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RESUMO 

Neste trabalho foi avaliado o efeito da adição de polímeros estirênicos: poliestireno 

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

estireno (ABS), no comportamento mecânico das blendas poliméricas formadas com o 

poli(metacrilato de metila) (PMMA). As misturas foram preparadas em uma extrusora 

dupla rosca e, em seguida, os corpos de prova foram moldados por injeção. Os 

resultados da composição química do SAN e ABS mostraram que os percentuais de 

AN encontraram-se dentro da janela de miscibilidade para as misturas com o PMMA, 

isto é, de 25 e 21%, respectivamente. A análise termogravimétrica (TG) mostrou que 

os polímeros estirênicos apresentaram maior estabilidade térmica do que os polímeros 

acrílicos. Na reometria capilar, o PMMAe apresentou maior viscosidade dentre os 

polímeros puros estudados, devido à presença das partículas casca-núcleo (CSP) 

dispersas no PMMA. No índice de fluidez, a adição dos polímeros estirênicos nos dois 

tipos de PMMA usados aumentaram a fluidez do material, melhorando a 

processabilidade. Nas caracterizações mecânicas, observou-se que a adição de SAN 

melhorou a resistência à tração e módulo de elasticidade das blendas poliméricas, 

devido à presença da acrilonitrila. Nos resultados de alongamento na ruptura e 

resistência ao impacto, as blendas com PMMAe apresentaram melhores resultados e, 

dentre os polímeros estirênicos, o ABS teve um maior alongamento na ruptura. Na 

resistência ao impacto, as blendas com SAN e ABS apresentaram resultados próximos, 

mostrando indícios que a quantidade de butadieno presente nas blendas poliméricas 

foram insuficiente para tenacificar o PMMA. Na dureza Shore D, observou-se que a 

adição dos polímeros estirênicos nos polímeros acrílicos aumentou a dureza do 

material. A análise térmica-dinâmico-mecânica (DMTA) mostrou que as temperaturas 

de transição vítrea (Tg) dos polímeros se apresentaram próximas e às Tgs das blendas 

poliméricas formadas foram intermediárias as dos polímeros puros. Na temperatura de 

distorção térmica (HDT) e na temperatura de amolecimento Vicat observou-se que a 

adição dos polímeros estirênicos aos polímeros acrílicos aumentaram a resistência 

térmica dos materiais. De modo geral, a adição dos polímeros estirênicos nos dois tipos 

de PMMA, mostraram resultados mecânicos melhores ou próximos aos PMMAs.  

Palavras chave: blendas poliméricas, poli(metacrilato de metila), poliestireno, 

copolímero estireno-acrilonitrila e copolímero acrilonitrila-butadieno-estireno. 
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ABSTRACT 

In this work the effect of the addition of styrenic polymers: polystyrene (PS), styrene-

acrylonitrile copolymer (SAN) and acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS) on 

the mechanical behavior of the polymer blends formed with poly (methyl methacrylate) 

(PMMA). The blends were prepared in a twin screw extruder, and then the specimens 

were injection molded. The results of the chemical composition of the SAN and ABS 

showed that the percentages of AN were within the miscibility window for mixtures with 

the PMMA, i.e. 25 and 21%, respectively. The thermogravimetric analysis (TG) showed 

that styrene polymers showed higher thermal stability than acrylic polymers. In the 

capillary rheometry, the PMMAe presented higher viscosity among the pure polymers 

studied, due to the presence of shell-core particles (CSP) dispersed in PMMA. 

Increasing in fluidity was achieved when styrenic polymers were added to PMMA 

samples, resulting in improvements in processability. In the mechanical 

characterization, it was observed that the addition of SAN improved the tensile strength 

and modulus of elasticity of the polymer blends due to the presence of acrylonitrile. In 

the results of elongation at rupture and impact strength, blends with PMMAe presented 

better results and, among styrene polymers, ABS had a greater elongation at break. In 

the impact strength, blends with SAN and ABS presented close results, showing 

evidence that the amount of butadiene present in the polymer blends was insufficient 

to tenacify PMMA. The hardness testing (Shore D) showed improvements in hardness 

when styrenic polymers were added to acrylics. Dynamic mechanical analysis (DMTA) 

showed that the glass transition temperatures (Tg) of the polymers were close and the 

Tgs of the polymer blends formed were intermediate those of the pure polymers. At the 

heat distortion temperature (HDT) and the Vicat softening temperature it was observed 

that the addition of the styrenic polymers to the acrylic polymers increased the thermal 

resistance of the materials. In general, the addition of the styrene polymers in the two 

types of PMMA presented mechanical results better or near the PMMAs. 

Keywords: polymeric blends, poly (methyl methacrylate), polystyrene, styrene-

acrylonitrile copolymer, acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer 
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Tg – temperatura de transição vítrea 

TMA – análise termomecânica 

Tonset – temperatura de início de degradação térmica  

UCST – temperatura de solução crítica superior 

V – volume molar 

ρi – densidade 

Φi – fração volumétrica 

Φ2 – fração volumétrica do segundo componente. 

ΔGm – variação molar de energia livre de mistura 

ΔHm – variação molar de entalpia de mistura 

ΔSm – variação molar de entropia de mistura 

σw – tensão de cisalhamento 

γ – taxa de cisalhamento 

ηa – viscosidade aparente 

α-MSAN – poli(α-metil estireno – acrilonitrila) 

 – frequência 
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1 INTRODUÇÃO 

As blendas poliméricas são classificadas como sendo uma mistura de dois ou mais 

polímeros diferentes, que ganharam muita atenção como alternativa para atender à 

crescente demanda de materiais poliméricos com novos perfis de propriedades em 

paralelo à síntese de novos polímeros. Comparando com o desenvolvimento de um novo 

polímero através da síntese de um novo monômero, o processamento de misturas com 

polímeros comercialmente disponíveis oferece economia significativa em tempo e custo. 

A morfologia e as propriedades mecânicas destes materiais multicomponentes podem 

ser adaptadas aos requisitos e condições de serviço desejados (MINA et al, 2005; 

PANAPITIYA et al, 2014). 

O poli (metacrilato de metila) (PMMA) é um polímero opticamente transparente, 

mas é inadequado em algumas aplicações devido ao seu comportamento frágil. Esta 

restrição das propriedades mecânicas do PMMA limita seu uso em muitos produtos 

industriais. Essa desvantagem pode ser eliminada pela incorporação de partículas de 

borracha na matriz PMMA, mantendo sua transparência por meio do controle de 

processo (MINA et al, 2005). Uma melhoria significante na resistência do PMMA tem sido 

obtida pela incorporação de partículas núcleo-casca (CSP) dispersas na matriz rígida. 

Estas partículas apresentam comportamento de borracha e são projetadas e fabricadas 

para atender a exigência de melhoria na resistência à fratura (MINA et al, 2004). 

A principal motivação para misturar PMMA com polímeros estirênicos é a facilidade 

de processabilidade e bom equilíbrio de propriedades, o que torna estes materiais 

altamente versáteis (SCHEIRS e PRIDY, 2003; UTRACKI, 2003). Os polímeros 

estirênicos são bastante comercializadas e estão agrupadas em uma família de 

polímeros e copolímeros derivados do estireno. Os polímeros estirênicos podem ser 

adicionados a vários polímeros de engenharia, como o policarbonato (PC) e poli (éter de 

fenileno) (PPE) (SCHEIRS e PRIDY, 2003). No que diz respeito aos polímeros 

estirênicos, algumas das razões para a mistura resultam da necessidade de melhorar 

algumas deficiências de propriedades, por exemplo, resistência a solventes, resistência 

ao impacto, resistência ao calor, resistência à chama e processabilidade (UTRACKI, 

2003). 

Um desafio constante no desenvolvimento de materiais poliméricos é a 

possibilidade de obter polímeros capazes de desenvolver funções específicas, para 
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algumas aplicações de uso. Neste trabalho foram misturadas os polímeros, 

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

elastomérico (PMMAe), como fase majoritária e foram misturadas com polímeros, 

poliestireno (PS), copolímero estireno-acrilonitrila (SAN) e copolímero acrilonitrila-

butadieno-estireno (ABS), como fase minoritária para produzir as blendas PMMAh/PS, 

PMMAh/SAN, PMMAh/ABS, PMMAe/PS, PMMAe/SAN e PMMAe/ABS, nas mesmas 

condições de processamento. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral  

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito das diferentes estruturas monoméricas 

dos polímeros estirênicos (PS, SAN e ABS) e dos polímeros acrílicos (PMMAh e PMMAe) 

na formação de blendas poliméricas por meio das caracterizações química, térmica, 

reológica, mecânica, termo-dinâmico-mecânica e termo-mecânica. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

 Avaliar o efeito da composição química e o comportamento térmico e reológico dos 

polímeros puros, antes do desenvolvimento das blendas poliméricas; 

 Avaliar a influência da adição de diferentes estruturas químicas de polímeros 

estirênicos, isto é, o poliestireno (PS), o copolímero estireno-acrilonitrila (SAN) e o 

copolímero acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS) nas blendas poliméricas onde o 

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

o poli(metacrilato de metila) com fase elastomérica (PMMAe), no comportamento, 

mecânico, termo-mecânico e termo-dinâmico-mecânica das blendas poliméricas 

formadas. 
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3 FUNDAMENTOS E REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Blendas poliméricas 

Desde o início do século passado o desenvolvimento de materiais poliméricos tem 

se expandido bastante, o que pode ser observado no nosso dia a dia, através da 

composição dos inúmeros utensílios que nos cercam. Os processos de polimerização 

foram desenvolvidos e uma grande quantidade de novos polímeros surgiram. Em 

algumas situações, ao invés de desenvolver uma rota sintética para a obtenção de um 

novo material polimérico, pesquisa e desenvolvimento são direcionados ao estudo de 

misturas físicas de dois ou mais polímeros, ou seja, blendas poliméricas (BARRA, 2003). 

Blenda polimérica é definida como uma mistura física de dois ou mais polímeros 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). 

Quando uma blenda polimérica é dita miscível, a mesma apresenta a formação de 

uma única fase. Nas blendas imiscíveis, ocorre a separação de fases na mistura, 

podendo as mesmas serem classificadas como compatíveis ou incompatíveis, de acordo 

com as propriedades físicas finais em relação aos polímeros puros. As blendas 

poliméricas que se mostram compatíveis, apresentam um sinergismo entre as 

propriedades físicas, isto é, há uma melhora nas propriedades em relação aos 

componentes puros; já se as propriedades apresentam-se inferiores, a blenda polimérica 

é considerada incompatível, e para que haja uma melhora nas propriedades é necessária 

a adição de compatibilizantes para a formação das ligas poliméricas (HAGE, 2001; 

UTRACKI, 1989). 

Para analisar a compatibilidade das blendas poliméricas, é possível fazer um 

estudo a partir da curva de aditividade, mostrada na Figura 1, na qual traça-se uma linha 

reta entre as propriedades dos polímeros puros. Caso a propriedade da blenda 

polimérica esteja acima da curva, há sinergismo, porém se a propriedade estiver abaixo 

da reta, há incompatibilidade. Além disso, a linha que representa a aditividade apresenta 

um resultado no qual as propriedades não mudam significativamente (THOMAS, 

SHANKS, CHANDRASEKHARAKURUP, 2014). 
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Figura 1 - Variação das propriedades das blendas poliméricas em função da composição. Fonte: 

THOMAS, SHANKS, CHANDRASEKHARAKURUP, 2014. 

 

A equação que governa a curva de aditividade é a Equação 1, que representa a Lei 

das misturas:  

푃 = 	 푃 .푋 + 	푃 .푋 							(1) 

  

onde PM é a propriedade média da blenda polimérica, P1 é a propriedade do polímero 1, 

X1 é a composição do polímero 1, P2 é a propriedade do polímero 2 e X2 é a composiçao 

do polímero 2.  

As vantagens das blendas poliméricas em comparação com a síntese de um novo 

polímero têm sido bem documentado. A capacidade de combinar polímeros existentes 

em novas composições com propriedades comercializáveis, oferece a vantagem de 

reduzir as despesas com pesquisa e desenvolvimento de novos monômeros e polímeros. 

Outra vantagem das blendas poliméricas em relação as novas composições 

monômero/polímero é que as blendas poliméricas podem oferecer combinações de 

propriedades que não são facilmente obtidos com novas estruturas poliméricas. No 

cenário da tecnologia emergente, a tecnologia de blendas poliméricas pode responder 

rapidamente às necessidades do desenvolvimento, muito mais rápido do que o tempo 

consumido para o desenvolvimento de novos monômero/polímero (ROBENSON, 2007). 
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3.1.1 Miscibilidade e termodinâmica de blendas poliméricas 

As blendas poliméricas são miscíveis quando os segmentos moleculares dos 

componentes poliméricos se misturam intimamente sem que haja qualquer segregação 

entre as moléculas, ou seja, são homogêneas em escala molecular. No caso das blendas 

imiscíveis há a formação de mais de uma fase, onde nenhuma molécula de uma fase se 

encontra intimamente ligada à fase vizinha (PAUL e NEWMANN, 1978). 

Termodinamicamente, o comportamento de equilíbrio de fases em misturas é 

controlado pela variação da energia livre de mistura, através da Equação 2 de energia 

livre de Gibbs (UTRACKI, 1989): 

 

∆퐺 = 	∆퐻 −	푇∆푆 							(2) 

 

onde ΔGm é a variação molar de energia livre de mistura, ΔHm é a variação molar de 

entalpia de mistura, T é a temperatura absoluta e ΔSm é a variação molar de entropia de 

mistura. 

Analisando a Equação de energia livre de mistura, é possível obter três situações 

diferentes para sistemas poliméricos: 

 

(a) se ΔGm > 0, o sistema será imiscível, havendo duas ou mais fases presentes; 

(b) se ΔGm = 0, o sistema estará em equilíbrio dinâmico; 

(c) se ΔGm < 0, o sistema será miscível, constituído por uma única fase. 

 

Para que o sistema seja miscível e estável, além de ΔGm < 0, deve satisfazer a 

relação, mostrada na Equação 3: 

 

휕 퐺
휕∅

,
> 0								(3) 

 

onde Φi é a fração volumétrica de cada componente i da mistura. Esta relação assegura 

a estabilidade contra a separação de fases. 

O tratamento termodinâmico do comportamento de fases para misturas torna-se 

mais útil quando específica os termos entálpicos e entrópicos. O mais simples destes 



7 
 

modelos, o qual apresenta os elementos mais importantes, necessários para as blendas 

poliméricas, foi desenvolvido por Flory-Huggins e inicialmente para o tratamento de 

soluções de polímero. Assume-se que a única contribuição para a entropia de mistura é 

combinatória na origem e aproximada por (UTRACKI, 1988): 

 

∆푆 = 	−푅(푉 + 푉 )
휑
푉 	푙푛∅ +

휑
푉 	푙푛∅ 					(4) 

 

para misturar um volume VA do polímero A com volume VB do polímero B. Assim, Φ, 

refere-se à fração de volume do componente i na mistura e V, é o volume molar de i, que 

é simplesmente relacionado com a massa molar e densidade por Mi/ρi. Para simplificar, 

cada componente é considerado monodisperso. O tratamento de Flory-Huggins assume 

que o calor da mistura segue a relação (UTRACKI, 1988): 

 

훥퐻 = (푉 + 푉 )퐵훷 + 훷 						(5) 

 

onde B é a energia de interação para segmentos de mistura de dois componentes e pode 

ser alternativamente expresso como parâmetro א, onde R é a constante dos gases: 

 

퐵
푅푇 =

א
푉 =

א
푉 = א	 				(6) 

 

A expressão final para ΔGm é obtido inserindo a equação 4 e 5 na Equação 2. 

  

훥퐺 = 퐵훷 훷 	 + 푅푇	
휌 훷 		푙푛훷

푀 +
휌 훷 		푙푛훷

푀 			(7) 

 

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

molar do componente i da mistura. 

Algumas importantes conclusões podem ser obtidas por esse modelo. 

Primeiramente, é evidente que ΔHm não depende da massa molar do polímero, enquanto 

que ΔSm depende. Assim, para uma determinada massa ou volume de uma blenda 

polimérica, a entropia combinatória de mistura torna-se progressivamente menor à 
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medida que as massas molares dos componentes aumentam, e torna-se zero quando 

se aproxima do infinito. Misturas endotérmicas, no caso quando B > 0, não favorecem a 

miscibilidade. Assim, para a mistura a contribuição entrópica favorável deve ser grande 

o suficiente para produzir uma energia livre negativa de mistura, mas, como as massas 

molares são aumentadas é atingido um ponto em que este requisito fundamental já não 

pode ser satisfeitos e a separação de fases ocorre. Por outro lado, para as misturas 

exotérmicas, B < 0, a teoria de Flory-Huggins prevê que todas as condições de 

miscibilidade são satisfeitas, independentemente do tamanho das massas molares. 

Assim como a regra mais simples, a miscibilidade de polímeros de alta massa molar é 

apenas assegurada quando a mistura é exotérmica (UTRACKI, 1988). 

Com a Equação 8 é possível estabelecer uma condição crítica de temperatura e 

composição da blenda polimérica, onde a derivada terceira da energia livre da mistura 

(∆Gm) com relação a composição é igual a zero. Assim, nessas condições, estabelece-

se um valor crítico como sendo um valor máximo de B para que ocorra a miscibilidade, 

que é descrito pela seguinte Equação (PAUL e BUCKNALL, 2000): 

 

퐵 í = 	
푅푇
2
	

휌
(푀 ) + 	

휌
(푀 ) 				(8) 

 

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 (Figura 2). 

