo cruzamento de G’ = G’’ em 

baixas frequências está relacionado com os relaxamentos, atribuídos às 

relaxações das orientações da cadeia linear ou a presença de reticulações. 

A Figura 34 ilustra o comportamento reológico do PMMAe a diferentes 

temperaturas. Verificou-se que o PMMAe a 220°C mostrou apenas um único 

ponto cruzamento, mas a 270°C verificou-se dois pontos de cruzamento de G’ = 

G’’, o primeiro a altas frequências (ω = 160 rad/s) e o segundo cruzamento em 

baixas frequências (ω = 0,4 rad/s), confirmando que a temperatura é um fator 

que influencia as propriedades reológicas a baixas frequências, mostrando 

possíveis alterações nas curvas log G’ e log G’’ versus log ω para esse tipo de 

PMMA em função da presença das partículas casca-núcleo. 

 

Figura 34: Log G’ e log G’’ versus log ω para o PMMAe nas temperaturas de 220 

e 270ºC 
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O gráfico de log G’ versus log G’’ (gráfico de Han) para os polímeros puros 

é apresentado na Figura 35. Verificou-se que os homopolímeros (PMMAh e PS) 

e copolímero aleatório SAN apresentaram curvas lineares com inclinação de 2 

na região terminal. Verificou-se também que a curva de log G’ versus log G’’ do 

copolímero SAN se sobrepõe a curva do PS. Entretanto, os polímeros PMMAe, 

ABS e MBS apresentaram curvas não lineares devido a presença da fase 

elastomérica. As diferenças nas inclinações das curvas desses polímeros 

também estão relacionadas com o aumento da elasticidade causada pela 

presença de elastômeros. O MBS apresentou a curva com maior desvio na 

linearidade do que o ABS e o PMMAe. Esses resultados corroboram com as 

outras propriedades reológicas analisadas para os polímeros puros, que mostrou 

diferenças significativas no comportamento reológico de homopolímeros de 

cadeias lineares flexíveis e dos polímeros com fase elastomérica. 

 

Figura 35: Log G’ versus log G’’ para os polímeros puros 
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os aumentos de temperatura dependem diretamente dessa propriedade. A 

viscosidade indica a resistência dos polímeros ao fluxo e pode ser medida em 

regime permanente η (�̇�) ou regime dinâmico oscilatório η (ω) (Bretas; Dávila 

2005). 

O PS, SAN e PMMAh apresentaram comportamento Newtoniano a baixas 

frequências (Figura 36), porém o PMMAe, ABS e MBS não apresentaram 

comportamento Newtoniano na faixa de frequência analisada. Raha e 

colaboradores (2010) alegaram que a ausência do platô Newtoniano a baixas 

frequências para os polímeros com fase elastomérica pode ser atribuída aos 

processos de relaxamento lento dessas fases. 

 

 

Figura 36: Log η* versus log ω para os polímeros puros 
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5.4 Comportamento reológico das blendas com poli(metacrilato 

de metila) (PMMA) e polímeros estirênicos 

 

Nos itens abaixo são descritos os resultados reológicos em regime 

dinâmico oscilatório na região da viscoelasticidade linear para as blendas 

poliméricas PMMA/PS, PMMA/SAN, PMMA/ABS e PMMA/MBS. Esses 

resultados foram avaliados por meio dos gráficos de Han (G’ versus G’’), η* 

versus ω e gráficos Cole-Cole (η’’ versus η’). Os outros gráficos obtidos são 

apresentados no Apêndice A. 

Sabe-se que as propriedades obtidas na região da viscoelasticidade linear 

em ensaio dinâmico oscilatório são sensíveis a mudança na estrutura química. 

Portanto, os resultados reológicos em regime dinâmico oscilatório, obtidos na 

região da viscoelasticidade linear foram analisados estrategicamente em função 

do efeito da adição de diferentes estruturas química sobre o comportamento 

reológico das blendas poliméricas, isto é, o efeito da concentração de monômero 

de estireno, acrilonitrila, butadieno em relação ao componente majoritário 

constituído por poli(metacrilato de metila) (PMMA) homopolímero e com 

partículas núcleo-casca (onde se entra o monômero de acetato de butila (PBA), 

representadas na Figura 37. 