Nesta condição, a tensão interfacial é pequena sendo possível obter uma dispersão de 

fases refinada. Geralmente, essas blendas poliméricas apresentam boas propriedades 

e são ditas compatíveis. 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 (PAUL e BUCKNALL, 2000). 
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Figura 2 - Relação do parâmetro de energia de interação polímero-polímero e o estado final de mistura 
de uma blenda polimérica. Fonte: PAUL e BUCKNALL, 2000.. 

 

Nas blendas miscíveis, os polímeros são miscíveis em uma ampla faixa de 

temperatura e composições devido às interações específicas (UTRACKI,1998; PRUSTY 

et al, 2007). Para blendas poliméricas de dois componentes é possível construir um 

diagrama de fases, que pode exibir temperatura de solução crítica inferior ou superior 

(LCST ou UCST). Para blendas poliméricas que têm uma temperatura de solução crítica 

inferior (LCST), a separação de fases ocorre por aumento da temperatura, e para 

blendas poliméricas que têm uma temperatura de solução crítica superior (UCST), para 

a qual a separação de fases ocorre diminuindo a temperatura (Figura 3) (PRUSTY et al, 

2007). 

 
Figura 3 - Diagramas de fases esquemáticos para misturas binárias mostrando comportamento LCST 

e UCST. Fonte: FOLKES e HOPE, 1993. 
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Para a detecção da miscibilidade alguns métodos são utilizados, um dos primeiros 

critérios usados para estudar a miscibilidade é a transparência óptica da mistura, através 

deste critério, uma mistura miscível é transparente, enquanto, que uma mistura imiscível 

é translúcida ou opaca. Portanto, à primeira vista filmes ou placas transparentes de 

blendas poliméricas pode proporcionar uma interpretação errada. Isto pode ocorrer 

quando os filmes forem muitos finos, ou quando os dois polímeros imiscíveis tiverem o 

mesmo índice de refração, ou ainda, quando a fase dispersa tiver dimensões menores 

que o comprimento de onda da luz (HAGE, 2001; YUEN e KINSINGER, 1974). 

Um outro critério utilizado para determinar a miscibilidade seria a temperatura de 

transição vítrea. Quando dois polímeros são misturados numa blenda polimérica, cada 

componente tem sua própria temperatura de transição vítrea, no entanto se as moléculas 

dos polímeros se encontrarem misturadas numa escala de segmento, a mistura resultará 

numa única Tg, intermediária aos polímeros individuais. A principal limitação deste 

método ocorre quando ambos os componentes tem temperatura de transição vítrea 

muito próximas (HAGE, 2001). 

Utilizando-se do critério de temperatura de transição vítrea pode-se aplicar vários 

métodos, um dos métodos é utilizando a análise termo-dinâmico-mecânica. Está técnica 

mede o módulo de armazenamento (E’), módulo de perda (E”) e a tangente de perda 

(tan ). Uma queda abrupta no módulo de armazenamento e um pico acentuado de tan 

ou módulo de perda são indicações da temperatura de transição vítrea. Quando uma 

blenda polimérica está sujeita a um teste dinâmico mecânico, dois picos de tan  indicam 

um sistema de duas fases com cada pico representando a Tg de cada componente. Por 

outro lado, um pico intermediário a ambas Tgs é característico de uma blenda miscível 

(HAGE, 2001). 

 

3.1.2 Morfologia de blendas poliméricas 

A morfologia de uma blenda polimérica indica o tamanho, a forma e a distribuição 

espacial das fases componentes em relação uma à outra. Uma vez que está bem 

estabelecido que a maioria das propriedades mecânicas, ópticas, reológicas, dieléctricas 

e de barreira das blendas poliméricas são fortemente influenciadas pelo tipo e tamanho 

da estrutura de fase, o estudo do controle da morfologia das blendas poliméricas emergiu 
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como uma área de interesse contínuo para cientistas de materiais poliméricos nas 

últimas décadas (HARRATS, THOMAS e GROENINVKX, 2006). 

Em geral, a grande maioria das blendas poliméricas podem ser classificadas como 

uma blenda de morfologia dispersa ou cocontínua, como mostrado esquematicamente 

na Figura 4. Se a quantidade do componente A é baixo, ele forma partículas dispersas 

rodeadas por uma matriz do componente B (Figura 4 (a)). Aumentando a quantidade da 

fase A, o tamanho dos domínios dispersos cresce e as primeiras estruturas cocontínuas 

(Figura 4 (b)) aparecem. Com um aumento adicional na concentração de A, as estruturas 

da fase B desintegram e finalmente as fases se invertem, e A forma a matriz da blenda 

e B a fase dispersa (Figura 4 (c)). A fim de minimizar a energia livre de superfície do 

sistema, as partículas dispersas tendem a alcançar uma forma esférica. No entanto, 

muitas formas de partículas anisotrópicas, como elipsóides, fibrilas ou plaquetas, pode 

ser observadas em blendas poliméricas (Figura 4 (d) e (e), como a morfologia final é 

geralmente neutralizada imediatamente após o processamento no estado fundido. 

Assim, as partículas deformadas pelo cisalhamento e/ou tensões de alongamento 

aplicados nos dispositivos de mistura são solidificadas antes que elas possam recuperar 

a forma esférica energeticamente favorável (THOMAS, GROHENS e JYOTISHKUMAR, 

2015; UTRACKI, 2003). 

 

 
Figura 4 - Tipos básicos de estruturas de fase em blendas poliméricas. Adaptado: THOMAS, 

GROHENS e JYOTISHKUMAR, 2015 



12 
 

A formação da morfologia durante a mistura no estado fundido de polímeros 

imiscíveis envolve gotas líquidas que se estendem em linhas, dissolução dos fios em 

gotas menores, e coalescência das gotículas. O equilíbrio destes processos 

concorrentes determina o tamanho final das partículas das misturas que resulta da 

solidificação das blendas poliméricas. Há uma variedade de parâmetros que controlam 

as gotas e a morfologia da matriz de blendas poliméricas. Estes incluem a razão de 

viscosidade, a composição da blenda, a razão de elasticidade, o esforço de cisalhamento 

e a tensão interfacial. O componente em menor quantidade será finamente disperso na 

matriz se a sua viscosidade for inferior à da matriz. Espera-se uma dispersão grosseira 

no caso oposto. No entanto, o parâmetro mais utilizado permanece a razão de 

viscosidade, uma razão de viscosidade próxima da unidade permite a geração do menor 

tamanho de partícula (HARRATS, THOMAS e GROENINVKX, 2006). De acordo com a 

análise de Taylor (1934), a deformação de uma gota é aumentada por grandes taxas de 

cisalhamento, uma alta viscosidade da matriz, um grande tamanho de gotícula e uma 

pequena tensão interfacial. A deformação é retardada por uma grande tensão interfacial, 

uma elevada viscosidade de fase dispersa e um pequeno tamanho de gotícula. 

 

3.1.3 Compatibilização das blendas poliméricas 

Compatibilização é normalmente a modificação, através de processos físico ou 

químico, de blendas poliméricas imiscíveis para dar um melhor desempenho ao produto 

final, é um importante fator de quase todas as blendas comerciais, e tem sido objeto de 

estudo de várias investigações experimentais (FOLKES e HOPE, 1993; 

KULSHRESHTHA e VASILE, 2002). 

As blendas poliméricas são preparadas visando a obtenção de materiais com 

propriedades que não são encontradas em um único polímero. Como resultado da 

entropia relativamente baixa de mistura, quase todos os pares de polímeros são 

imiscíveis, o que resulta na formação de morfologias de fase grosseira com interfaces 

nítidas entre as fases, e consequentemente propriedades mecânicas pobres. Para 

conseguir algum grau de compatibilidade entre dois polímeros imiscíveis, os copolímeros 

são frequentemente utilizados como modificadores interfaciais, melhorando as 

propriedades mecânicas e estabilidade em uso da blenda polimérica (THOMAS, 

SHANKS e CHANDRASEKHARAKURUP, 2014). 
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Um agente de compatibilização, pode ser adicionado à blenda polimérica como um 

terceiro componente ou gerado "in situ" durante o processo de compatibilização reativa. 

O compatibilizante deve migrar para a interface, reduzindo a tensão interfacial e o 

tamanho dos domínios de fase (uma dispersão mais fina do componente menor), bem 

como criar uma adesão melhorada no estado sólido. Interações de fase intensificadas e 

uma morfologia de fase controlada levam a melhorias nas propriedades mecânicas das 

blendas poliméricas. Uma função adicional dos compatibilizantes é a estabilização da 

morfologia da blenda polimérica contra a coalescência e a aglomeração das partículas 

dispersas que podem ter lugar durante os seguintes passos de processamento e de 

formação (KULSHRESHTHA e VASILE, 2002). Dois métodos gerais são utilizados para 

a compatibilização de polímeros imiscíveis: (i) incorporação de copolímeros em bloco, 

aleatórios e enxertados adequados, ou (ii) compatibilização reativa (MARK, 2004). 

Os copolímeros em bloco ou enxertados com segmentos que são miscíveis com os 

seus respectivos componentes poliméricos mostram uma tendência a ser localizados na 

interface entre as fases da blenda imiscível. Os copolímeros ancoram os seus segmentos 

nos polímeros, reduzindo a tensão interfacial e estabilizando a dispersão contra 

coalescência. Os copolímeros aleatórios, por vezes também utilizados como 

compatibilizantes, reduzem a tensão interfacial, mas a sua capacidade para estabilizar a 

estrutura de fase é limitada. Uma morfologia mais fina e uma maior adesão da blenda 

polimérica conduzem a propriedades mecânicas melhoradas. A morfologia do material 

de duas fases (multifase) resultante e, consequentemente, as suas propriedades, 

dependem de vários fatores, tais como a estrutura do copolímero (tipo, número e 

parâmetros moleculares dos segmentos), a composição e as condições de mistura 

(MARK, 2004). 

Monômeros ou segmentos de copolímeros que são miscíveis com ambas as fases 

atuam frequentemente como compatibilizantes eficazes. Moléculas destes segmentos 

ou copolímeros atravessam a interface formando "ligações" ou "pontas" que reúnem as 

duas fases, resultando na compatibilização da blenda polimérica. Em muitos casos, 

diferentes estruturas de copolímeros (usualmente copolímeros dibloco ou tribloco) são 

as mais amplamente usadas. No entanto, outros tipos de estruturas de copolímero 

(copolímeros multibloco e enxertados) também podem ser utilizados (THOMAS, 

SHANKS e CHANDRASEKHARAKURUP, 2014). 
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A adição de copolímeros em blocos ou enxertados representam a mais extensiva 

pesquisa para a compatibilização de blendas poliméricas. Os copolímeros em bloco têm 

sido mais frequentemente investigado do que os copolímeros enxertados e, em particular 

os copolímeros em bloco contendo blocos quimicamente idênticos aos polímeros 

componentes da blenda polimérica. Não é de surpreender que os copolímeros em blocos 

e enxertados contendo segmentos quimicamente idênticos aos componentes da blenda 

polimérica são escolhas óbvias como compatibilizantes, uma vez que a miscibilidade 

entre os segmentos do copolímero e o correspondente componente da blenda polimérica 

é assegurado, desde que o copolímero satisfaça certos requisitos estrutural e de massa 

molar, e que o copolímero se localize preferencialmente nas interfaces da blenda 

polimérica. 

Embora os copolímeros em blocos de composição química idêntica às dos dois 

homopolímeros apresente a melhor opção técnica para a compatibilização, 

tais materiais sofrem um certo número de desvantagens; eles são muitas vezes não 

comercialmente disponíveis, ou só está disponível a um custo elevado, e pode limitar a 

flexibilidade. Por estas razões, os compatibilizantes utilizados comercialmente são 

frequentemente materiais de múltiplos componentes e frequentemente dependem da 

miscibilidade ou da presença de alguma outra interação para se conseguir um efeito de 

compatibilização com um ou mais componentes da blenda polimérica (FOLKES e HOPE, 

1993). 

A compatibilização reativa é o processo que permite gerar copolímeros em bloco 

ou enxertados que atuam como compatibilizantes in situ durante a mistura no estado 

fundido. Estes copolímeros são formados por reações nas interfaces entre polímeros 

adequadamente funcionalizados e ligam as fases imiscíveis por ligações covalentes ou 

iônicas. Neste processo, os copolímeros são formados diretamente nas interfaces, onde 

atuam como copolímeros pré-formados, isto é, reduzem o tamanho da fase dispersa e 

melhoram a adesão. Por este motivo, o problema com o transporte do compatibilizante 

para a interface não é relevante e o controle da estrutura é mais fácil do que no caso da 

adição de copolímeros pré-formados. A fim de conseguir uma compatibilização eficiente 

de blendas poliméricas, as reações entre os grupos funcionais devem ser seletivas e 

rápidas, e as condições de mistura devem minimizar a limitação da transferência de 

massa durante a reação (MARK, 2004). 
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3.2 Poli(metacrilato de metila) (PMMA) 

O mais comum das resinas acrílicas termoplásticas é o homopolímero de 

poli(metacrilato de metila) (PMMA), particularmente notado pela sua excepcional 

transparência  e resistência a radiação ultravioleta (UTRACKI, 2003). A sua fórmula 

estrutural é mostrada na Figura 5. 

 
Figura 5 - Representação da estrutura química do PMMA 

 

O PMMA é amplamente conhecido por uma variedade de nomes comerciais como 

Lucite®, Oroglas®, Perspex®, Plexiglas® e etc. É um polímero vítreo com uma estrutura 

amorfa. Tem uma densidade de 1,19 g/cm3 e tem uma absorção de água muito baixa. O 

PMMA é um material sintético, duro, rígido, com alto brilho, transparente, resistente às 

intempéries, estabilidade dimensional, excelentes propriedades de isolamento elétrico e 

boa resistência à abrasão. Eles são amplamente utilizados como revestimentos, em 

vidros e materiais eletrônicos devido às suas propriedades favoráveis como dureza e 

excelente transparência (MITTAL, 2012). A Tabela 1 apresenta algumas propriedades 

do PMMA homopolímero. 

 
Tabela 1 - Algumas propriedades típicas do PMMA homopolímero. Fonte: MARK, 2004. 

Propriedades Valor ASTM 

Índice de refração 1,49 D542 

Resistência máxima a tração (MPa) 72,4 D638 

Alongamento na ruptura (%) 4,9 D638 

Módulo de elasticidade (GPa) 3,1 D638 

Temperatura de distorção ao calor (°C) 

2°C/min, 1,8 MPa 

2°C/min, 0,46 MPa 

 

96 

107 

D648 

 



16 
 

A Tg (transição α) do PMMA ocorre em torno de 100 °C acima da temperatura 

ambiente, e as transições secundárias, abaixo da Tg. Essas transições secundárias 

ocorrem devido à presença de grupamentos móveis, dando uma certa mobilidade ao 

polímero (Figura 6), por esse motivo, alguns polímeros amorfos, como o PMMA, não são 

tão fragéis abaixo de Tg, ou seja, na temperatura ambiente, o polímero poderá estar 

abaixo da transição α, mas acima de uma transição secundária, que permitirá uma certa 

mobilidade das cadeias poliméricas (AKCELRUD, 2007). Essas transições são 

normalmente detectadas pelo DMTA, por apresentar uma maior sensibilidade ao estudar 

fenômenos de transição vítrea e a capacidade de detectar todas as transições de 

movimentos secundários em baixas temperaturas que influenciam as características de 

resistência ao impacto. (CANEVAROLO JR, 2003; ZHANG, CHEN e ZHANG, 2011; 

BIKIARIS et al, 2004; AID, 2017; ZHANG e ZHANG, 2014).  

 

 

Figura 6 - Relaxações moleculares no PMMA.  

 

Apesar de várias vantagens, o PMMA não é adequado em algumas aplicações 

devido à sua fratura frágil. Esta desvantagem das propriedades mecânicas do PMMA 

limita seu uso em muitas aplicações industriais, mas pode ser eliminada pela 

incorporação de partículas de borrachas na matriz PMMA, mantendo os índices de 

refração bem combinados entre os componentes da mistura por meio do controle do 

processo (MINA et al, 2005; MITTAL, 2012). 

 

3.2.1 Modificação do PMMA 

O uso do PMMA em algumas aplicações de engenharia foi limitado devido à sua 

fragilidade, uma vez que o PMMA homopolímero e os copolímeros ricos em MMA são 
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bastante frágeis, apresentando baixo alongamento na ruptura (5%) e baixa resistência 

ao impacto Izod (tipicamente 15 J/m), assim, houve a necessidade de misturar 

modificadores de impacto que melhorariam a ductilidade e a resistência ao impacto 

dessas resinas (MITTAL, 2012; UTRACKI, 2003). A adição de componentes de borracha 

ao PMMA leva a tensões de falhas significativamente maiores (RÜHLA, KOLLINGA e 

SCHNEIDER, 2017). 

Os materiais multifásicos modificados com borracha são opacos como regra geral. 

A razão para a perda de transparência é a dispersão da luz pelas partículas de borracha 

dispersa na matriz amorfa. No entanto, como muitas das aplicações do PMMA são 

baseadas no seu alto grau de transparência, para que a adição de partículas 

elastoméricas não prejudicasse essa propriedade, a solução foi tenacificar o PMMA com 

a incorporação de partículas do tipo core-shell (casca-núcleo) (CSP) no interior da matriz 

de PMMA, mantendo os índices de refração entre os componentes da mistura por meio 

do controle do processo sem que ocorresse perda na transparência do PMMA. Os 

polímeros mais conhecidos na literatura como modificadores de impacto do PMMA são: 

MBS (copolímero metacrilato de metila-butadieno-estireno), MABS  (copolímero 

metacrilato de metila-acrilonitrila-butadieno-estireno) e PBA-co-PS (copolímero acrilato 

de butila-estireno), nestes casos, a transparência é mantida devido o índice de refração 

da matriz ser igual ao da fase elastomérica e o tamanho da partícula ser menor que o 

comprimento de onda da luz (< 400 nm), permitindo que não ocorra dispersão da luz 

(UTRACKI, 2003; ROBENSON, 2007 e LAATSCH et al, 1998; PAUL e BUCKNALL, 

2000).  

 

3.2.1.1 PMMA modificado com copolímero acrilato de butila-estireno (PBA-co-PS) 

O PMMA modificado com PBA-co-PS é formado por partículas dispersas no PMMA, 

o núcleo central das partículas é composto por PMMA reticulado com um diâmetro na 

ordem de 180 nm, que está rodeado por uma camada elástica constituída 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 (LAATSCH et al, 1998). Como pode ser observado na Figura 7. 
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Figura 7 - Representação esquemática da estrutura da partícula. Adaptado: (LAATSCH et al, 1998). 

 

Laatsch et al (1998) estudaram o comportamento micromecânico de um PMMA 

transparente (RTPMMA) modificado com partículas elastoméricas casca-núcleo (core-

shell) (CSP), do tipo PBA-co-PS, 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 foram observadas por MET (Figura 8(a) e 8(b)), 

respectivamente. A fase de PMMA não é tingida com tetróxido de rutênio (RuO4), apenas 

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

observou-se uma maior concentração de partículas dentro da matriz com menores 

distâncias entres essas partículas formando uma estrutura tipo cadeia.  

 

 
Figura 8 - Morfologia: (a) 4 vol% CSP; (b) 35 vol% CSP. Fonte: LAATSCH et al, 1998. 
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Laatsch et al (1998) observaram através do diagrama tensão versus deformação 

que à medida que o conteúdo de CSP mudou de 4 para 35%, a tensão diminuiu quase 

a metade e a deformação aumentou comparativamente, ou seja, a amostra contendo 4% 

em volume de CSP revelou comportamento frágil, enquanto a amostra com 35% de CSP 

mostrou um comportamento típico dúctil (Figura 9). 

 

 
Figura 9 - Diagrama tensão versus deformação PMMA modificado com PBA-co-PS. Fonte: 

LAATSCH et al, 1998. 

 

Mina et al (2005) observaram que as blendas poliméricas modificadas com 

partículas casca-núcleo tiveram um comportamento decrescente gradual da dureza. A 

dureza diminuiu de 245 MPa para o PMMA comercial puro para 120 MPa para o PMMA 

modificado com 35% de CSP. A diminuição do valor da dureza com o aumento do 

conteúdo de partículas pode ser atribuído tanto ao aumento da contribuição da dureza 

pela interface partícula-matriz mais macias quanto na melhoria da capacidade de 

absorção de energia pela matriz de PMMA em torno das partículas de borracha. 

Reinaldo et al (2015), estudaram o PMMA transparente modificado com elastômero 

(PMMAe) na blenda PMMAe/PET e observou para todas as composições uma 

morfologia com partículas do tipo casca-núcleo inseridas na matriz de PMMA como pode 

ser vista na fotomicrografia obtida por MET (Figura 10). 
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Figura 10 - Fotomicrografía obtida por MET da blenda PMMAe/PET (70/30) tingida com RuO4. 

Fonte: REINALDO et al, 2015. 

 

Reinaldo (2017), investigou por meio das análises de FTIR, DSC e MET qual o 

copolímero usado para tenacificar o PMMA do seu estudo. No FTIR, não foi possível 

detectar a presença da banda de absorção característica da fase elastomérica presente 

nas partículas casca-núcleo do copolímero PMMAe, indicando que pode ser o PBA-co-

PS, pois o poli(acrilato de butila) (PBA) apresenta estrutura química semelhante 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. Além disso, não verificou no 

PMMAe a 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 trabalhos anteriores de Reinaldo, com o mesmo PMMA 

com elastômero mostraram evidência da presença de estireno nas partículas casca-

núcleo, pois as morfologias das amostras com PMMAe tingidas com RuO4 apresentaram 

partículas casca-núcleo com regiões escuras, o que comprovou a presença do estireno 

no PMMAe. Já que preferencialmente o RuO4 ficam depositados sobre os polímeros que 

apresentam anéis aromáticos, como o PS. Na análise de DSC observou que o valor da 

Tg da fase elastomérica apresentada pelo PMMAe, foi próximo ao valor da Tg das 

partículas casca-núcleo do tipo PBA-co-PS encontrado na literatura. A morfologia obtida 
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através de análise de MET apresentou semelhança com a morfologia do PMMA 

tenacificado com PBA-co-PS presente na literatura. Assim, comprovando que o PMMAe 

do estudo era um PMMA tenacificado com PBA-co-PS. 

3.3 Polímeros Estirênicos 

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 estireno, surgindo assim os copolímeros estirênicos (WIEBECK e 

HARADA, 2012). Esta família de polímeros e copolímeros comercialmente significantes 

derivados do estireno, estão entre os materiais termoplásticos de maior volume 

utilizados, com um consumo anual de quase 4 milhões de toneladas por ano nos EUA. 

Seu baixo custo, facilidade de processabilidade e bom equilíbrio de propriedades são 

responsáveis pelo uso generalizado (UTRACKI, 2003). Os polímeros estirênicos 

comerciais podem ser classificadas nos seguintes tipos: 

1. Poliestireno (PS) e poliestireno de alto impacto (HIPS);  

2. Copolímero(estireno-acrilonitrila) (SAN) e suas versões modificadas de impacto, por 

exemplo, copolímero acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS), copolímero acrilonitrila-

estireno-acrilato (ASA), copolímero acrilonitrila-EPDM-estireno (AES); 

3. Copolímero estireno-anidrido maléico (SMA), copolímero estireno-anidrido maleico-

metacrilato de metila (SMA-MMA) e copolímero estireno-anidrido maleico-acrilonitrila 

(SMA-AN); 

4. Copolímero estireno-metacrilato de metila (S-MMA);  

5. Os copolímeros em bloco de estireno-butadieno [di, tri e bloco radial (S-B)n]. 

Entre estes, o poliestireno é o polímero de mais baixo custo, os commodities, 

seguida por SAN, SMA e os outros copolímeros. Todos os polímeros estirênicos são 

essencialmente polímeros amorfos, com temperaturas de transição vítrea variando de 

cerca de 100 a 130 °C e temperaturas de distorção ao calor variando entre cerca de 80 

a 120 °C, dependendo do comonômero e do conteúdo do modificador de impacto 

(UTRACKI, 2003). 

Os polímeros estirênicos como o PS, copolímeros de SAN e SMA, que apresentam 

boa transparência, resistência e rigidez, são invariavelmente frágeis para muitas 

aplicações. Assim, os polímeros estirênicos modificados com borracha, tais como HIPS 

e ABS, que combinam um bom nível de resistência ao impacto com moderada resistência 
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ao calor, tornaram-se mais amplamente aceitos em muitas aplicações de moldagem e 

extrusão. HIPS e ABS normalmente contêm ≥ 5% de borracha de polibutadieno como 

uma fase discreta, dispersa como partículas de tamanho de 0,1 - 5 μm na matriz de 

poliestireno ou copolímero SAN (UTRACKI, 2003). 

A motivação geral para misturar os polímeros estirênicos com outros polímeros, 

particularmente com os polímeros de engenharia de preço mais elevado, é 

principalmente baixar o custo e melhorar a processabilidade. No que diz respeito aos 

polímeros estirênicos, algumas das razões para a mistura resultam da necessidade de 

melhorar as suas deficiências de propriedades, por exemplo, resistência a solventes, 

resistência ao impacto, resistência ao calor e resistência à chama (UTRACKI, 2003). 

 

3.3.1 Poliestireno (PS) 

O poliestireno é um dos materiais termoplásticos mais utilizados, atrás apenas das 

poliolefinas e PVC. Devido ao seu perfil de propriedade especial, o polímero estireno são 

colocados entre os polímeros commodities e de especialidade. Desde a sua introdução 

comercial na década de 1930 até os dias de hoje, poliestireno tem sido submetido a 

inúmeras melhorias. As principais orientações de desenvolvimento visavam a 

copolimerização de estireno com comonômeros polares tais como acrilonitrila, (metil) 

acrilatos ou anidrido maleico, na modificação de impacto com diferentes borrachas ou 

copolímeros em blocos de estireno-butadieno e na mistura com outros polímeros 

(SCHEIRS e PRIDY, 2003). 

O poliestireno pode ser entendido como um polietileno (PE) de cadeia linear com 

anéis fenilas ligados lateralmente, que permite uma temperatura de transição vítrea e 

índice de refração mais elevados que o PE (SCHEIRS e PRIDY, 2003). A Figura 11 

mostra a estrutura química do poliestireno. 

 

 
Figura 11 - Representação da estrutura química do PS 
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O poliestireno é um polímero amorfo, vítreo, com capacidades de processamento 

excepcionais, tem baixo custo, é em torno de 90% de transparência, tem módulo de 

tração moderado, e apresenta comportamento frágil a temperatura ambiente. Para 

muitas aplicações comerciais, a transparência óptica é uma grande vantagem (MARK, 

2004). Algumas propriedades do PS são apresentadas na Tabela 2.  

 
Tabela 2 - Algumas propriedades típicas do PS. Fonte: MARK, 2004. 

Propriedades Valor 

Temperatura de transição vítrea Tg (°C) 100 

Índice de refração 1,59 

Ponto de amolecimento Vicat (°C) 96 

Resistência a tração (MPa) 42 

Alongamento na ruptura (%) 1,8 

Módulo de elasticidade (GPa) 3,2 

Resistência ao impacto Izod (J/m) 21 

 

A resistência à tração e a resistência à flexão do PS dependem fortemente da 

massa molar do polímero. Abaixo de uma determinada massa molar (Mw <<120.000) o 

material falha completamente, enquanto que em valores mais elevados a resistência à 

tração e o alongamento na ruptura aumentam até um limite superior ser atingido 

(SCHEIRS e PRIDY, 2003). 

Aproximadamente 9 milhões ton/ano de poliestireno são produzidos utilizando a 

polimerização contínua em massa via radicais livres. Os polímeros de estireno possuem 

uma combinação de propriedades úteis que, combinadas com baixo custo, contribuem 

para o seu uso generalizado na indústria. Aplicações para o poliestireno incluem 

eletrônicos, área médicas, embalagens de alimentos, ferramentas, e automotivo entre 

outras. Essas indústrias se voltam para o poliestireno por suas características gerais, 

tais como alto módulo de elasticidade, hidrofobicidade, inércia química e facilidade de 

fabricação (SCHEIRS e PRIDY, 2003).  

 

3.3.2 Copolímero estireno-acrilonitrila (SAN) 

O desenvolvimento do SAN foi desencadeado pela idéia de construir um 

comonômero polar dentro do poliestireno, para melhorar sua resistência química e a 
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resistência mecânica. O SAN é um copolímero aleatório amorfo de estireno e acrilonitrila. 

Esta copolimerização cria polaridade e força de atração das pontes de hidrogênio entre 

as cadeias poliméricas. SAN têm boa resistência química, alta temperatura de deflexão 

ao calor, boa tenacidade, facilmente processáveis e possuem o brilho e transparência do 

poliestireno. Dois parâmetros determinam as propriedades do SAN: massa molar e 

proporção de acrilonitrila (SCHEIRS e PRIDY, 2003; SMITH e HASHEMI, 2012). 

Os copolímeros SAN são produzidos em polimerizações via radicais livres 

utilizando processos de solução, suspensão ou emulsão (SCHEIRS e PRIDY, 2003). O 

SAN 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 a 

flexão e melhor resistência aos intempéries que o PS. Sua resistência ao impacto é 

inferior ao do ABS, porém a resistência a tração é muito superior. (WIEBECK e HARADA, 

2012). A estrutura química do SAN está apresentada na Figura 12. 

 

 
Figura 12 – Representação da estrutura química do SAN 

 

Devido à sua combinação de propriedades, o SAN é utilizado numa vasta gama de 

aplicações, como por exemplos as partes internas de refrigeradores, copos de 

liquidificadores, espremedores de frutas. Outras áreas de aplicação são embalagens 

para cosméticos, escovas, centrífugas, peças automobílistas e bateria estacionária 

(SCHEIRS e PRIDY, 2003; WIEBECK e HARADA, 2012). A transparência é o principal 

atributo nestas aplicações e o material específico de escolha é determinado pelas 

ponderações relativas de requisitos específicos de aplicação tais como dureza, custo, 

cor, propriedades antiestáticas, resistência ao calor, viscosidade e resistência a 

solventes (SCHEIRS e PRIDY, 2003). Algumas propriedades do SAN são apresentadas 

na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Algumas propriedades típicas do SAN. Fonte: MARK, 2004. 
Propriedades Valor 

Temperatura de transição vítrea Tg (°C) 108 

Índice de refração 1,57 

Resistência à tração (MPa) 63 

Módulo de elasticidade à tração (GPa) 3,4 

Ponto de amolecimento Vicat (°C) 103 

 

3.3.3 Copolímero acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS) 

Entre as resinas estirênicas, o ABS possui uma posição única de ser considerado 

um termoplástico de engenharia por causa de suas principais características de 

desempenho, por exemplo, alta resistência ao impacto, resistência aos solventes e 

moderada resistência ao calor. Devido à seu custo relativamente baixo, o ABS pode unir 

a lacuna entre os plásticos de commodities e os termoplásticos de engenharia de preço 

mais alto. Cerca de 700 mil ton/ano de ABS são produzidos atualmente nos EUA com 

uma estimativa de 20 mil ton/ano usadas nas blendas e ligas (UTRACKI, 2003). 

O ABS é produzido comercialmente pela polimerização por radicais livres de uma 

mistura de monômeros de estireno/acrilonitrila (normalmente na proporção de 3:1) na 

presença de polibutadieno. A polimerização em emulsão permite a produção de classes 

contendo altos níveis de borracha (25 a 50% em massa), enquanto a polimerização em 

massa produz baixos teores (até 10% em massa) (UTRACKI, 2003). 

O ABS é um sistema polimérico de duas fases com uma fase de borracha de 

polibutadieno finamente dispersa (0,1 a 1 μm) incorporada numa matriz contínua do 

copolímero SAN. A fase de borracha é quimicamente enxertada no SAN durante a 

polimerização do ABS (UTRACKI, 2003). A estrutura química do ABS é apresentada na 

Figura 13.  

 

 
Figura 13 - Representação da estrutura química do ABS 
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A vasta escala de propriedades úteis na engenharia demonstrada pelo ABS é 

devida as propriedades combinadas de cada componente, e estas variam de acordo com 

as concentrações de cada monômero utilizado. A acrilonitrila contribui com a melhora da 

resistência química e ao calor e também aumenta à resistência a tenacidade; o butadieno 

contribui com melhora da resistência ao impacto e baixa propriedade de retenção; e o 

estireno fornece o brilho superficial, rigidez e facilidade de processamento. A resistência 

ao impacto dos plásticos de ABS é aumentada com acréscimo da porcentagem de 

borracha, porém consequentemente as propriedades de resistência à tração e deflexão 

de calor são reduzidas (SMITH e HASHEMI, 2012). A dureza é diretamente proporcional 

ao teor de butadieno enxertado e ao teor de acrilonitrila, ou seja, ao aumentar-se a 

quantidade butadieno, a dureza da resina é diminuída, assim quando amplia-se a 

quantidade de acrilonitrila, a dureza é aumentada (WIEBECK e HARADA, 2012). 

As propriedades físicas típicas do ABS são afetadas pela borracha, pelo conteúdo 

de acrilonitrila, o tamanho de partícula de borracha, a distribuição de tamanho das 

partículas de borracha e a massa molar da fase rígida (SCHEIRS e PRIDY, 2003). A 

Tabela 4 apresenta algumas propriedades do ABS. 

 
Tabela 4 - Algumas propriedades típicas do ABS. Fonte: MARK, 2004. 

Propriedades Valor 

Temperatura de transição vítrea Tg (°C) 105 

Índice de refração 1,6 

Resistência à tração (MPa) 48 

Módulo de elasticidade à tração (GPa) 2,3 

Ponto de amolecimento Vicat (°C) 101 

 

A concentração de AN no SAN influencia na resistência à tração do ABS, e é 

geralmente observado que aumentando o conteúdo de AN aumenta a resistência à 

tração do ABS. A maioria dos materiais de uso geral com ABS contêm SAN com 

concentração de AN  entre 20-30%, enquanto que para a melhoria da resistência química 

utiliza SAN com conteúdo de AN de cerca de 35% (MARK, 2004).  

Os valores de estabilidade dimensional térmica indicam os limites de temperatura, 

nos quais a peça ou o polímero, podem ser submetido por pouco espaço de tempo sem 
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ocorrer deformação alguma. Como se conhece, esse valor depende muito das condições 

de processo, e, geralmente, a estabilidade dimensional diminui a medida que aumenta a 

tensão interna. Normalmente, a temperatura de uso permanente do ABS, sem que 

ocorram deformações, está em torno de 80 °C no máximo (WIEBECK e HARADA, 2012). 

A excelente estabilidade térmica do ABS permite que os produtos produzidos 

mantenham a sua cor e propriedades físicas originais numa ampla gama de condições 

de processamento (218 a 274 °C) (UTRACKI, 2003). 

O ABS é muito utilizado na indústria automobilística e de eletrodomésticos em 

peças sujeitas a grandes esforços mecânicos, assim como aparelhos telefônicos, malas, 

caixas de computadores e acessórios para o interior de automóveis, etc. Tubos de ABS 

são empregados no transportes de fluídos a altas pressões – podem ser utilizados até 

100 °C. Suas propriedades anti-ressonantes recomendam seu emprego em gabinetes 

para rádios televisores, gravadores e aparelhos similares. Estes materiais possuem boas 

propriedades de impacto e têm sido amplamente utilizados como materiais de 

engenharia (WIEBECK e HARADA, 2012; SCHEIRS e PRIDY, 2003).  