 

Figura 37: Representação das estruturas química utilizadas na formulação da 

blenda polimérica 
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5.4.1- Comportamento reológico das blendas PMMA/PS 

 

Os resultados do gráfico de Han para as misturas PMMA/PS são 

apresentados nas Figuras 38 e 39. Com a variação da concentração da fase PS 

a 220ºC verificou-se que com 5 e 10% de fase dispersa de PS não houveram 

mudanças significativas nas curvas de log G’ versus log G’’ da blenda PMMAh/PS 

em relação a curva do PMMAh. Entretanto, com 20% de PS a curva do gráfico 

de log G’ versus log dessa composição encontra-se acima dos polímeros 

constituintes (PMMA e PS) e foi observada mudança em relação a inclinação da 

curva (acima de 2). 

Essas mudanças no comportamento reológico da blenda PMMAh/PS é 

devido a imiscibilidade dessas misturas, e está relacionado com o aumento dos 

domínios da fase dispersa e a presença da tensão interfacial. Segundo a 

literatura (Han, 2002) em uma blenda imiscível quanto maior o domínio da fase 

dispersa maior o tempo de relaxação da fase dispersa da fase dispersa, o que 

reflete na mudança na inclinação das curvas no gráfico de log G’ versus log G’ a 

baixas frequências.  

A blenda PMMAh/PS (Figura 38) apresentou curvas lineares e as curvas 

variava com o aumento na concentração de PS, enquanto que a blenda 

PMMAe/PS (Figura 39) apresentou curvas não lineares e os valores apresentava 

um pouco acima da curva do PMMAe puro. Esse comportamento mostrou que 

houveram mudanças nas propriedades reológicas das blendas PMMAh/PS e 

PMMAe/PS pois, o PMMAe puro apresenta maior elasticidade devido presença 

da fase elastomérica, por isso, as curvas para a blenda com PMMAe são não 

lineares. 
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Figura 38: Log G’ versus log G’’ para blenda PMMAh/PS 

 

 

Figura 39: Log G’ versus log G’’ para a blenda PMMAe/PS 
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A viscosidade complexa em função da frequência angular para a blenda 

PMMAh/PS com 5, 10 e 20% de PS é apresentada na Figura 40. Todas as 

composições da blenda PMMAh/PS apresentaram platô Newtoniano a baixas 

frequências no qual a viscosidade foi constante e independe da frequência. A 

curva da blenda com 5% de fase dispersa de PS a baixas frequências, está entre 

os polímeros puros. Mas, com 10 e 20% de PS verificou-se um aumento na 

viscosidade complexa para essas composições com valores acima dos 

polímeros puros, justificado provavelmente pela imiscibilidade dessas misturas.  

 

Figura 40: Log η* versus log ω para a blenda PMMAh/PS 

 

Já em relação a viscosidade complexa para a blenda PMMAe/PS (Figura 

41) não foi verificado a presença do platô Newtoniano a baixas frequências para 

essas misturas, que apresentaram comportamento reológico pseudoplástico, 

com diminuição da viscosidade com o aumento da frequência angular. Sendo 

que a viscosidade complexa para essa blenda polimérica foi muito próxima dos 

valores da matriz de PMMAe, com exceção da blenda PMMAe/PS com 10% de 

PS que apresentou valores de viscosidade complexa a baixa frequências um 

pouco acima e próxima da matriz de PMMAe.  
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Figura 41: Log η* versus log ω para a blenda PMMAe/PS 

 

Os gráficos tipo Cole-Cole foram plotados com os dados da viscosidade 

imaginária (η’’) versus viscosidade real (η’) que são obtidos dos ensaios 

reológicos a baixas frequências e podem ser usados para avaliar a miscibilidade 

de blendas poliméricas. No gráfico Cole-Cole da blenda PMMAh/PS (Figura 42) 

foi observado a formação de semicírculo sem desvios para as composições com 

5 e 10% de PS, entretanto, para a blenda PMMAh/PS com 20% foi verificado 

desvio no semicírculo, com a presença de um ombro no lado direito da curva que 

corroboram com os dados reológicos verificados no gráfico log G’ versus log G’’ 

para essa composição (Figura 38). 

De acordo com Ardakani e colaboradores (2012), um único semicírculo na 

curva do gráfico Cole-Cole indica um sistema homogêneo. E se um ombro ou 

um segundo semicírculo aparecer no lado direito da curva, isto ocorre devido a 

presença de uma segunda fase (fase dispersa) que tem tempo de relaxamento 

mais longo que a fase matriz. Além disso, o tamanho de partícula da fase 
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dispersa e a tensão interfacial podem afetam a forma das curvas do gráfico do 

Cole-Cole.  

 

Figura 42: Gráfico Cole-Cole para a blenda PMMAh/PS 

 

Para a blenda PMMAe/PS (Figura 43) foi observada indícios da formação 

semicírculo no início das curvas no lado esquerdo do gráfico Cole-Cole e um 

aumento das curvas na região terminal do semicírculo (para altos valores de η’). 

Esse comportamento pode ser atribuído ao fato dessas misturas apresentarem 

morfologia complexa com a presença das partículas casca-núcleo e as partículas 

de fase dispersa do PS. Sendo que, o formato apresentando pelas curvas no 

gráfico Cole-Cole para as misturas foi mais diferenciado devido a maior 

elasticidade das partículas da fase elastomérica do PMMAe que também foram 

responsáveis pelas mudanças observadas no gráfico de Han (Figura 39) para a 

blenda PMMAe/PS  
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Figura 43: Gráfico Cole-Cole para a PMMAe/PS 

 

Quando submetidos a cisalhamento oscilatório de pequena amplitude, as 

blendas binárias imiscíveis mostram uma maior elasticidade a baixas 

frequências do que os componentes individuais, ou seja, por isso as curvas do 

gráfico de log G’ versus log G’’, viscosidade complexa da blenda polimérica é 

maior do que polímeros puros, assim como a presença do ombro nos gráficos 

Cole-Cole. O valor mais elevado de elasticidade das misturas pode ser 

associado ao tempo de relaxação, 𝜏𝐹, devido a forma de relaxamento da fase 

dispersa da blenda polimérica quando estas misturas são submetidas a um leve 

cisalhamento, que depende da razão de viscosidade entre os componentes da 

mistura, e também está relacionado com o aparecimento acentuado de tensão 

interfacial (Yee e colaboradores, 2007). 

5.3.3- Blenda PMMA/SAN 

 

A Figura 44 ilustra as curvas de log G’ versus log G’’ para as blendas 

PMMAh/SAN. Pode ser verificado para a blenda PMMAh/SAN que, todas as 
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curvas de log G’ versus log G’’ se sobrepõem ao PMMAh e não foi observado 

alterações significativas nestes valores em função do aumento da porcentagem 

de SAN na mistura, mesmo com 20% em massa de SAN, devido a miscibilidade 

das misturas PMMAh/SAN. Pois, o SAN utilizado neste trabalho como descrito 

na Tabela 2 contém 25% de acrilonitrila e encontra-se na faixa da janela de 

miscibilidade com o PMMA. A blenda PMMAh/SAN pode ser miscível 

dependendo da concentração de acrilonitrila, da massa molecular do PMMA, 

composição da blenda polimérica e da temperatura. 

Han (2007) também observou comportamento reológico semelhante para 

as misturas PMMAh/SAN usando um SAN com 25,3% em massa de acrilonitrila, 

onde não foram observadas diferenças nos valores log G’ versus log G’’ mesmo 

com a adição de concentrações mais elevadas do segundo componente. Os 

autores atribuíram esse comportamento a miscibilidade das misturas 

PMMAh/SAN porque não ocorre formação de uma segunda fase. 

 

 

Figura 44: Log G’ versus log G’’ para a blenda PMMAh/SAN 
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Na Figura 45 observou-se mudanças nas curvas de log de G’ versus log 

G’’ para a blenda PMMAe/SAN em relação a blenda PMMAh/SAN. Em função do 

uso do PMMAe na blenda polimérica, as curvas de log G’ versus log G’’ não 

apresentaram linearidade, mas foram próximas e similares às curvas do PMMAe. 

O comportamento reológico para as misturas com o PMMAe é complexo devido 

à presença das partículas casca-núcleo no PMMAe que alterar os resultados 

reológicos mesmo a baixas frequências, em função do efeito da elasticidade da 

fase elastomérica, mesmo para as misturas que apresentam constituintes que 

são miscíveis entre si como o PMMA e o SAN. 