3.4 Blenda PMMA/PS 

A preparação de um sistema resistente e heterogêneo baseado em polímeros 

amorfos tais como PMMA e PS tem sido objeto de numerosos estudos (LI e GOOSSENS, 

2015). As blendas PMMA/PS são uma combinação imiscível bem conhecida, na qual a 

separação de fase pode ser observada (MU, LI e WANG, 2015). Como mostrado na 

Figura 14, a morfologia da blenda PMMA/PS (70/30% em massa) sem quaisquer 

compatibilizante. 

 

 
Figura 14 - Blenda PMMA/PS sem compatibilizante. Fonte: JEON, ZANG e MACOSKO, 2005. 
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As blendas PMMA/PS são separadas por fases, mas a proximidade dos seus 

respectivos valores de índice de refração origina blendas poliméricas perolizadas, que  

são normalmente empregadas para jóias específicas e objetos decorativos 

(ROBENSON, 2007). 

A adesão entre PS e PMMA é muito fraca na ausência de um copolímero, uma vez 

que PS e PMMA não são miscíveis num sentido termodinâmico. CHO et al (1996), 

observaram que a energia de adesão entre PS e PMMA sem qualquer agente de 

compatibilização foi de cerca de 4,5 J·m-2. Isso mostra que há pouco emaranhamento 

entre PS e PMMA porque o sistema não é miscível. Como o emaranhamento de cadeia 

é um pré-requisito para a resistência em um sistema de polímero, a interface é fraca. 

Reinaldo (2017), estudou o comportamento reológico de PMMA/PS utilizando dois 

tipos de PMMA, homopolímero (PMMAh) e copolímero (PMMAe), na região da 

viscoelasticidade linear, verificando a imiscibilidade de ambas as blendas poliméricas, e 

comprovando por meio das análises morfológicas das blendas binárias com 20% em 

massa de PS (Figura 15). Na análise morfológica da blenda PMMAh/PS observou a 

presença da fase PS dispersa no PMMA (Figura 15 (a)) e na blenda PMMAe/PS 

observou tanto a presença da fase dispersa de PS como a presença das partículas 

casca-núcleo do PMMAe (Figura 15 (b)).  

 

 
(a)                                                            (b) 

Figura 15 - Morfologia da blenda PMMA/PS: (a) PMMAh/PS e (b) PMMAe/PS. Fonte: REINALDO, 
2017. 
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3.5 Blenda PMMA/SAN 

As blendas de poli (metacrilato de metila) (PMMA) com copolímero estireno-

acrilonitrila (SAN) representam um dos sistemas poliméricos miscíveis mais estudados 

(CARDELLI et al, 2003). O PMMA apresenta uma janela de miscibilidade com o SAN, 

apesar de não ser miscível com o poliestireno (PS) e com a poliacrilonitrila (PAN). Esta 

janela de miscibilidade é dependente da massa molar do PMMA e do SAN, e 

principalmente da porcentagem mássica da AN no SAN (PAUL e BARLOW, 1984). O 

PMMA e o SAN formam uma blenda miscível quando o teor de acrilonitrila (AN) no SAN 

está entre cerca de 9 e 33% em massa (REN et al, 2012; PATHAK et al, 1998; LIM e 

PARK, 2005). Alguns autores sugerem que a miscibilidade das blendas poliméricas é 

devido às fortes interações repulsivas entre o estireno e os segmentos AN do copolímero 

SAN (ZHENG et al, 2001; WEN et al, 2003; PARAMESWARANPILLAI et al, 2016). 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 à uma 

concentração otimizada do radical volumoso do PS que afasta as macromoléculas de 

SAN (CARDELLI et al, 2003; WEN et al, 2003).  

Ren et al (2012), investigaram o efeito do conteúdo de AN nos copolímeros SAN e 

da temperatura sobre a miscibilidade da blenda PMMA/SAN. Os resultados indicaram 

que quando os conteúdos de AN em copolímeros de SAN foram de 5, 35 e 50%, as 

blendas de PMMA/SAN formaram um sistema de duas fases, e a blenda PMMA/SAN 

com 25% de AN no copolímero SAN era miscível, mas apresentaram separação de fase 

com o aumento da temperatura. 

Costa, Neto e Hage (2014), observaram que a blenda PMMA/SAN com 24% de AN 

apresentou uma única fase representando assim uma mistura miscível. Enquanto a 

blenda PMMA/SAN com 31% de AN apresentou separação de fase (Figura16). Segundo 

os autores o conteúdo de AN na blenda PMMA/SAN, para que o sistema seja miscível 

varia de 13 a 27,1% AN.  
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(a) 

 
(b) 

Figura 16 - Micrografias de MET obtidas para a blenda polimérica (a) PMMA/SAN 24 e (b) 
PMMA/SAN31, moldadas por injeção. Fonte: COSTA, NETO e HAGE, 2014. 

 

A blenda PMMA/SAN apresenta comportamento de temperatura crítica inferior 

(LCST). Quando a temperatura muda, é possível obter blendas poliméricas com várias 

morfologias de fase e diferentes propriedades viscoelásticas (DU, GONG e ZHENG, 

2004). Prusty et al (2007), mostraram que o diagrama de fase para a blenda PMMA/SAN 

com 28% em massa de SAN apresenta um comportamento LCST com temperatura 

crítica de 203 °C (Figura 17). Zheng et al (2001) e Ren et al (2012), também mostraram 

que está blenda polimérica exibiu comportamento LCST em baixo conteúdo de SAN, ou 

seja, em temperaturas abaixo desta curva, as amostras foram transparentes e 

homogêneas, e em temperaturas acima desta curva, ocorreu separação de fases. 

 

 
Figura 17 - Temperatura do ponto de névoa em função da composição: Extrapolação da temperatura 

do ponto de névoa (◦), curvas spinodais (- - -) e binodais (-) calculadas em função da fração de SAN na 
blenda PMMA/SAN. Fonte: PRUSTY et al, 2007. 
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Qazvini e Chehrazi (2011) e Pathak et al (1998), observaram em suas pesquisas 

que a observação da miscibilidade a partir dos resultados de DSC é difícil, visto que às 

temperaturas de transição vítreas dos polímeros puros são muito próximas. Assim, a 

determinação da miscibilidade da blenda polimérica pela Tg não é possível, sendo 

necessário a utilização de uma outra técnica para comprovar a miscibilidade. 

Com relação as propriedades mecânicas sob tração da blenda PMMA/SAN, 

Parameswaranpillai et al (2016), observaram que a resistência à tração e o alongamento 

na ruptura da blenda PMMA/SAN diminuem com o aumento da concentração de SAN, 

devido à natureza frágil inerente da fase SAN. No entanto, a adição de SAN na blenda 

aumenta o módulo. Entre as várias misturas, as blendas 80/20 possuem as melhores 

propriedades, em termos de resistência e alongamento. Podendo ser observado na 

Figura 18. 

 

 (a) (b) 
Figura 18 - Propriedades de tração da blenda PMMA/SAN: (a) resistência à tração e alongamento na 

ruptura e (b) módulo de tração. Fonte: PARAMESWARANPILLAI et al, 2016. 

 

Reinaldo (2017) avaliou o comportamento reológico das blendas PMMAh/SAN e 

PMMAe/SAN, com o SAN contendo 25% de acrilonitrila. Para a blenda PMMAh/SAN 

verificou que, todas as 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 à 

miscibilidade das misturas PMMAh/SAN. Para a blenda PMMAe/SAN observou 

mudanças nas curvas de log de G’ versus log G’’ em relação a blenda PMMAh/SAN. Em 

função do uso do PMMAe na blenda polimérica, as curvas de log G’ versus log G’’ não 

foram lineares, mais próximas e similares às curvas do PMMAe. O comportamento 

reológico para as misturas com o PMMAe foi complexo devido à presença das partículas 
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casca-núcleo no PMMAe que alteram os resultados reológicos mesmo a baixas 

frequências em função do efeito da maior elasticidade da fase elastomérica, mesmo para 

as misturas que apresentam constituintes que são miscíveis entre si como o PMMA e o 

SAN. E por meio da análise morfológica, observou na blenda PMMAh/SAN a presença 

de uma única fase que comprovou a miscibilidade (Figura 19 (a)). Na fotomicrografia da 

blenda PMMAe/SAN verificou a presença da fase elastomérica do PMMAe obtida por 

MEV (Figura 19 (b)) e a amostra analisada por MET (Figura 19 (c)). 

 

     
                       (a)                                        (b)                                         (c) 

Figura 19 - Morfologia das blendas poliméricas PMMA/SAN (80/20 % em massa) obtidas por MEV: (a) 
PMMAh/SAN e (b) PMMAe/SAN, e (c) morfologia da blenda PMMAe/SAN obtida por MET. Adaptado: 

REINALDO, 2017. 

 

3.6 Blenda PMMA/ABS 

A blenda PMMA/ABS é comumente utilizada devido algumas de suas 

características como: forte, resistente ao calor e às intempéries e tem boas propriedades 

de fluxo durante o processamento. Esta blenda combina as propriedades de ambos os 

componentes, o ABS fornece as propriedades mecânicas necessárias, enquanto o 

componente PMMA garante resistência a riscos, alto brilho e transparência (SZABO et 

al, 2011). 

Kim et al (1993) verificaram em seu estudo, a partir de micrografias de MET, que 

os ABS contendo 24 e 27% em massa de AN eram miscíveis, e o que continha 35% em 

massa de AN era imiscível com PMMA. As micrografias de MET da blenda ABS/PMMA 

com o ABS contendo 24 e 27% em massa de AN, não mostraram separação de fase 

SAN-PMMA e as partículas de borracha foram uniformemente dispersas. A distribuição 

do tamanho das partículas foi considerada monomodal (Figura 20 (a)). As micrografias 

de MET para blenda ABS/PMMA com o ABS contendo 35% em massa de AN apresentou 
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uma separação de fase SAN (escuro) - PMMA (claro). Além disso, as partículas de 

borracha formaram uma distribuição bimodal, um exame cuidadoso indicou que a maioria 

das partículas de borracha estão contidas nos domínios do SAN (Figura 20 (b)). 

 

(a) (b) 

Figura 20 - Micrografias de MET da blenda (a) ABS/PMMA com 25% em massa de AN e (b) 
ABS/PMMA com 35% em massa de AN. Fonte: KIM et al, 1993. 

 

Reinaldo (2017) estudou o comportamento reológico das blendas PMMAh/ABS e 

PMMAe/ABS, e através das curvas G’ versus  e G’ versus G” analisados verificou que 

as blendas poliméricas com 5, 10, 20% de ABS encontravam-se entre as curvas dos 

polímeros puros que corroboraram com a miscibilidade destas misturas. Evidenciando, 

desta forma, que a miscibilidade observada nas misturas, foi devido à concentração de 

21% em massa 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). E através 

da caracterização morfológica da blenda PMMAh/ABS verificou que a fase SAN do ABS 

é miscível com o PMMA, formando uma única fase (Figura 21 (a)), portanto a interface 

da blenda PMMAh/ABS foi somente com os domínios de polibutadieno do ABS. Na 

morfologia da blenda PMMAe/ABS obtida por MEV (Figura 21 (b)) e MET (Figura (21 (c)) 

verificou que a amostra apresentou partículas de fase elastomérica presente no PMMAe 

e no ABS, isto é, as partículas casca-núcleo e as partículas do polibutadieno, 

respectivamente. Entretanto, não observou a separação de fase entre o PMMA e o SAN 

na blenda PMMAe/ABS devido à janela de miscibilidade apresentada entre o SAN do 

ABS e o PMMA, o que evidenciou que as partículas casca-núcleo e as partículas de 

polibutadieno não afetaram a  miscibilidade do PMMA com o ABS (21% em massa de 

AN) presentes nos copolímeros estirênicos. 
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Figura 21 - Morfologia das blendas poliméricas PMMA/ABS (80/20 % em massa) obtidas por MEV: (a) 

PMMAh/ABS e (b) PMMAe/ABS, e (c) morfologia da blenda PMMAe/ABS obtida por MET . Fonte: 
REINALDO, 2017. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Materiais utilizados 

Neste trabalho foram utilizados os seguintes materiais: 

 Poli(metacrilato de metila) homopolímero, Acrigel® LEP100 (PMMAh), da 

empresa Unigel Plásticos S/A, com índice de fluidez (200 °C/10kg) de 3,8g/10min; 

 Poli(metacrilato de metila) copolímero com domínios de elastômero, Acrigel 

® ECP800 (PMMAe), da empresa Unigel Plásticos S/A, com índices de fluidez (230 

°C/3,8kg) de 1,1 g/10min.  

 O poliestireno cristal (PS) N 1921, da empresa Innova, com índice de fluidez 

(200 °C/5,0kg) de 20 g/10min; 

  O copolímero estireno-acrilonitrila (SAN) Luran 358N, da empresa 

Styrolution, com índice de fluidez (200 °C/10kg) de 22 cm3/10min;  

 O copolímero acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS), Teluran® GP-35, da 

empresa BASF, com índice de fluidez (200 °C/10kg) de 34 cm3/10min.  

As  fichas  técnicas  dos  polímeros utilizados estão nos anexos A, B, C, D e E. 

A Figura 22 apresenta uma representação esquemática dos polímeros 

utilizados neste trabalho. 

 

  
Figura 22 - Representação das estruturas químicas dos polímeros utilizadas nas formulações das blendas 

poliméricas estudadas. 
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4.2 Métodos 

A Figura 23 mostra um fluxograma da metodologia experimental utilizada para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 23 - Fluxograma da metodologia experimental 

Pulverização dos materiais puros  
(PMMAh, PMMAe, PS, SAN e ABS) 

MFI 

Extrusão em extrusora dupla rosca 

Injeção MFI 

PMMAh/SAN 
(%) 

100/0 
99/1 
95/5 

90/10 
80/20 
70/30 

PMMAe/SAN 
(%) 

100/0 
99/1 
95/5 

90/10 
80/20 
70/30 

PMMAh/PS 
(%) 

100/0 
99/1 
95/5 
90/10 
80/20 
70/30 

PMMAe/PS 
(%) 

100/0 
99/1 
95/5 

90/10 
80/20 
70/30 

PMMAh/ABS 
(%) 

100/0 
99/1 
95/5 

90/10 
80/20 
70/30 

PMMAe/ABS 
(%) 

100/0 
99/1 
95/5 
90/10 
80/20 
70/30 

Ensaio de tração 

Reometria capilar 

Resistência ao impacto Izod 

Dureza Shore D 

HDT 

Análise 
visual 

TG 

FTIR 

VICAT 

DMTA 

Análise elementar 



37 
 

4.2.1 Mistura por extrusão 

Antes da etapa de processamento, os polímeros comerciais utilizados nas 

formulações das blendas poliméricas foram moídos criogenicamente, para aumentar a 

área superficial e melhorar a eficiência de mistura e, em seguida foram secos em duas 

etapas, inicialmente por 24 horas em estufa de ar circulante a 60 °C, e posteriormente 

durante 48 horas em estufa a vácuo a 60 °C.  

As formulações preparadas em porcentagens em massa são apresentadas na 

Tabela 5. 

 
Tabela 5 - Formulações e concentrações de estireno, acrilonitrila e butadieno dos polímeros puros e 

das blendas binárias.  

Materiais Formulações  
(%em massa) 

Concentração 
de estireno 

 (%) 

Concentração 
de acrilonitrila 

(%) 

Concentração 
de butadieno  

(%) 
PMMAh 100    

PMMAe 100    

PS 100 100   

SAN 100 75 25  

ABS 100 64 21 15 

PMMAh/PS 

PMMAe/PS 

99/1 1   

95/5 5   

90/10 10   

80/20 20   

70/30 30   

PMMAh/SAN 

PMMAe/SAN 

99/1 0,7 0,3  

95/5 3,7 1,3  

90/10 7,5 2,5  

80/20 15 5,0  

70/30 22,5 7,5  

PMMAh/ABS 

PMMAe/ABS 

99/1 0,6 0,2 0,2 

95/5 3,1 1,1 0,8 

90/10 6,4 2,1 1,5 

80/20 12,8 4,2 3,0 

70/30 19,2 6,3 4,5 
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As formulações foram preparadas por extrusão em uma extrusora dupla rosca co-

rotacional, da marca AX Plásticos Máquinas Técnicas LTDA. A extrusora possui diâmetro 

de rosca (D) de 16 mm e L/D de 40. A velocidade de rotação da rosca foi de 220 rpm e 

o perfil de temperatura da zona de alimentação até a matriz foi de 110, 160, 180, 200, 

210, 220, 230, 230 e 220 °C. Estas condições foram mantidas para todas as formulações, 

visando manter o histórico térmico para os materiais obtidos. 

 

4.2.2 Moldagem por injeção 

Após a mistura por extrusão, os materiais foram granulados e secos em estufa a 

vácuo, durante 24 horas, a uma temperatura constante de 60 ºC. Em seguida, as 

amostras foram moldadas em uma injetora da marca Arburg Allrounder, modelo 270S, 

conforme a norma ASTM D 638, com o corpo de prova tipo I, usando as seguintes 

condições de processamento: perfil de temperatura de injeção 200/210/220/230/230 ºC, 

tempo de resfriamento de 30 s e temperatura do molde de 30 °C. 

 

4.2.3 Caracterizações  

4.2.3.1 Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

Os polímeros puros SAN e ABS foram prensados em forma de filmes finos em uma 

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

um espectrômetro por transformada de Fourier (FTIR) da marca Shimadzu, modelo IR 

Tracer 100 para determinação da porcentagem de acrilonitrila, butadieno e estireno no 

ABS, utilizando os procedimentos de calibração e as constantes 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 9.  

 

퐶푖(%) =
	 	

	× 100										(9)               
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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. 

4.2.3.2 Determinação da porcentagem de acrilonitrila no SAN e no 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 do nitrogênio, calculou-se a porcentagem de 

acrilonitrila total.  

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

acrilonitrila (AN) é 53 g/mol, portanto na unidade monomérica da poliacrilonitrila, tem-se 

26,42% de nitrogênio (ITO, 2003).  

%	퐴퐶푅퐼퐿푂푁퐼푇푅퐼퐿퐴 = 	
%	푁	 × 100

26,42
								(10) 

onde % N é o valor fornecido pela análise elementar. 

4.2.3.3 Termogravimetria (TG) 

As análises termogravimetricas foram realizadas em um equipamento simultâneo 

TGA/DTA Shimatzu DTG 60H, taxa de aquecimento de 10 °C·min-1 e vazão do gás de 

100 mL·min-1, partindo-se da temperatura ambiente até 600 °C, sob atmosfera de 

nitrogênio. 

4.2.3.4 Reometria capilar 

Os ensaios de reometria capilar foram utilizados para avaliar o comportamento 

reológico dos polímeros puros em altas taxas de cisalhamento. Os ensaios foram 

realizados em um Reômetro Capilar da CEAST, modelo SR20, em temperatura de 230 

ºC, capilar (L/D=30) com diâmetro de 1 mm e comprimento de 30 mm, e taxa de 

cisalhamento (γ) variando de 100 a 10000s-1. Os valores de tensão de cisalhamento 

(σw), e viscosidade aparente (a) foram determinados por meio de procedimentos 

padrões do equipamento. Antes da realização dos ensaios, os materiais foram 

previamente secos em estufa a vácuo a 60 °C por 48 horas. 
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4.2.3.5 Medida de índice de fluidez (MFI) 

As medidas de índice de fluidez dos polímeros com e sem processamento foram 

realizados segundo a norma ASTM D 1238, no equipamento Melt Flow Modular Line da 

Ceast, onde a temperatura do teste foi fixada em 230 ºC e a carga nominal foi de 3,8 kg. 

Foram realizadas 10 medidas para cada amostra, e a média das medidas foi considerada 

como o valor do índice de fluidez. 

4.2.3.6 Ensaio mecânico sob tração 

Os ensaios de tração foram realizados usando corpo de prova tipo I (norma ASTM 

D 638), em uma máquina universal de ensaios, da marca Shimadzu, modelo AG-X 300 

kN, utilizando a velocidade de 1 mm·min-1 para o cálculo do módulo no segmento de 

0,05% a 0,25% de deformação e, em seguida, foi utilizada uma velocidade de ensaio de 

5 mm·min-1. Uma vez definida as condições acima, foi utilizada uma série de 5 corpos 

de prova para cada composição. Neste ensaio foi determinada a resistência máxima à 

tração, o módulo de elasticidade e o alongamento na ruptura. 

4.2.3.7 Ensaio de resistência ao impacto Izod 

Para a realização da caracterização de resistência ao impacto Izod, os corpos de 

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

ASTM D 256. O ensaio de impacto foi realizado em um aparelho da Ceast, modelo Resil 

5.5, com martelo de 2,75J. 

4.2.3.8 Dureza Shore D 

As medidas de dureza Shore D foram realizadas em um durômetro da marca 

Mainard. Foram realizadas 5 medições para todas as formulações, de acordo com a 

Norma ASTM D 2240. 

4.2.3.9 Análise termo-dinâmico-mecânica (DMTA) 

A análise termo-dinâminco-mecânica foi realizado no equipamento Q800 analyzer 

(TA Instruments), a uma amplitude de 16 mícrons, com frequência de 1 Hz e geometria 

dual cantilever. As amostras foram analisadas varrendo a região de temperatura de -120 

até 150 °C, para os polímeros e blendas poliméricas que possuem partículas 

elastoméricas e de 25 até 150 °C para os polímeros e blendas poliméricas que não 
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possuem partículas elastoméricas, de forma a abranger as transições térmicas de cada 

material, a uma razão de 3 °C·min-1.  

4.2.3.10 Temperatura de distorção ao calor (HDT) 

Os ensaios de HDT foram realizados utilizando um equipamento da marca  CEAST, 

modelo HDT3VICAT, com carga aplicada de 1,82 MPa, temperatura inicial de ensaio de 

30 °C, taxa de aquecimento de 120 °C·h-1, e com término do ensaio a 0,25 mm de 

deflexão da barra. Foram utilizados 3 corpos de prova para cada amostra, seguindo o 

procedimento de ensaio padronizado segundo a norma ASTM D 648. 

4.2.3.11 Temperatura de amolecimento Vicat 

Os ensaios de temperatura de amolecimento Vicat foram realizados utilizando um 

equipamento da marca CEAST, modelo HDT3VICAT, com carga aplicada de 10N, 

temperatura inicial de ensaio de 30 °C, taxa de aquecimento de 120 °C·h-1, e com término 

do ensaio quando a agulha atinge 1 mm de penetração na barra. Foram utilizados 3 

corpos de prova para cada amostra, seguindo o procedimento de ensaio padronizado 

segundo a norma ASTM D 1525. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Determinação da composição química dos copolímeros SAN e do ABS 

Na Tabela 6 são apresentadas as porcentagens em massa de acrilonitrila (AN) do 

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

 
Tabela 6 - 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 apresentaram uma 

porcentagem de AN de 25 e 21%, respectivamente. A porcentagem de AN apresentados 

pelos copolímeros utilizados neste trabalho encontraram-se dentro da janela de 

miscibilidade para misturas desenvolvidas com o PMMA, cujos estudos foram 

consolidados nos trabalhos desenvolvidos por Kim et al (1993) e Costa, Neto e Hage 

(2014). 

5.2 Análise termogravimétrica (TG) 

As curvas de TG (termogravimetria) dos polímeros puros PMMAh, PMMAe, PS, 

SAN e ABS antes do processamento por extrusão estão dispostas na Figura 24. As 

curvas de TG foram obtidas visando analisar estabilidade térmica e a decomposição 

desses polímeros, por meio do acompanhamento da variação de massa em função do 

aumento da temperatura. 
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Figura 24 – Curvas de TG dos polímeros puros. 

 

Observou-se que todos os polímeros estudados apresentaram boa estabilidade 

térmica na temperatura de 230 °C, utilizada neste trabalho para processamento dos 

materiais. Os polímeros PMMA são os que apresentaram menor Tonset, havendo quase 

uma sobreposição de curva. Os polímeros estirênicos apresentaram maior estabilidade 

térmica do que os polímeros com metacrilato de metila, visto que a Tonset destes últimos 

são menores. Dentre os polímeros e copolímeros estirênicos, o SAN e o ABS 

apresentaram maiores Tonset do que o PS. No caso dos polímeros SAN e ABS que 

possuem acrilonitrila em suas estruturas químicas, que são grupos polares, estes 

promoveram forças de interações fortes garantindo maior estabilidade térmica a esses 

polímeros. O ABS possui uma maior Tonset, provavelmente devido ao SAN livre e ao SAN 

enxertado, que promoveram uma atração mais forte. 

A Tabela 7 ilustra a Tonset e os resíduos dos polímeros, todos os polímeros puros, 

com exceção do ABS, apresentaram um resíduo inferior ou igual a 0,5% da massa inicial, 
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e o ABS apresentou 3,45% de resíduo a 600 °C. Ma et al (2008) observaram em seus 

estudos que o ABS apresentou um resíduo 2,70% na temperatura de 600 °C. 

 
Tabela 7- Resultados de temperatura de início de degradação térmica (Tonset) e resíduo final por análise 

de termogravimetria. 
Materiais Tonset (°C) Resíduos (%) 

PMMAh 350,1 0,02 

PMMAe 351,9 0,03 

PS 371,8 0,46 

SAN 388,0 0,52 

ABS 389,7 3,45 

 

5.3 Reometria capilar 

A Figura 25 apresenta as curvas de viscosidade aparente em função da taxa de 

cisalhamento para os polímeros puros. 

 
Figura 25 - Reometria capilar dos polímeros puros. 
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Na Figura 25 foi possível observar que todos os polímeros apresentaram 

comportamento pseudoplástico em toda a faixa da taxa de cisalhamento, e estes seguem 

a seguinte sequência crescente de viscosidade: PS < ABS < SAN < PMMAh <PMMAe. 

O PMMAe apresentou a maior viscosidade, provavelmente devido à presença das 

partículas casca-núcleo dispersas no PMMA. O ABS apresentou viscosidade menor do 

que o PMMA e o SAN até taxa de cisalhamento de 1000s-1, e a medida que as taxas de 

cisalhamento aumentaram a viscosidade do ABS se aproximou da viscosidade do SAN.  

5.4 Medidas de índice de fluidez (MFI) 

Os resultados das medidas de índice de fluidez dos polímeros puros não 

processados (NP) e processados (P) por extrusão são apresentados na Figura 26. 

 

 
Figura 26 - Índice de fluidez dos polímeros puros 

 

Nas análises de MFI dos polímeros puros observaram-se que para todos os 

polímeros houve um aumento na fluidez com o processamento, o que caracteriza indícios 

de cisão de cadeia, provocada pelo cisalhamento durante o processamento, com 

consequente redução da viscosidade dos polímeros.  
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O PS apresentou maior fluidez, que após o processamento, aumentou 62,9% na 

sua fluidez, isto é, de 44,30 g/10min para 72,16 g/10min. Esse comportamento ocorreu 

provavelmente, pela degradação do poliestireno durante o processamento. De acordo 

com  Carceres e Canevarolo (2008), a cisão de cadeia do poliestireno durante a oxidação 

térmica pode ser atribuída à decomposição de radicais alcoxi terciários, onde as reações 

podem ocorrer de forma similar à degradação do PP, ou por cisão homolítica de grupos 

hidroperóxidos. Durante o processamento do PS a massa molar diminui mesmo se a 

quantidade de oxigênio é limitada. A degradação final é resultado da degradação termo-

mecânica causada pelo cisalhamento e a degradação oxidativa. 

O PMMAe apresentou menor fluidez, consequentemente uma maior viscosidade. 

Em ordem crescente a fluidez aumentou na seguinte sequência: PMMAe, PMMAh, SAN, 

ABS e PS, corroborando com os resultados de reometria capilar. A fluidez mais alta do 

ABS, provavelmente, foi devido à porcentagem de polibutadieno presente, de 15%, não 

influenciando de forma considerável na viscosidade do material.  

A Figura 27 apresenta o índice de fluidez das blendas PMMAh/PS e PMMAe/PS, 

juntamente com as linhas de aditividade para cada uma das blendas poliméricas, 

correlacionando o PMMAh e PMMAe. 

 
Figura 27 - Resultados de índice de fluidez das blendas PMMAh/PS e PMMAe/PS. 
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Nos resultados apresentados na Figura 27 foi possível observar que para as 

blendas PMMAh/PS e PMMAe/PS houve um incremento no índice de fluidez, com o 

aumento da porcentagem da fase dispersa de PS, em função do mesmo ser mais fluído. 

Nota-se que o PMMAh e PMMAe teve forte influência no índice de fluidez da blenda 

polimérica, isso em função dos valores dos índices das blendas poliméricas e dos dois 

tipos de PMMA estarem bem próximo, que se deve ao maior teor de PMMA. 

A blenda PMMAe/PS apresentou menor índice de fluidez do que a blenda 

PMMAh/PS, como mencionado anteriormente, isso ocorre devido à presença de 

domínios elastoméricos dispersos no PMMAe. 

A Figura 28 apresenta o índice de fluidez das blendas PMMAh/SAN e PMMAe/SAN, 

juntamente com as linhas de aditividade para cada uma das blendas poliméricas, 

correlacionando o PMMAh e PMMAe. 

 
Figura 28 - Resultados de índice de fluidez das blendas PMMAh/SAN e PMMAe/SAN.  

 

Na Figura 28 foi possível observar que as blendas PMMAh/SAN e PMMAe/SAN 

apresentaram comportamento semelhante as blendas em que o PS era fase dispersa, 

ou seja, com o aumento da quantidade de SAN houve um aumento na fluidez das 
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blendas. E observou-se que como o PMMA é o componente majoritário, o índice de 

fluidez das blendas tendeu a se aproximar mais do valor do PMMA do que do SAN. 

A Figura 29 apresenta o índice de fluidez das blendas PMMAh/ABS e PMMAe/ABS, 

juntamente com as linhas de aditividade para cada uma das blendas poliméricas, 

correlacionando o PMMAh e PMMAe. 

 
Figura 29 - Resultados de índice de fluidez das blendas PMMAh/ABS e PMMAe/ABS. 

 

Na Figura 29 observou-se que as blendas PMMAh/ABS e PMMAe/ABS 

apresentaram comportamento semelhante as blendas contendo PS e SAN, ou seja, a 

fluidez aumentou com o aumento da porcentagem de ABS, pois parte do PMMA 

(PMMAh-PMMAe) de menor fluidez foi substituído pelo ABS de maior fluidez. E a fluidez 

de ambas as blendas, se aproximaram mais do comportamento dos PMMA, devido ao 

maior teor de PMMA presente na composição da blenda.  

Os índices de fluidez das blendas de PMMA aumentaram com a introdução de 

polímeros estirênicos, ou seja, os polímeros estirênicos possuem uma boa fluidez, 

permitindo uma melhor processabilidade. Zhang, Chen e Zhang (2011) também 

observaram que o índice de fluidez das blendas de PVC aumentaram com a introdução 
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de diferentes polímeros estirênicos, e estes resultados revelaram a melhoria da 

processabilidade, devido à menor viscosidade da série ABS e α-MSAN em comparação 

com PVC. 

A Figura 30 apresenta o índice de fluidez das blendas PMMAh/PS, PMMAh/SAN e 

PMMAh/ABS, juntamente com as linhas de aditividade para cada uma delas, 

correlacionando o PMMAh com o PS, SAN e ABS.  

 

 
Figura 30 - Resultados de índice de fluidez das blendas PMMAh/PS, PMMAh/SAN e PMMAh/ABS. 

 

A Figura 31 apresenta o índice de fluidez das blendas PMMAe/PS, PMMAe/SAN e 

PMMAe/ABS, juntamente com as linhas de aditividade para cada uma delas, 

correlacionando o PMMAh com o PS, SAN e ABS.  
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Figura 31 - Resultados de índice de fluidez das blendas PMMAe/PS, PMMAe/SAN e PMMAe/ABS. 

 

Nas Figuras 30 e 31 observou-se que nos sistemas com PMMAh e PMMAe, as 

blendas poliméricas com maior índice de fluidez são as blendas com PS, como 

componente minoritário, devido a maior fluidez do PS, quando comparado com os outros 

componentes minoritários de SAN e ABS. 

5.5 Análise visual dos corpos de prova e filmes 

As Figuras 32, 33 e 34 apresentam as imagens de parte dos corpos de prova de 

tração e filmes dos polímeros puros e das blendas PMMAh/PS, PMMAe/PS, 

PMMAh/SAN, PMMAe/SAN, PMMAh/ABS e PMMAe/ABS. 

Por meio da Figura 32 (a) e (b) observou-se que os polímeros puros PMMAh, PS e 

PMMAe são transparentes na espessura de 3,2 mm e 0,15 mm. No entanto, as blendas 

PMMAh/PS e PMMAe/PS na espessura de corpo de prova são opacas, provavelmente 

devido à separação de fases da blenda polimérica, ou seja, por ser uma blenda imiscível, 

a fase dispersa impede a passagem da luz. Com exceção da composição 99/1 em ambas 
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as matrizes, ou seja, 1% em massa de fase dispersa de PS na matriz de PMMA, não 

prejudicou a transparência. Provavelmente, como a quantidade de fase dispersa foi 

pequena, houve um menor desvio da luz. Yuen e Kinsinger (1974) mostraram que 

apenas uma pequena quantidade de um segundo polímero incompatível necessita ser 

adicionado para que o filme torne-se opaco, o PMMA polimerizado na presença de PS, 

com apenas 0,01% em massa de PS, o filme resultante tornou-se opaco.  

Ainda na Figura 32 (a) e (b) foi possível observar que as blendas PMMAh/PS e 

PMMAe/PS, quando na forma de filmes, com espessura média de 0,15 mm, se 

apresentaram translúcidas. Ou seja, com a redução da espessura de 3,2 mm (espessura 

do corpo de prova) para 0,15 mm (espessura do filme), houve uma mudança de opaco 

para translúcido. De acordo com Mark (2004), polímeros com transparência máxima 

menor que 90% aparecem claros somente quando estão na forma de filmes. Esses são 

chamados como translúcidos porque os filmes aparecem claros quando em contato com 

um objeto, mas turvo quando vistos separadamente, os filmes produzidos de PMMA/PS 

apresentaram esse comportamento. 

 

PMMAh/PS PMMAe/PS 

 
(a) (b) 

Figura 32 - Análise visual de parte dos corpos de prova e filmes dos polímeros puros e das blendas: a) 
PMMAh/PS e b) PMMAe/PS. 

 

Na Figura 33 (a) foi possível observar que todas as composições da blenda 

PMMAh/SAN, tanto na espessura de corpo de prova como na de filmes, são 

transparentes a luz visível, exibindo um comportamento característico de blendas 

poliméricas miscíveis. Corroborando com esse resultados, Ternes Neto (2010), observou 

em seu trabalho que as blendas PMMA/SAN, com 23% em massa de AN no SAN 
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apresentou tranparência para todas as composições, por ser uma blenda miscível, 

enquanto as blendas poliméricas com o SAN contendo 31% em massa de AN se 

mostraram translúcidas e opacas, demonstrando imiscibilidade.  