 

 

Figura 45: Log G’ versus log G’’ para a blenda PMMAe/SAN 

 

A blenda PMMAh/SAN não apresentou variação significativa na 

viscosidade complexa em função da adição do SAN, isto é, as viscosidades das 

misturas foram intermediárias entre os polímeros puros para as composições 

analisadas a 220ºC (Figura 46) o que pode ser atribuído a miscibilidade.  
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Figura 46: Log η* versus log ω para a (a) blenda PMMAh/SAN 

 

As composições da blenda PMMAe/SAN (Figura 47) apresentaram 

viscosidades complexas mais próximo do PMMAe. Na blenda polimérica com 5% 

de SAN não houve mudança na viscosidade complexa em relação ao PMMAe 

puro. Já para as demais composições houve uma leve diminuição na viscosidade 

complexa em relação ao aumento da porcentagem do SAN. 
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Figura 47: Log η* versus log ω para a PMMAe/SAN 

 

A Figura 48 mostra o gráfico Cole-Cole para a blenda PMMAh/SAN. As 

curvas para a blenda PMMAh/SAN não mostraram desvios no semicírculo, todas 

as curvas formaram um semicírculo corroborando com os outros resultados 

reológicos obtidos, que mostraram que a blenda PMMAh/SAN é miscível para 

todas as composições a 220ºC. Não foi observado desvios dos semicírculos 

mesmo com 20% de SAN ao contrário da blenda PMMAh/PS (Figura 42) que 

com 20% apresentou desvio no semicírculo devido a presença de fase dispersa.  
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Figura 48: Gráfico Cole-Cole para a blenda PMMAh/SAN 

 

Na Figura 49 foi observada um comportamento diferente no gráfico tipo 

Cole-Cole para a blenda PMMAe/SAN, todas as composições analisadas 

apresentaram curvas com indícios da formação semicírculo no início das curvas 

para o lado esquerdo do gráfico e um aumento das curvas na região final com 

desvio do semicírculo. Não sendo possível afirmar por esse tipo gráficos se a 

blenda PMMAe/SAN apresentou regiões miscíveis devido a maior elasticidade 

da fase elastomérica do PMMAe que ocasionou mudanças nas curvas do gráfico 

Cole-Cole. 
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Figura 49: Gráfico Cole-Cole para a blenda PMMAe/SAN 

5.3.4- Blenda PMMA/ABS 

 

As curvas log G’ versus log G’’ da blenda PMMAh/ABS (Figura 50) 

apresentaram comportamento semelhante a blenda PMMAh/SAN e mostraram 

comportamento reológico típico de misturas miscíveis. As curvas nos gráfico G’ 

versus log G’’ são lineares e estão entre a curva de polímeros puros o que é uma 

indicação de que esta blenda polimérica é miscível, mesmo com a adição de 

20% em massa de ABS no PMMA não foram observadas alterações 

significativas no comportamento reológico.  

Evidenciando, desta forma, que a miscibilidade observada nas misturas 

PMMAh/ABS, foi devido a concentração de 21% em massa (Tabela 2) de AN do 

ABS que está dentro da janela de miscibilidade com PMMA, além do uso de um 

ABS com baixa concentração de polibutadieno (15% PB). Está miscibilidade 

ocorre entre a fase SAN livre presente no ABS e o PMMA, corroborando com os 

resultados observado por Kim e colaboradores (1993a), onde eles observaram 

que a fase de polibutadieno do ABS não influencia a miscibilidade entre o PMMA 
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e SAN livre na blenda PMMA/ABS. Entretanto, a fase elastomérica não é 

miscível, mas o que foi verificado é que essas partículas não afetaram o 

comportamento reológico da blenda PMMAh/ABS. 