Na Figura 33 (b) a blenda PMMAe/SAN, nos corpos de prova de tração, até a 

composição 95/5, se apresentaram transparentes. Na composição 90/10 apresentaram-

se translúcidos, e nas composições 80/20 e 70/30, apresentaram-se opacos. Muito 

provavelmente, os domínios de borracha presentes no PMMA desviam a luz. Ao reduzir 

a espessura, todas as composições se apresentaram transparentes, ou seja, a redução 

da espessura reduziu a quantidade de partículas de borracha e minimizou o desvio da 

luz. Nesse caso, tanto o filme visto sozinho, quanto em contanto com outro objeto se 

apresentaram transparentes. De acordo com Scheirs e Priddy (2003), embora os 

materiais monofásicos amorfos tais como SAN ou PMMA sejam transparentes, os 

materiais multifásicos modificados com borracha são opacos como regra geral. A razão 

para a perda de transparência foi a dispersão da luz, dependendo do tamanho dos 

domínios de borracha dispersa na matriz amorfa. 

 

PMMAh/SAN PMMAe/SAN 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura 33 - Análise visual de parte dos corpos de prova e filmes dos polímeros puros e das blendas:  
a) PMMAh/SAN e b) PMMAe/SAN. 

 

Na Figura 34 (a) e (b) observa-se que o ABS puro apresentou uma cor amarelada, 

o que o torna opaco. Quando adicionado ao PMMAh (Figura 34 (a)), que é um polímero 

transparente, formando a blenda PMMAh/ABS, observou-se que a composição 99/1 

também se apresentou transparente e, com o aumento da porcentagem de ABS na 

blenda, o material passou a ser translúcido, provavelmente devido à maior quantidade 

de butadieno presente, dispersando a luz. No entanto, quando a blenda estava na forma 
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de filme, que reduziu a espessura e consequentemente a concentração de butadieno, 

responsável por desviar a luz, todas as formulações se apresentaram transparentes. No 

caso da blenda PMMAe/ABS (Figura  34 (b)), o aumento da porcentagem de ABS tornou 

a blenda opaca, o que ocorreu provavelmente porque a luz estava sendo desviada tanto 

pela borracha presente no PMMAe, quanto pela borracha do ABS. Com a redução da 

espessura, todas as composições da blenda PMMAe/ABS foram transparentes.  

 

PMMAh/ABS PMMAe/ABS 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura 34 - Análise visual de parte dos corpos de prova e filmes dos polímeros puros e das blendas: a) 
PMMAh/ABS e b) PMMAe/ABS. 

 

As blendas com PMMA/SAN e PMMA/ABS são miscíveis, pois como observou-se 

nos resultados de composição química do SAN e do ABS, a concentração de acrilonitrila 

se encontra na faixa de miscibilidade com PMMA. No sistema PMMA/ABS, as moléculas 

de PMMA adicionadas são miscíveis com a fase SAN livre do ABS puro. A redução de 

transparência em algumas composições foi devido à presença das partículas de 

borracha presentes no ABS e no PMMAe que desviaram a luz. Corroborando com esses 

resultados, Reinaldo (2018) mostrou, por meio de análises reológica, a miscibilidade nas 

blendas PMMAh/SAN, PMMAe/SAN, PMMAh/ABS, PMMAe/ABS e a imiscibilidade da 

blenda PMMAh/PS e PMMAe/PS, onde os polímeros constituintes das blendas 

poliméricas citados são os mesmos utilizados no presente estudo. 
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5.6 Ensaio mecânico sob tração 

A Figura 35 ilustra os perfis das curvas tensão versus deformação para os 

polímeros puros. 

 
Figura 35 - Curvas tensão versus deformação dos polímeros puros. 

 

A Figura 35 mostrou que os perfis das curvas tensão versus deformação do PS e 

SAN aumentaram quase linearmente com a tensão até a fratura frágil, ou seja, ocorreu 

o rompimento antes de qualquer deformação plástica. A fragilidade do PS se deve ao 

ancoramento das cadeias pelos grupos laterais benzênicos que dificulta o movimento 

relativo entre elas. No caso do SAN a fragilidade ocorreu pela presença de grupos 

polares (acrilonitrila), que promoveu aumento das forças de interações entre as cadeias 

e também ao ancoramento que os grupos benzênicos causa nas cadeias, impedindo o 

deslizamento entre elas. De acordo com Figueira (2007), o SAN é um polímero amorfo 

formado por meros de estireno e acrilonitrila, tal característica torna-se relevante quando 

o SAN é submetido à solicitação mecânica, pois as cadeias são ancoradas pelos grupos 

laterais benzênicos que dificulta o movimento relativo entre elas. Se as cadeias não têm 

habilidade para deslizar uma sobre a outra, não ocorre deformação significativa e o 

polímero fratura de maneira frágil.  
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O PMMAh também apresentou uma fratura frágil, mas quando comparado ao PS e 

ao SAN foi possível notar uma maior deformação, provavelmente devido à presença de 

relaxações secundárias provenientes de grupos laterais móveis presentes no PMMA. Já 

os polímeros PMMAe e ABS apresentaram comportamento característico de materiais 

dúcteis, apresentando deformação plástica. A presença de borracha no ABS e no 

PMMAe diminuiu a tensão e aumentou a deformação do material. 

A Figura 36 apresenta a resistência máxima à tração das blendas PMMAh/PS e 

PMMAe/PS, juntamente com as linhas de aditividade para cada uma das blendas 

poliméricas, correlacionando o PMMAh e PMMAe com o PS. 

 
Figura 36 - Resultados de resistência máxima das blendas PMMAh/PS e PMMAe/PS. 

 

A Figura 36 mostrou que a blenda PMMAh/PS apresentou um pequeno aumento 

de resistência máxima até a composição com 20% em massa de PS, mesmo sendo uma 

blenda imiscível, provavelmente devido a razão de viscosidade (Apêndice B) ser próximo 

de zero, ou seja, o tamanho das fases dispersas de PS são pequenas. No entanto, na 

composição com 30% em massa de PS houve uma redução significativa do resultado de 



56 
 

resistência, certamente devido ao maior tamanho da fase dispersa de PS, ou seja, existiu 

uma porcentagem crítica de PS que está entre 20 e 30% em massa, que a partir desse 

valor promoveu a redução na resistência máxima.  

Na blenda PMMAe/PS, as composições com 5 e 10% em massa de PS não 

apresentaram aumento significativo quando comparado ao PMMAe, ou seja, a 

quantidade de PS não foi suficiente para promover melhorias nas propriedades. No 

entanto, quando foi adicionado 20 e 30% em massa de PS, houve um aumento relevante 

nos resultados de resistência máxima para esta blenda polimérica. 

A Figura 37 apresenta a resistência máxima à tração das blendas PMMAh/SAN e 

PMMAe/SAN, juntamente com as linhas de aditividade para cada uma das blendas, 

correlacionando o PMMAh e PMMAe com o SAN. 

 
Figura 37 - Resultados de resistência máxima das blendas PMMAh/SAN e PMMAe/SAN. 

 

Na Figura 37 observou-se que o aumento da porcentagem da fase SAN, tanto na 

blenda PMMAh/SAN, como na blenda PMMAe/SAN acarretou um aumento na 

resistência máxima, provavelmente devido o aumento da concentração de acrilonitrila. 

Os resultados de resistência máxima com a adição de 5 a 30% em massa de SAN no 
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PMMAh, ocorreu provavelmente devido às forças de interação entre o PMMA e o SAN. 

Ainda foi possível observar que as composições acima de 10% em massa de SAN 

apresentaram sinergismo, ou seja, melhoria da propriedade de resistência máxima 

quando comparado aos polímeros puros. Silva (2017) observou em seu estudo que a 

resistência máxima à tração da blenda PMMA/SAN, obteu um pequeno aumento quando 

comparado aos polímeros puros, apresentando um sinergismo de propriedade. 

No sistema com PMMAe, as composições com 5 e 10% de SAN não apresentaram 

aumento significativo quando comparado ao PMMAe puro, indicando que as partículas 

elastoméricas minimizaram o efeito da acrilonitrila, ou seja, a quantidade de SAN não foi 

suficiente para promover melhorias nas propriedades. No entanto, quando adicionou 20 

a 30% em massa de SAN, houve um aumento significativo nos resultados de resistência 

máxima para estas blendas poliméricas, provavelmente devido às forças de interação 

entre o PMMA e o SAN, visto que o SAN possui grupos laterais polares (acrilonitrila).  

A Figura 38 apresenta a resistência máxima à tração das blendas PMMAh/ABS e 

PMMAe/ABS, juntamente com as linhas de aditividade para cada uma das blendas, 

correlacionando o PMMAh e PMMAe com o ABS. 

 
Figura 38 - Resultados de resistência máxima das blendas PMMAh/ABS e PMMAe/ABS. 
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Na Figura 38 observou-se que as blendas PMMAh/ABS e PMMAe/ABS 

apresentaram um sinergismo nas propriedades, com exceção apenas para a 

composição com 5% em massa de ABS na blenda PMMAe/ABS, que apresentou 

aditividade na propriedade. Ainda foi possível observar que com aumento da 

concentração da fase minoritária de ABS para a blenda PMMAh/ABS, houve uma 

redução no valor de resistência máxima da blenda, provavelmente devido à presença de 

partículas de butadieno presentes no ABS que minimizaram o efeito das forças de 

interação entre o PMMA e o SAN, e também uma substituição de um material mais rígido 

(PMMAh) por um material mais flexível (ABS). No caso da blenda PMMAe/ABS, houve 

um aumento da resistência máxima com a adição de maiores quantidade de ABS, pois 

o PMMAe apresentou menor resistência máxima do que o ABS, assim, com a 

substituição de parte do PMMAe por ABS, houve um ganho de resistência máxima na 

blenda. 

A Figura 39 apresenta a resistência máxima à tração das blendas PMMAh/PS, 

PMMAh/SAN e PMMAh/ABS, juntamente com as linhas de aditividade para cada uma 

delas, correlacionando o PMMAh com o PS, SAN e ABS.  

 
Figura 39 – Resultados de resistência máxima das blendas PMMAh/PS, PMMAh/SAN e PMMAh/ABS. 
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Na Figura 39 observou que todas as blendas apresentaram sinergismo para todas 

as composições, ou seja, propriedade de resistência máxima melhor do que os polímeros 

puros, com exceção da blenda PMMAh/PS com 30% em massa de PS. Dentre as 

blendas apresentadas, a que apresentou maior resistência máxima foi a PMMAh/SAN, 

ou seja, a acrilonitrila influenciou na resistência máxima. Na blenda PMMAh/ABS 

observou-se que o aumento da porcentagem de ABS reduziu a resistência máxima da 

blenda, ou seja, o butadieno presente no ABS influenciou na redução da resistência 

máxima da blenda, devido ser um material mais flexível. 

A Figura 40 apresenta a resistência máxima à tração das blendas PMMAe/PS, 

PMMAe/SAN e PMMAe/ABS, juntamente com as linhas de aditividade para cada uma 

delas, correlacionando o PMMAe com o PS, SAN e ABS.  

 
Figura 40 - Resultados de resistência máxima das blendas PMMAe/PS, PMMAe/SAN e PMMAe/ABS. 

 

Na Figura 40 observou-se que a partir de 20% em massa dos componentes 

minoritários, todas as blendas poliméricas apresentaram sinergismo e, como ocorreu 

com as blendas com PMMAh, a blenda PMMAe/SAN apresentou maior resistência 
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máxima, seguida das blendas PMMAe/PS e PMMAe/ABS. No caso, da blenda 

PMMAe/ABS, o aumento da porcentagem de ABS aumentou a resistência máxima, o 

inverso do que ocorreu com a blenda PMMAh/ABS, o que pode ser explicado pelo fato 

do PMMAe ter apresentado menor resistência máxima do que o ABS. 

A Figura 41 apresenta o módulo de elasticidade das blendas PMMAh/PS e 

PMMAe/PS, juntamente com as linhas de aditividade para cada uma das blendas 

poliméricas, correlacionando o PMMAh e PMMAe com o PS. 

 

 
Figura 41 - Resultados de módulo de elasticidade das blendas PMMAh/PS e PMMAe/PS. 

 

O módulo de elasticidade está relacionado apenas com a componente elástica das 

blendas poliméricas e é uma característica intrínseca do material. Foi observado na 

Figura 39 que o PMMAh apresentou maior módulo de elasticidade do que o PMMAe, ou 

seja, o PMMAh foi mais rígido do que o PMMAe, assim verificou-se que todas as blendas 

com PMMAh apresentaram maior módulo de elasticidade do que as blendas com 

PMMAe. 

A partir dos resultados apresentados na Figura 41, para a blenda PMMAh/PS, a 

composição com 5% em massa de PS foi sinérgica, as composições com 10% e 20% 
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em massa de PS apresentaram na linha de aditividade, e com aumento da porcentagem 

de PS a blenda polimérica tornou-se incompatível, ou seja, apresentou propriedade de 

módulo menor que os polímeros puros. Na blenda PMMAe/PS observou-se uma 

tendência de aumento do módulo de elasticidade, com o aumento da porcentagem de 

PS, visto que o PS apresentou maior módulo de elasticidade do que o PMMAe. No 

entanto, esse aumento não foi suficiente para que a blenda PMMAe/PS fosse sinérgica. 

A Figura 42 apresenta o módulo de elasticidade das blendas PMMAh/SAN e 

PMMAe/SAN, juntamente com as linhas de aditividade para cada uma das blendas, 

correlacionando o PMMAh e PMMAe com o SAN. 

 

 
Figura 42 - Resultados de módulo de elasticidade das blendas PMMAh/SAN e PMMAe/SAN. 

 

Na blenda PMMAh/SAN (Figura 42) observou-se que de maneira geral o módulo 

de elasticidade das blendas poliméricas foram superiores ao valor obtido para o PMMAh, 

ou seja, aumentando a porcentagem da fase SAN, ocorreu um leve aumento no valor do 

módulo de elasticidade, visto que o SAN apresentou maior módulo do que o PMMAh. 

Corroborando com esse resultado, Ternes Neto (2010) observou em seu estudo com a 
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blenda PMMA/SAN, sendo o SAN o mesmo utilizado no presente estudo, que o módulo 

de elasticidade de suas blendas poliméricas (com 1, 3, 5 e 10 % em massa de SAN) 

apresentaram valores de módulo de elasticidade maiores do que o PMMA puro.  

Observou-se na Figura 42 que todas as composições da blenda PMMAh/SAN 

apresentaram sinergismo, ou seja, melhoria na propriedade. Na blenda PMMAe/SAN 

também se observou um aumento do módulo com o aumento da pocentagem de SAN. 

As composições com 5, 10 e 30% em massa apresentaram sinergismo, e a composição 

com 20% em massa de SAN apresentou sob a linha de aditividade. No entanto, foi 

possível observar que aumentando a porcentagem de SAN, houve um aumento no 

módulo de elasticidade devido à maior quantidade de acrilonitrila presente. 

A Figura 43 apresenta o módulo de elasticidade das blendas PMMAh/ABS e 

PMMAe/ABS, juntamente com as linhas de aditividade para cada uma das blendas 

poliméricas, correlacionando o PMMAh e PMMAe com o ABS. 

 
Figura 43 - Resultados de módulo de elasticidade das blendas PMMAh/ABS e PMMAe/ABS. 

 

Na blenda PMMAh/ABS (Figura 43) observou-se que a adição de ABS como 

componente minoritário no PMMAh, para todas as composições provocou uma redução 
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do valor do módulo de elasticidade, pois como o ABS apresentou domínios elastoméricos 

em sua composição, o material tornou-se menos rígido que o PMMAh. Assim, quando o 

ABS foi adicionado na matriz de PMMAh, ocorreu uma redução do módulo da blenda 

polimérica, e como essa redução está abaixo dos valores de módulo de elasticidade dos 

polímeros constituintes, apresentou incompatibilidade nas propriedades. Já a blenda 

PMMAe/ABS apresentou sinergismo nas propriedade para todas as composições. A 

adição de ABS no PMMAe provocou um pequeno aumento do módulo de elasticidade 

com o aumento da porcentagem de ABS, devido módulo do ABS ser maior do que o 

PMMAe, elevando a rigidez da blenda polimérica. 

A Figura 44 apresenta o módulo de elasticidade das blendas PMMAh/PS, 

PMMAh/SAN e PMMAh/ABS, juntamente com as linhas de aditividade para cada uma 

delas, correlacionando o PMMAh com PS, SAN e ABS. 

 

 
Figura 44 - Resultados de módulo de elasticidade das blendas PMMAh/PS, PMMAh/SAN e 

PMMAh/ABS. 
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Na Figura 44 observou-se que a blenda PMMAh/SAN apresentou comportamento 

sinérgico para todas as composições, além de ser a blenda polimérica que apresentou 

maior módulo de elasticidade, provavelmente devido à presença da acrilonitrila. A blenda 

PMMAh/PS veio em seguida, e depois a blenda PMMAh/ABS, que apresentou uma 

incompatibilidade na propriedade de módulo de elasticidade, devido à presença do 

butadieno presente no ABS, que reduziu a rigidez do material. 

A Figura 45 apresenta o módulo de elasticidade das blendas PMMAe/PS, 

PMMAe/SAN e PMMAe/ABS, juntamente com as linhas de aditividade para cada uma 

delas, correlacionando o PMMAe com o PS, SAN e ABS. 