 

Figura 50: Log G’ versus log G’’ da blenda PMMAh/ABS 

 

O comportamento reológico da blenda PMMAe/ABS (Figura 51) foi 

diferente da blenda com PMMAh e as curvas do log G’ versus log G’’ são não 

lineares, assim como os polímeros constituintes dessa mistura. A blenda 

PMMAe/ABS é formado por dois copolímeros com a presença de fase 

elastomérica que alteram a inclinação das curvas dos gráficos de Han, sendo 

observado que a blenda PMMAe/ABS apresentou comportamento reológico mais 

próximo ao PMMAe. 
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Figura 51: Log G’ versus log G’’ da blenda PMMAe/ABS 

 

Para a blenda PMMAh/ABS não houve mudança significativa na 

viscosidade complexa para as composições analisadas (Figura 52), as 

viscosidades complexas da blenda PMMAh/ABS apresentaram valores próximos 

aos do PMMAh puro com comportamento Newtoniano devido a miscibilidade 

apresentada para essas misturas, assim como, também foi observado 

comportamento reológico semelhante para a blenda PMMAh/SAN. Ou seja, não 

foi observada mudança na viscosidade complexa com a variação na 

porcentagem de ABS na mistura apesar da grande diferença de viscosidade 

apesentada pelo ABS puro.  
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Figura 52: Log η* versus log ω para a blenda PMMAh/ABS 

 

 

Para a blenda PMMAe/ABS (Figura 53) também não houve mudança 

significativas na viscosidade complexa para as composições analisadas, todas 

as viscosidades complexas da blenda PMMAe/ABS foram próximas as do 

PMMAe o que pode ser indícios de miscibilidade entre o PMMA do PMMAe e o 

SAN livre do ABS. Entretanto, devido ao comportamento não Newtoniano 

apresentado pelos polímeros puros, a blenda polimérica formada por dois 

polímeros com fase elastomérica também apresentou comportamento 

pseudoplástico na região de baixas frequências. 

 



78 

 

 

Figura 53: Log η* versus log ω para a blenda PMMAe/ABS 

 

Nos gráficos Cole-Cole foram verificados que todas as composições da 

blenda PMMAh/ABS (Figura 54) formaram semicírculos o que leva a indícios de 

que essas misturas apresentem regiões miscíveis. De acordo com Kim e 

colaboradores (1993a) que usaram os gráficos Cole-Cole para analisar a 

miscibilidade da blenda PMMA/ABS com três diferentes ABS (com diferentes 

concentrações de AN). Os resultados dos gráficos Cole-Cole mostraram que a 

miscibilidade destas misturas depende da concentração de AN. Eles observaram 

que o ABS com menor concentração de acrilonitrila (24 % de AN) utilizado na 

blenda PMMA/ABS não apresentou desvios do semicírculo, ou seja, foi a blenda 

PMMA/ABS que exibiu comportamento reológico de uma blenda miscível e as 

demais apresentaram desvio do semicírculo devido a porcentagem de 

acrilonitrila da fase SAN do ABS estarem fora da janela de miscibilidade com o 

PMMA. 
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Figura 54: Gráfico Cole-Cole para a blenda PMMAh/ABS 

 

A Figura 55 apresenta o gráfico Cole-Cole para a blenda PMMAe/ABS. 

Observou se o desvio do semicírculo para as curvas dos polímeros puros PMMAe 

e ABS, devido serem polímeros multifásicos com partículas elastoméricas. O 

desvio do semicírculo também foi observado para as curvas da blenda 

PMMAe/ABS, sugerindo que o uso do PMMAe dificultou a formação dos 

semicírculos para essas misturas. Não sendo possível afirmar se ocorreu 

miscibilidade entre a fase o PMMA do PMMAe e o SAN do ABS utilizando os 

gráficos Cole-Cole  
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Figura 55: Gráfico tipo Cole-Cole para a blenda PMMAe/ABS 

 

Nas Figuras 43, 49 e 55 não foi possível observar a formação de um 

semicírculo completo como nos sistemas com PMMAh com PS, SAN e ABS 

devido a elevada elasticidade do PMMAe. Verificou-se indício de uma formação 

de um primeiro semicírculo nessas misturas, diferente das blendas com PMMAh. 

E no final das curvas ao invés da queda para a formação do segundo 

semicírculo, foi observado para as blendas com PMMAe uma elevação das 

curvas. Mas, verificou-se assim como os outros gráficos de reologia (G’ versus 

; G’ versus G’’) analisados que, as blendas poliméricas com PMMAe com 5, 10, 

20% de SAN e ABS encontravam-se entre as curvas dos polímeros puros que 

corroboraram com a miscibilidade destas misturas. Já a blenda PMMAe/PS 

apresentou curvas acima dos polímeros puros devido a imiscibilidade dessa 

mistura. 
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5.3.5- Blenda PMMAh/MBS 

 

No gráfico log G’ versus log G’’ (Figura 56) verificou se que as curvas da 

blenda PMMAh/MBS estão entre os polímeros puros, entretanto, ocorreu 

mudanças na linearidade com variação na concentração de MBS. A curva com 

20% em massa de MBS apresentou maior desvio na linearidade em relação às 

curvas com 5 e 10% em massa de MBS. O que pode ser indícios da 

imiscibilidade para essa composição. 

 

 

Figura 56: Log G’ versus log G’’ da blenda PMMAh/MBS 

 

Os valores da viscosidade complexa a baixas frequências da blenda 

PMMAh/MBS (Figura 57) foram intermediários aos dos componentes puros para 

as composições com 5 e 10% em massa de MBS, verificando-se maior aumento 

para 20% em massa de MBS na blenda polimérica, com valores acima dos 

polímeros puros. O MBS apresentou comportamento típico de um copolímero 

com elastômero e mesmo a baixas frequências não apresentou platô 

Newtoniano, essa ausência do platô Newtoniano pode ser atribuída aos 



82 

 

processos de relaxação lento a baixas frequências, entretanto, a blenda 

PMMAh/MBS apresentou platô Newtoniano para todas as composições. 

 

 

Figura 57: Log η* versus log ω da blenda PMMAh/MBS 

 

No gráfico Cole-Cole para a blenda PMMAh/MBS foi observado um 

comportamento semelhante observado nas curvas do gráfico tipo Cole-Cole da 

blenda PMMAh/PS (Figura 58). Para as composições com 5 e 10% em massa 

de MBS foi observado a formação de semicírculo sem desvio, entretanto, com 

20% em massa de MBS foi verificado a formação de um ombro, o que pode ser 

indicativo da presença de duas fases na blenda PMMAh/MBS com 20% em 

massa de MBS, já que durante o processamento dessa mistura foi verificado 

visualmente que a blenda com 20% em massa de MBS era totalmente opaca, 

sendo também um indicativo da imiscibilidade para essa composição, 

corroborando com os outros resultados reológicos obtidos descritos 

anteriormente (Figuras 56 e 57). 
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Figura 58: Gráfico Cole-Cole para a blenda PMMAh/MBS 

 

Para os sistemas com PMMAh/MBS, os resultados obtidos por reologia 

mostraram indícios de miscibilidade para as composições de 5 e 10 de MBS e 

mudanças significativas na blenda com 20% em massa de MBS, devido esse 

polímero ser um multifásico com fase elastomérica como apresentado na análise 

morfológica obtidas por MEV (Figura 64). A presença da fase elastomérica afeta 

a reologia e outras propriedades finais das misturas entre PMMA e MBS.  

 

5.4- Caracterizações morfológicas 

 

As blendas poliméricas estudadas apresentavam estruturas complexas, 

desta forma foi realizada análise morfológica utilizando diferentes técnicas 

microscópicas, usando diversas formas de preparação das amostras. As 

fotomicrografias das blendas poliméricas com dois tipos de PMMA e com 20% 

em massa de polímeros estirênicos, foram obtidas por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). 
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O estudo microrreológico, isto é, a correlação entre os resultados 

reológicos e morfológicos é importante no desenvolvimento de blendas 

poliméricas devido a dependência do comportamento reológico com a morfologia 

destas misturas, que por sua vez depende de outros fatores, tais como: 

composição da blenda polimérica, condições de processamento (temperatura, a 

intensidade da mistura e a duração da mistura) e o tipo de dispositivo utilizado 

para mistura (Han, 2007). 

Na Figura 59 são apresentadas a morfologias das blendas poliméricas 

com 20% em massa de PS obtidas por MEV. Foi possível verificar a presença 

de fase dispersa nas misturas com PS, corroborando com os resultados 

reológicos que mostraram a imiscibilidade dessas blendas poliméricas. 