 

 
Figura 45 - Resultados de módulo de elasticidade das blendas PMMAe/PS, PMMAe/SAN e 

PMMAe/ABS. 

 

Na Figura 45 observou que as blendas com PMMAe apresentam o mesmo 

comportamento das blendas com PMMAh, ou seja, a blenda com SAN apresentou maior 

módulo de elasticidade e a blenda com ABS apresentou menor módulo de elasticidade. 

No entanto, a blenda PMMAe/SAN apresentou sob a linha de aditividade, enquanto a 
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blenda PMMAh/SAN apresentou sinergismo na propriedade, ou seja, na blenda 

PMMAe/SAN os domínios elastoméricos minimizaram o efeito da acrilonitrila presente 

no SAN sobre o módulo de elasticidade. A blenda PMMAe/ABS apresentou sinergismo, 

enquanto a blenda PMMAh/ABS foi incompatível, nesse caso, devido à diferença de 

módulo do PMMAe/ABS ser menor que a diferença de módulo do PMMAh/ABS. Assim, 

o ABS influenciou positivamente na blenda PMMAe/ABS, devido ao seu módulo mais 

próximo em relação ao PMMAe. 

A Figura 46 apresenta o alongamento na ruptura das blendas PMMAh/PS e 

PMMAe/PS, juntamente com as linhas de aditividade para cada uma das blendas, 

correlacionando o PMMAh e PMMAe com o PS. 

 

 
Figura 46 - Resultados de alongamento na ruptura das blendas PMMAh/PS e PMMAe/PS. 

 

Nos resultados de alongamento na ruptura, as blendas com PMMAe apresentaram 

maiores resultados que as blendas poliméricas com PMMAh, devido às partículas 

elastoméricas presentes no PMMAe promoverem maior alongamento até a ruptura. 
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Na Figura 46 observou-se que na blenda PMMAh/PS, os resultados de 

alongamento na ruptura apresentaram muito próximos ou inferiores aos polímeros puros, 

e na composição com 30% em massa de PS, a blenda foi incompatível, ou seja, quanto 

maior a porcentagem de PS, menor o alongamento na ruptura da blenda polimérica. A 

blenda PMMAe/PS apresentou sinergismo para todas as composições estudadas, mas 

a medida que aumentava-se a porcentagem de PS houve uma redução no alongamento 

na ruptura da blenda, devido à substituição de um polímero dúctil (PMMAe) por um 

polímero frágil (PS). Essa redução do alongamento na ruptura para os sistemas com PS, 

também ocorreu devido à fraca adesão entre a fase PS e o PMMA, visto que é uma 

blenda polimérica imiscível. 

A Figura 47 apresenta o alongamento na ruptura das blendas PMMAh/SAN e 

PMMAe/SAN, juntamente com as linhas de aditividade para cada uma das blendas, 

correlacionando o PMMAh e PMMAe com o SAN. 

 

 
Figura 47 - Resultados de alongamento na ruptura das blendas PMMAh/SAN e PMMAe/SAN. 
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Na Figura 47 foi possível observar que a blenda PMMAh/SAN apresentou um 

pequeno aumento na propriedade de alongamento na ruptura com a adição de SAN. 

Ternes Neto (2010) observou em seu estudo com a blenda PMMA/SAN, que o 

alongamento na ruptura de suas blendas poliméricas oscilaram em torno dos valores 

obtidos para o PMMA puro. 

Observou-se na Figura 47 que todas as composições apresentaram 

comportamento sinérgico, com exceção da composição com 5% em massa de SAN, que 

apresentou sobre a linha de aditividade. Na composição com 30% em massa de SAN o 

resultado começou a ter um pequeno declínio, provavelmente devido à maior 

porcentagem de SAN ter permitido uma maior interação entre os grupos polares da 

acrilonitrila, dificultando o deslizamento entre as cadeias, e também as cadeias serem 

ancoradas pelos grupos laterais benzênicos que dificultam o movimento relativo entre 

elas.  

Na blenda PMMAe/SAN, o comportamento foi semelhante a blenda PMMAe/PS, 

ou seja, todas as composições apresentaram sinergismo nas propriedades, mas a 

adição de SAN promoveu uma redução nos resultados de alongamento na ruptura, 

indícios de que o SAN dificultou o deslizamento entre as cadeias. 

A Figura 48 apresenta o alongamento na ruptura das blendas PMMAh/ABS e 

PMMAe/ABS, juntamente com as linhas de aditividade para cada uma das blendas, 

correlacionando o PMMAh e PMMAe com o ABS. 
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Figura 48 - Resultados de alongamento na ruptura das blendas PMMAh/ABS e PMMAe/ABS. 

 

Na Figura 48 observou-se que a blenda PMMAh/ABS apresentou um aumento do 

alongamento na ruptura para todas as composições quando comparado ao PMMAh, ou 

seja, as partículas de borracha presentes no ABS contribuiram para a melhoria da 

propriedade de alongamento. As composições acima de 10% em massa de ABS 

apresentaram sinergismo, propriedades melhores do que os polímeros puros, ou seja, a 

quantidade de butadieno presente na blenda garantiu um ganho para esta propriedade. 

A blenda PMMAe/ABS apresentou sinergismo e ocorreu uma estabilização dos 

resultados de alongamento na ruptura para todas as composições, uma vez que os 

resultados mantiveram próximos ao do PMMAe, ou seja, as partículas de borracha do 

PMMA minimizaram o efeito do butadieno do ABS na blenda PMMAe/ABS.  

As blendas com ABS apresentaram resultados satisfatórios, ou seja, resultados 

melhores do que os polímeros puros constituintes da blenda polimérica. Provavelmente, 

esses resultados seriam ainda melhores, se a porcentagem de butadieno presente nas 

blendas fossem maiores. De acordo com Hale et al (1999), o teor mínimo de 

polibutadieno na blenda deve ser de pelo menos 10,8% para que ocorra tenacificação 
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do material, e como observado na Tabela 5, essa quantidade de polibutadieno não foi 

atingida em nenhuma das composições. Essa porcentagem de polibutadieno para ser 

atingida é necessário adicionar em torno de 67% em massa de ABS. 

A Figura 49 apresenta o alongamento na ruptura das blendas PMMAh/PS, 

PMMAh/SAN e PMMAh/ABS, juntamente com as linhas de aditividade para cada uma 

delas, correlacionando o PMMAh com o PS, SAN e ABS. 

 

 
Figura 49 - Resultados de alongamento na ruptura das blendas PMMAh/PS, PMMAh/SAN e 

PMMAh/ABS. 

 

A partir da Figura 49 pode-se observar que entre as blendas contendo PMMAh 

como componente majoritário, a que apresentou melhor propriedade de alongamento na 

ruptura foi a blenda PMMAh/ABS, indicando que isto ocorreu devido às fases 

elastoméricas presentes no ABS, seguido da blenda PMMAh/SAN e PMMAh/PS.  
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A Figura 50 apresenta o alongamento na ruptura das blendas PMMAe/PS, 

PMMAe/SAN e PMMAe/ABS, juntamente com as linhas de aditividade para cada uma 

delas, correlacionando o PMMAe com o PS, SAN e ABS. 

 

 
Figura 50 - Resultados de alongamento na ruptura das blendas PMMAe/PS, PMMAe/SAN e 

PMMAe/ABS. 

 

Na Figura 50 observou que todas as blendas com PMMAe apresentaram 

sinergismo, o que indicou que o componente majoritário exerceu efeito positivo na 

propriedade de alongamento, devido à existência de domínios elastoméricos presentes 

no PMMAe. 

5.7 Ensaio de resistência ao impacto Izod 

A Figura 51 apresenta a resistência ao impacto das blendas PMMAh/PS e 

PMMAe/PS, juntamente com as linhas de aditividade para cada uma das blendas, 

correlacionando o PMMAh e PMMAe com o PS. 
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Figura 51 - Resultados de resistência ao impacto Izod das blendas PMMAh/PS e PMMAe/PS. 

 

Observou-se na Figura 51 que a fase majoritária (PMMA) nos dois sistemas 

possuem resultados de resistência ao impacto Izod bastante distintos, o PMMAe 

apresentou resistência ao impacto Izod quatro vezes maior do que o PMMAh, ou seja, 

as partículas de borracha dispersas no PMMA aumentou a capacidade de absorção de 

energia até a fratura. Dessa forma, as blendas poliméricas dos sistemas com PMMAe 

apresentaram melhores resistência ao impacto Izod do que as blendas dos sistemas com 

PMMAh. 

Na Figura 51 observou-se que na blenda PMMAh/PS apenas a composição com 

5% em massa de PS se mostrou incompatível, e todas as outras composições 

apresentaram sinergismo. Além disso, as composições com 10, 20 e 30% em massa de 

PS apresentaram praticamente o mesmo resultado de resistência ao impacto. Já para a 

blenda PMMAe/PS, a adição de qualquer quantidade de PS apresentou propriedade de 

resistência ao impacto incompatível, visto que a resistência ao impacto do PS foi bem 

inferior ao do PMMAe, assim quanto maior a porcentagem de fase dispersa PS, menor 

a resistência ao impacto, porém superior as blendas com PMMAh.  
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A Figura 52 apresenta a resistência ao impacto das blendas PMMAh/SAN e 

PMMAe/SAN, juntamente com as linhas de aditividade para cada uma das blendas, 

correlacionando o PMMAh e PMMAe com o SAN. 

 

 
Figura 52 - Resultados de resistência ao impacto Izod das blendas PMMAh/SAN e PMMAe/SAN. 

 

Na Figura 52 observou-se que a adição de SAN nas blendas PMMAh/SAN e 

PMMAe/SAN proporcionou um sinergismo na propriedade. Na blenda PMMAh/SAN 

observou-se que a adição de 5, 10, 20 e 30% em massa de SAN permitiu um aumento 

na resistência ao impacto da blenda polimérica, indicando que as forças de interação 

entre os grupos polares do SAN influenciaram significativamente nessa propriedade, 

além do que o SAN apresentou maior resistência ao impacto do que o PMMAh. Assim, 

a substituição de parte do PMMAh por SAN permitiu um ganho de propriedade na blenda 

polimérica. Na blenda PMMAe/SAN, observou-se uma redução dessa propriedade com 

o aumento da fase SAN, devido à substituição de um material mais resistente ao impacto 

(PMMAe) por um menos resistente (SAN), mas houve sinergismo para ambas as blendas 

poliméricas. No entanto, a blenda PMMAe/SAN apresentou maior resistência ao impacto 
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do que a blenda PMMAh/SAN, devido à presença dos domínios elastoméricos presentes 

no PMMA. 

A Figura 53 apresenta a resistência ao impacto das blendas PMMAh/ABS e 

PMMAe/ABS, juntamente com as linhas de aditividade para cada uma das blendas, 

correlacionando o PMMAh e PMMAe com o ABS. 

 

 
Figura 53 - Resultados de resistência ao impacto Izod das blendas PMMAh/ABS e PMMAe/ABS. 

 

Na Figura 53 observou-se que a blenda PMMAh/ABS apresentou um leve aumento 

na propriedade de resistência ao impacto com a adição do ABS, quando comparado ao 

PMMAh puro, mas considerando os desvios padrões, os resultados foram praticamente 

iguais em relação a blenda PMMAh/SAN. Na blenda PMMAe/ABS a adição de até 30% 

em massa de ABS não mostrou praticamente nenhum ganho na propriedade. Assim, 

como na blenda PMMAh/ABS a blenda PMMAe/ABS obteve valores praticamente iguais 

a blenda PMMAe/SAN, indicando que a adição de até 30% em massa de ABS foi 

insuficiente para obter a capacidade de absorção de energia do ABS, ou seja, a 

quantidade de partículas de butadieno presente na blenda polimérica não permitiu 
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causar um efeito positivo nessa propriedade. Como mencionado anteriormente, seria 

necessário uma quantidade de aproximadamente 67% em massa do ABS utilizado neste 

estudo, com 15% de butadieno, para provavelmente promover melhorias. De acordo com 

Ambrósio et al (2010), quando um material contendo ABS é submetido a uma solicitação 

sob impacto, as partículas de borracha concentrarão tensão e distribuirão o campo de 

tensão igualmente por toda amostra, aumentando a resistência ao impacto da amostra 

como um todo. Assim, pode-se concluir que uma quantidade pequena de borracha 

resultará em um efeito não positivo. Ainda, de acordo com Figueira (2007), não somente 

a concentração, mas também a forma e a distribuição da fase borrachosa são 

importantes para gerar concentração de tensões e catalisar os mecanismos 

responsáveis pela alta absorção de energia. 

A Figura 54 apresenta a resistência ao impacto das blendas PMMAh/PS, 

PMMAh/SAN e PMMAh/ABS, juntamente com as linhas de aditividade para cada uma 

delas, correlacionando o PMMAh com o PS, SAN e ABS. 

 

 
Figura 54 - Resultados de resistência ao impacto Izod das blendas PMMAh/PS, PMMAh/SAN e 

PMMAh/ABS. 
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Na Figura 54 observou-se que dentre os sistemas com PMMAh, o que apresentou 

menor resistência ao impacto foram as blendas com o componente minoritário de PS, 

provavelmente devido ao radical volumoso presente no estireno, que dificultou a 

absorção de energia pelo sistema. 

A Figura 55 apresenta a resistência ao impacto das blendas PMMAe/PS, 

PMMAe/SAN e PMMAe/ABS, juntamente com as linhas de aditividade para cada uma 

delas, correlacionando o PMMAe com o PS, SAN e ABS. 

 

 
Figura 55 - Resultados de resistência ao impacto Izod das blendas PMMAe/PS, PMMAe/SAN e 

PMMAe/ABS. 

 

Na Figura 55 observou-se que dentre os sistemas com PMMAe, as blendas com 

SAN e ABS apresentaram resultados próximos de resistência ao impacto, ou seja, a 

quantidade de butadieno presente no ABS foi insuficiente para promover os mecanismos 

de tenacificação e garantir um melhor resultado para as blendas contendo ABS. 
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5.8 Dureza Shore D 

A Figura 56 apresenta a dureza Shore D das blendas PMMAh/PS e PMMAe/PS, 

juntamente com as linhas de aditividade para cada uma das blendas, correlacionando o 

PMMAh e PMMAe com o PS. 

 

 
Figura 56 - Resultados de dureza Shore D para as blendas PMMAh/PS e PMMAe/PS. 

 

Na Figura 56 observou-se que a adição de PS em todas as composições promoveu 

um ganho na propriedade de dureza Shore D, para os sistemas com PMMAh e PMMAe, 

ou seja, houve um sinergismo para esta propriedade. Mesmo o PS apresentando dureza 

Shore D próxima ao do PMMAh houve um aumento de dureza para as blendas 

poliméricas.  

A Figura 57 apresenta a dureza Shore D das blendas PMMAh/SAN e PMMAe/SAN, 

juntamente com as linhas de aditividade para cada uma das blendas, correlacionando o 

PMMAh e PMMAe com o SAN. 
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Figura 57 - Resultados de dureza Shore D para as blendas PMMAh/SAN e PMMAe/SAN. 

 

Observou-se na Figura 57 que entre os polímeros puros o SAN apresentou a maior 

dureza Shore D, assim a adição do SAN nos polímeros PMMAh e PMMAe promoveu 

maiores resultados de dureza para os sistemas. Esse ganho de propriedade com a 

adição de SAN, provavelmente foi devido às fortes interações entre os grupos polares 

do SAN entre as cadeias poliméricas. 

A Figura 58 apresenta a dureza Shore D das blendas PMMAh/ABS e PMMAe/ABS, 

juntamente com as linhas de aditividade para cada uma das blendas, correlacionando o 

PMMAh e PMMAe com o ABS. 
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Figura 58 - Resultados de dureza Shore D para as blendas PMMAh/ABS e PMMAe/ABS. 

 

Na Figura 58 observou-se que o ABS apresentou menor dureza Shore D, entre os 

polímeros puros e as blendas poliméricas, isso ocorreu devido à presença de butadieno 

no ABS, que dá uma maior flexibilidade ao material. No entanto, mesmo adicionando 

ABS no PMMAh e PMMAe, as blendas formadas apresentaram sinergismo na 

propriedade, provavelmente devido às forças de interações entre as cadeias poliméricas, 

que ocorreram devido à acrilonitrila presente no ABS. 

Nas Figuras 56 a 58 observaram que todos os sistemas com PMMAh e PMMAe 

apresentaram sinergismo na propriedade de dureza Shore D, ou seja, a adição dos 

componentes minoritários nos dois tipos de PMMA possibilitaram um ganho na 

propriedade de dureza Shore D. 

O PMMAh apresentou dureza maior do que o PMMAe, a presença de domínios 

elastoméricos no PMMAe tornou o material mais flexível, ou seja, o indentador penetrou 

mais no PMMAe do que no PMMAh. Dessa forma, as blendas contendo PMMAh 

apresentaram resultados de dureza Shore D maior do que as blendas com PMMAe. Mina 

et al (2004), observou que a adição de 35% de partículas PBA-co-PS no PMMA reduziu 
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em 60% o valor da dureza inicial do PMMA, a diminuição do valor de dureza com o 

aumento da concentração das partículas PBA-co-PS foi atribuído à contribuição da 

interface matriz-partícula macia e a crescente capacidade da matriz de PMMA em torno 

das partículas de borracha absorver parte da energia. 

A Figura 59 apresenta a dureza Shore D das blendas PMMAh/PS, PMMAh/SAN e 

PMMAh/ABS, juntamente com as linhas de aditividade para cada uma delas, 

correlacionando o PMMAh com o PS, SAN e ABS. 

 

 
Figura 59 - Resultados de dureza Shore D para as blendas PMMAh/PS, PMMAh/SAN e PMMAh/ABS. 