Entretanto, na blenda PMMAe/PS observou-se a presença tanto da fase dispersa 

de PS como a presença das partículas casca-núcleo do PMMAe. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 59: Morfologia das blendas PMMA/PS (80/20 % em massa) obtida por 

MEV em amostras crio-fraturadas. a) PMMAh/PS; b) PMMAe/PS 

 

A fotomicrografia da blenda PMMAh/SAN (Figuras 60a) mostraram a 

presença de uma única fase que comprovando a miscibilidade da blenda 

PMMAh/SAN como prevista nos resultados obtidos por reologia em ensaios 

dinâmicos oscilatório na região da viscoelasticidade linear. Na fotomicrografia da 

blenda PMMAe/SAN (Figura 60b) foi possível verificar a presença da fase 

elastomérica do PMMAe, mesmo nas amostras analisadas por MET (Figura 61) 

onde foi usado diferentes tipos de tingimento e não foi verificado a presença de 
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fase dispersa de SAN, mostrando indício da miscibilidade entre o PMMA 

presente no PMMAe e o SAN com 25% AN. Entretanto, as diferenças observadas 

no comportamento reológico nas curvas dos gráficos de Han e Cole-Cole para a 

blenda PMMAe/SAN estão relacionadas com a presença das partículas casca-

núcleo e não da presença da fase dispersa de SAN.  

 

 
a) 

 
b) 

Figura 60: Morfologia das blendas poliméricas PMMA/SAN (80/20 % em massa) 

obtida por MEV em amostras crio-fraturadas. a) PMMAh/SAN. b) PMMAe/SAN 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 61: Morfologia das blendas poliméricas PMMAe/SAN (80/20 % em massa) 

obtidas por MET. a) Tingimento com tetróxido de ósmio (OsO4). b) Tingimento 

com tetróxido de rutênio (RuO4) 
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A caracterização morfológica da blenda PMMAh/ABS (Figura 62a) 

mostrou que a fase SAN do ABS é miscível com o PMMA, formando uma única 

fase e corroborando como os resultados reológicos. Já nas morfologias da 

blenda PMMAe/ABS (Figura 62b e nas Figuras 63a e 63b) verificou-se que as 

amostras apresentavaram partículas de fase elastomérica presente no PMMAe 

e no ABS, isto é, as partículas casca-núcleo e as partículas do polibutadieno, 

respectivamente. Entretanto, não foi observado a presença de fase dispersa 

para a blenda com PMMAe/ABS devido a janela de miscibilidade apresentada 

entre o SAN do ABS e o PMMA, o que fica evidenciado que as partículas casca-

núcleo e as partículas de polibutadieno não afeta a miscibilidade do PMMA com 

o SAN (25% em massa de AN) e o ABS (21% em massa de AN) presentes nos 

copolímeros estirênicos. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 62: Morfologia das blendas poliméricas PMMA/ABS (80/20 % em massa) 

obtida por MEV em amostras crio-fraturadas. a) PMMAh/ABS. b) PMMAe/ABS 
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a) 

 

b) 

Figura 63: Morfologia da blenda PMMAe/ABS (80/20 % em massa) obtidas por 

MET. a) Tingimento com tetróxido de ósmio (OsO4). b) Tingimento com tetróxido 

de rutênio (RuO4) 

 

Na Figura 64 (a) foi possível verificar que o MBS utilizado neste trabalho 

apresenta morfologia de material multifásico o que justifica o comportamento 

reológico observado no MBS, como o modulo de armazenamento (G’) ser maior 

do que o modulo de perda (G’’) na região terminal (Figura 33), assim como 

mudanças na inclinação observadas no gráfico de Han (Figura 35) devido 

presença das partículas elastoméricas. Na mistura do PMMAh com 20% em 

massa de MBS (Figura 64 (b)) verificou a presença das partículas da fase 

elastomérica e a formação de uma única fase com o PMMA utilizado como 

componente majoritário da blenda e o PMMA presente no MBS. Entretanto, 

todos os resultados reológicos (Figuras 56, 57 e 58) analisados para a blenda 

PMMAh/MBS com 20% de MBS mostraram indícios de comportamento reológico 

típico de uma blenda polimérica imiscível, corroborando com resultados 

anteriormente mostrado no qual, foi verificado a forte influência da fase 

elastomérica no comportamento reológico nas blendas poliméricas. 
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a) 

 
b) 

Figura 64: Morfologia obtidas por MEV. a); Morfologia do MBS puro. b) 

Morfologia da blenda PMMAh/MBS (80/20 % em massa) 
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6. CONCLUSÃO  

 

Com base nos resultados apresentados neste trabalho, pode-se ter as 

seguintes conclusões: 

• As caracterizações preliminares dos polímeros puros mostraram que o 

SAN e o ABS apresentaram concentrações de acrilonitrila dentro da janela 

de miscibilidade com o PMMA. Assim como, foi possível ter um indicativo 

da presença do poli(acrilato de butila) como fase elastomérica no PMMAe. 

• Foram observadas influências significativas nas propriedades reológicos 

nas blendas com diferentes acrílicos (PMMAh e PMMAe). Nas blendas 

poliméricas com PMMAe foram observadas alterações significativas no 

comportamento reológico em relação ao uso do PMMAh, devido a 

presença das partículas casca-núcleo no PMMAe. 

• Verificou-se também mudanças no comportamento reológico nas misturas 

com a adição de polímeros estirênicos (PS, SAN, ABS e MBS). 

• Com os resultados reológicos na região de viscoelasticidade linear foi 

possível verificar a miscibilidade nas blendas PMMAh/SAN, PMMAe/SAN, 

PMMAh/ABS, PMMAe/ABS e imiscibilidade para blenda PMMAh/PS e 

PMMAe/PS. Nas blendas PMMAe/SAN e PMMAe/ABS foram verificadas 

alterações nas propriedades reológicas relacionadas com a presença das 

partículas casca-núcleo, e miscibilidade entre o PMMA e a fase SAN e o 

PMMA e o SAN do ABS.  

• As morfologias das blendas PMMA/PS, PMMA/SAN, PMMA/ABS e 

PMMA/MBS corroboraram com as propriedades reológicas, onde foram 

observadas diferenças significativas em relação a morfologia com a 

presença da estrutura química do AN nos polímeros estirênicos, que 

proporcionou a miscibilidade entre o PMMA e a formação de uma única 

fase. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHO FUTUROS 

 

• Realizar estudos por espectroscopia de ressonância magnética 

nuclear (RMN) no PMMAe para determinar o tipo de elastômero em 

sua composição. 

• Realizar estudos reológicos com concentrações de acrilonitrila 

acima da janela de miscibilidade com o PMMAe. 

• Realizar outros estudos de processamento e caracterizações na 

blenda PMMA/MBS para avaliar melhor o comportamento dessas 

blendas poliméricas. 
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Figura A1: Log de G’ e log G’’ x log ω para as blendas PMMAh/PS e PMMAe/PS.  

 

 



100 

 

0,01 0,1 1 10 100 1000

1

10

100

1000

10000

100000 T = 220
 o
C 

G
' 
[P

a
]

 [rad/s]

 PMMA
h

 PMMA
h
/SAN (95/5)

 PMMA
h
/SAN (90/10)

 PMMA
h
/SAN (80/20)

 SAN 

a) 

0,01 0,1 1 10 100 1000

10

100

1000

10000

100000

T = 220 ºC

G
'' 

[P
a

]

 [rad/s]

 PMMA
h

 PMMA
h
/SAN (95/5)

 PMMA
h
/SAN (90/10)

 PMMA
h
/SAN (80/20)

 SAN

b) 

0,01 0,1 1 10 100 1000

1

10

100

1000

10000

100000 T = 220 ºC

G
' 
[P

a
]

 [rad/s]

 PMMA
e

 PMMA
e
/SAN (95/5)

 PMMA
e
/SAN (90/10)

 PMMA
e
/SAN (80/20)

 SAN 

c) 

0,01 0,1 1 10 100 1000

100

1000

10000

100000

T = 220 ºC

G
''

 [rad/s]

 PMMA
e

 PMMA
e
/SAN (95/5)

 PMMA
e
/SAN (90/10)

 PMMA
e
/SAN (80/20)

 SAN 

d) 

Figura A2: Log de G’ e log G’’ x log ω para as blendas PMMAh/SAN e 

PMMAe/SAN. 
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Figura A4: Log de G’ e log G’’ x log ω para as blendas PMMAh/ABS e 

PMMAe/ABS. 
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Figura A4: Log de G’ e log G’’ x log ω para a blenda PMMAh/MBS. 

 