 

A Figura 60 apresenta a dureza Shore D das blendas PMMAe/PS, PMMAe/SAN e 

PMMAe/ABS, juntamente com as linhas de aditividade para cada uma delas, 

correlacionando o PMMAe com as fases minoritárias PS, SAN e ABS.  
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Figura 60 - Resultados de dureza Shore D para as blendas PMMAe/PS, PMMAe/SAN e PMMAe/ABS. 

 

Nas Figuras 59 e 60 foram observados que dentre os polímeros estirênicos o que 

apresentou maior dureza foi o SAN, seguido do PS e ABS, indicando que a maior dureza 

do SAN foi devido à acrilonitrila presente, corroborando com os resultados de módulo de 

elasticidade, no qual às blendas contendo SAN apresentaram maior rigidez. O ABS 

apesar de possuir acrilonitrila, também possui butadieno, que são domínios de borracha, 

que minimizaram o efeito da acrilonitrila e reduziu a dureza do material. 

A adição de PS, SAN e ABS no PMMAh e PMMAe proporcionaram um aumento de 

dureza Shore D, levando em consideração os desvios padrões. O ABS puro foi o material 

que apresentou a menor dureza, mas quando adicionado no PMMA permitiu um ganho 

de propriedade, provavelmente devido à miscibilidade e a interação entre as cadeias 

poliméricas, devido aos grupos polares da acrilonitrila. 
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5.9 Análise termo-dinâmico-mecânica (DMTA) 

O ensaio de DMTA apresenta as curvas de módulo de armazenamento (E’), módulo 

de perda (E”) e o fator de amortecimento (tan δ) como função da temperatura. A Figura 

61 mostra a relação entre Tan  e a temperatura para os polímeros PMMAh e PS e para 

a blenda PMMAh/PS.  

 

 
Figura 61 - Curvas de tan δ em função da temperatura para os polímeros PMMAh e PS e a blenda 

PMMAh/PS. 

 

Na Figura 61 observou-se os picos de temperatura de transição vítrea para os 

polímeros PMMAh e PS, assim como para a blenda com 30% em massa de PS a 119, 

104 e 115 ºC respectivamente. A temperatura de transição vítrea da blenda PMMAh/PS 

se apresentou intermediária entre as temperaturas de transições vítreas dos polímeros 

constituintes da blenda polimérica. Na blenda PMMAh/PS, a Tg da blenda polimérica está 

mais próxima da Tg do PMMA do que do PS, devido a blenda polimérica ser formada por 

um maior teor de PMMA, corroborando com a regra da mistura. 

A Figura 62 ilustra a relação entre tan  e a temperatura para os polímeros PMMAh 

e SAN e a blenda PMMAh/SAN. O SAN apresentou um pico a 116 °C, referente a 

temperatura de transição vítrea do polímero. A blenda PMMAh/SAN apresentou uma 
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temperatura de transição vítrea intermediária a temperatura de transição vítrea dos 

polímeros puros constituintes da blenda polimérica. 

 

 
Figura 62 - Curvas de tan δ em função da temperatura para os polímeros PMMAh e SAN e a blenda 

PMMAh/SAN. 

 

No sistema PMMAh/SAN como a diferença de Tg dos polímeros puros é de apenas 

3 °C é difícil determinar quem influenciou mais no valor da Tg da blenda polimérica, mas 

como a diferença de Tg da blenda polimérica para o SAN foi de 1 °C e da blenda 

polimérica para o PMMA foi de 2 °C, provavelmente as forças de interação dos grupos 

polares do SAN influenciaram mais significativamente (Figura 62). 

A Figura 63 ilustra a relação entre tan  e a temperatura para os polímeros PMMAh 

e ABS e a blenda PMMAh/ABS. O comportamento termo-dinâmico-mecânica do ABS 

mostrou que, o ABS por ser um sistema multifásico apresentou dois picos, um 

correspondente à temperatura de transição vítrea da fase elastomérica em torno de -74 

°C e o outro, referente a temperatura de transição vítrea da fase matriz SAN, a 112 °C. 

A blenda PMMAh/ABS apresentou uma temperatura de transição vítrea intermediária 

aos polímeros puros, o mesmo aconteceu para as blendas com PS e SAN. 
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Figura 63 - Curvas de tan δ em função da temperatura para os polímeros PMMAh e ABS e a blenda 

PMMAh/ABS. 

 

As forças de interação do ABS superaram as forças de interação do PMMAh, visto 

que a temperatura de transição vítrea da blenda PMMAh/ABS, na fase rica em SAN, se 

aproximou mais da Tg do ABS do que do PMMAh. A diferença de Tg da blenda polimérica 

para o ABS foi de 1 °C, enquanto do PMMAh foi de 6 °C. Na temperatura de transição 

vítrea da fase rica em butadieno, a interação física entre o PMMAh e o ABS promoveu 

um deslocamento de 8 °C no pico da transição vítrea, podendo ser considerado bastante 

significativo, quando comparado a transição vítrea da fase rica em butadieno no ABS 

puro (Figura 63). 

A Figura 64 ilustra a relação entre tan  e a temperatura para os polímeros PMMAe 

e PS e para a blenda PMMAe/PS. O aumento dos valores na curva de tan  próximo a 0 

°C mostrou a existência de um pico no PMMAe e na blenda PMMAe/PS. 
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Figura 64 - Curvas de tan δ em função da temperatura para os polímeros PMMAe e PS e a blenda PMMAe/PS. 

 

O PMMAe apresentou dois picos na curva Tan  versus temperatura, o primeiro 

pico à 0 °C é referente a relaxação secundária β e o segundo pico à 112 °C referente a 

transição vítrea principal. Em estudos anteriores Reinaldo et al (2018), trabalharam com 

o mesmo PMMAe do presente estudo e observaram que as fases elastoméricas 

presentes são formadas pelo copolímero PBA-co-PS, e como o PBA possui uma 

estrutura química semelhante ao PMMA, as Tgs são próximas. Assim, observou-se na 

Figura 64 a presença de um único pico de transição vítrea para o PMMAe. Corroborando 

com esse resultado, Mina et al (2004), apresentaram uma curva de Tan  versus 

temperatura para o PMMA modificado com PBA-co-PS, e mostrou a presença de dois 

picos um a 0 °C referente a relaxação secundária do PMMA e outro pico a 124 °C 

referente a transição vítrea principal. 

O PMMAe apresentou uma temperatura de transição vítrea 7 °C menor que a 

temperatura de transição vítrea do PMMAh, indicando que as partículas elastoméricas 

minimizaram o efeito das forças de interação presentes no PMMA. Esse resultado 

corroborou com o resultado de módulo de elasticidade, no qual o PMMAh apresentou 

maior rigidez do que o PMMAe. 
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A blenda PMMAe/PS apresentou dois picos, um referente a relaxação secundária 

do PMMA (0 °C) e o outro referente ao pico principal da blenda PMMAe/PS. Na blenda 

PMMAe/PS, assim como aconteceu com a blenda PMMAh/PS o PMMA influencia mais 

na temperatura de transição vítrea do que o PS, visto que a Tg da blenda polimérica está 

próxima a do PMMA, devido a blenda polimérica ser formada por uma maior 

concentração de PMMA, corroborando com a regra da mistura. 

A Figura 65 ilustra a relação entre Tan  e a temperatura para os polímeros PMMAe 

e SAN e a blenda PMMAe/SAN. 

 

 
Figura 65 - Curvas de tan δ em função da temperatura para os polímeros PMMAe e SAN e a blenda 

PMMAe/SAN. 

 

A blenda PMMAe/SAN (Figura 65) apresentou dois picos, um referente a relaxação 

secundária do PMMA (0 °C) e o outro referente ao pico principal da blenda PMMAe/SAN. 

Observou-se que o PMMA influenciou mais na Tg do que o SAN, contrariando o que 

ocorreu com a blenda PMMAh/SAN, que o SAN influenciou mais na Tg da blenda, 

indicando que as partículas de borrachas presentes no PMMA minimizaram o efeito das 

forças de interação do SAN. 
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A Figura 66 ilustra a relação entre Tan  e a temperatura para os polímeros PMMAe 

e ABS e a blenda PMMAe/ABS. 

 

 
Figura 66 - Curvas de tan δ em função da temperatura para os polímeros PMMAe e ABS e a blenda 

PMMAe/ABS. 

 

No caso da blenda PMMAe/ABS (Figura 66) houve a presença de três picos, um 

referente a transição vítrea da fase rica em butadieno presente no  ABS, outro da 

relaxação secundária do PMMA e por último a transição vítrea principal da blenda 

PMMA/ABS. E observou-se que não há deslocamento dos picos referentes as fases 

elastoméricas do ABS e PMMA, com a formação da blenda. E como as Tgs principais 

dos polímeros PMMAe e ABS são iguais, a blenda apresentou a mesma Tg dos polímeros 

puros.  

A análise de DMTA é amplamente utilizada para estudar a miscibilidade a partir das 

transições vítreas das blendas poliméricas.  No entanto, esse método é limitado para 

determinação da miscibilidade, quando as transições vítreas dos polímeros 

componentes da blenda polimérica são próximas uma da outra. Alguns autores na 

literatura comentam que se os polímeros constituintes da blenda tiveram igual ou similar 

(< 20 °C) Tgs, a superposição das transições pode aparecer como uma única transição 
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(OLABISI, ROBENSON e SHAW, 1979; KUMARASWAMY et al, 2006; NAZARI, 

GARMABI e AREFAZAR, 2012). As blendas poliméricas estudadas mostraram uma 

única Tg principal, como se observou nas Figura 61 à 66, a temperatura de transição 

vítrea principal dos polímeros PMMAh, PMMAe, PS, SAN e ABS são de 119, 112, 104, 

116 e 112 °C, respectivamente, ou seja, a diferença de temperatura entre os polímeros 

foi menor do que 20 °C, assim, não foi possível confirmar, por meio desta técnica se as 

blendas são miscíveis ou imiscíveis, devido à proximidade das Tgs dos polímeros 

constituintes das blendas poliméricas. 

5.10 Temperatura de distorção ao calor (HDT) 

A Figura 67 apresenta o HDT dos polímeros puros e das blendas com 30% em 

massa de PS, SAN e ABS no PMMAh e PMMAe.  

 

 
Figura 67 - Resultados de HDT dos polímeros puros e das blendas com PMMAh e PMMAe. 
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Observou-se na Figura 67 que o HDT do PMMAh foi maior do que o HDT do 

PMMAe, provavelmente devido o PMMAe possuir partículas elastoméricas que dão uma 

maior mobilidade ao material e permitiu uma maior deflexão térmica, corroborando com 

os resultados de DMTA e módulo de elasticidade apresentados anteriormente neste 

trabalho. Os polímeros estirênicos (PS, SAN e ABS) apresentaram HDT maiores do que 

o PMMA (PMMAh e PMMAe).  

Os resultados de HDT apresentados na Figura 67 mostraram que o PS apresentou 

maior resistência à distorção térmica do que o PMMAh e o PMMAe, em torno de 5 e 12 

°C, respectivamente. A incorporação de 30% em massa do PS no PMMAh e no PMMAe 

aumentou aproximadamente 3 e 6 °C quando comparado ao PMMAh e o PMMAe, 

respectivamente.  O aumento de HDT foi maior para a blenda com PMMAe, devido à 

substituição de um polímero mais flexível (PMMAe) por um polímero mais rígido (PS). 

No caso, da blenda com PMMAh, a diferença do HDT do PMMAh e PS foi menor, então 

quando substitui 30% em massa de PMMAh por PS, a diferença foi menor.  

O SAN apresentou uma temperatura de distorção térmica 14 °C maior do que o 

PMMAh e aproximadamente 20 °C maior do que o PMMAe, assim, a adição de 30% em 

massa do SAN no PMMAh e PMMAe aumentou em 4 e 7 °C o valor do HDT, quando 

comparado ao PMMAh e PMMAe, respectivamente. Corroborando com isso, observou-

se na Tabela 5, que o SAN puro apresentou 25% de acrilonitrila, e a blenda com apenas 

30% em massa de SAN apresentou 7,5% de acrilonitrila, o que demonstrou que os 

resultados de HDT estão coerentes, visto que o SAN apresentou aproximadamente 10 

°C de HDT maior que as blendas poliméricas. As blendas PMMAh/SAN e PMMAe/SAN 

apresentaram HDTs maiores do que a blenda PMMAh/PS e PMMAe/PS, provavelmente 

devido à presença da acrilonitrila que proporcionaram forças de interações químicas 

maiores.  

O ABS apresentou uma temperatura de distorção térmica em torno de 7 °C maior 

do que o PMMAh e 13 °C maior do que o PMMAe. Assim, a adição de 30% em massa 

de ABS no PMMAh e PMMAe elevou em cerca de 2 e 4 °C, respectivamente, a 

temperatura de distorção quando comparado ao PMMAh e PMMAe, muito 

provavelmente devido à acrilonitrila presente no ABS. No entanto, notou-se que o 

incremento nos resultados de HDT para a blenda com 30% em massa de SAN foram 
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maiores do que para a blenda com 30% em massa de ABS, visto que a blenda com 30% 

em massa de SAN tem mais acrilonitrila do que a blenda com 30% em massa de ABS.  

Observou-se que a adição dos 3 componentes minoritários aumentaram a 

resistência à distorção térmica da blenda polimérica nos sistemas com PMMAh e 

PMMAe, ou seja, permitiu uma maior estabilidade térmica, corroborando com os 

resultados de TG, e também observou-se que quando os polímeros estirênicos são 

adicionados ao PMMAe, a diferença de HDT da blenda para o polímero puro foi maior, 

muito provavelmente devido à presença da fase borrachosa no PMMAe. 

5.11 Temperatura de amolecimento Vicat 

A Figura 68 apresenta a temperatura de amolecimento Vicat dos polímeros puros 

e das blendas com 30 % em massa de PS, SAN e ABS no PMMAh e PMMAe.  

 

 
Figura 68 - Resultados de Vicat dos polímeros puros e das blendas com PMMAh e PMMAe. 

 

Nos resultados de Vicat (Figura 68) observou-se que assim como aconteceu nos 

resultados de HDT, o PMMAh apresentou uma maior temperatura de amolecimento Vicat 

do que o PMMAe, devido à maior rigidez do PMMAh como mencionado anteriormente, 

dificultando a penetração da ponteira. Dos polímeros estirênicos, o SAN, foi o que 
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apresentou maior temperatura de amolecimento Vicat, provavelmente a quantidade de 

acrilonitrila presente no SAN favoreceu a um maior valor de temperatura de 

amolecimento, em seguida o ABS, que também possui acrilonitrila em sua estrutura, 

porém em menor quantidade e a presença do butadieno que forneceu uma maior 

flexibilidade ao material permitindo uma maior penetração da ponteira, e por último, o PS 

que não teve acrilonitrila em sua estrutura. 

Na Figura 68 observou-se que a adição de 30% em massa de PS no PMMAh 

reduziu em cerca de 3 °C a temperatura de amolecimento quando comparado ao 

PMMAh. Na blenda PMMAe/PS a adição do PS aumentou em 4 °C a temperatura de 

amolecimento, com relação ao PMMAe puro, e aproximadamente 6 °C quando 

comparado ao PS, ou seja, a blenda polimérica apresentou um sinergismo nesta 

propriedade.  

A adição de 30% em massa de SAN e ABS apresentou um leve aumento da 

temperatura de amolecimento (em torno de 1 °C), quando comparado ao PMMAh e 

PMMAe , provavelmente devido à acrilonitrila presente no SAN e ABS. Corroborando 

com os resultados de dureza, no qual as blendas com SAN e ABS apresentaram ganho 

de propriedade devido à interação física entre o PMMA e o SAN e a interação química 

entre as cadeias, devido os grupos polares presentes no SAN. 
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6 CONCLUSÃO 

Concluiu-se que as diferentes estruturas monoméricas dos polímeros estirênicos 

adicionados nos dois tipos de PMMA promoveram mudanças no comportamento térmico, 

reológico, mecânico, termo-dinâmico-mecânica e termo-mecânica das blendas 

poliméricas obtidas, em alguns comportamentos promoveu melhorias significativas, e em 

outros casos quando não obteve melhorias, conseguiu manter o comportamento das 

blendas poliméricas próximo ao dos dois PMMA. Dessa forma, a substituição nas 

composições de parte da concentração dos PMMAs por polímeros estirênicos é viável, 

pois além de melhorar ou manter os comportamentos dos materiais obtidos, consegue 

reduzir os custos de produção devido os polímeros estirênicos serem mais baratos do 

que os acrílicos.  
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Avaliar o efeito dos vários tipos de partículas elastoméricas (MBS, MABS e PBA-co-

PS) no desenvolvimento de blendas com PMMA, objetivando obter um polímero 

tenacificado de PMMA com boa transparência óptica; 

 Avaliar o efeito do copolímero SMMA em misturas no estado fundido com os 

polímeros: PMMA, PS, SAN e ABS, para um melhor entendimento da interface das 

blendas de PMMA com polímeros estirênicos; 

 Avaliar o efeito da adição do copolímero SMMA na miscibilidade das blendas 

PMMA/PS, PMMA/SAN e PMMA/ABS, por meio de um estudo morfológico. 
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APÊNDICE A 
Tabela A.1 - Razão de Viscosidade entre o PMMAh e os PS, SAN e ABS e entre o PMMAe e os os PS, 

SAN e ABS obtidas por reometria capilar. 
Taxa de 

cisalhamento 
(s-1) 

Razão de viscosidade (ηdispersa/ηmatriz) 
PMMAh/PS 
 (ηPS/ηPMMAh) 

PMMAe/PS 
 (ηPS/ηPMMAe) 

PMMAh/SAN  
(ηSAN/ηPMMAh) 

PMMAe/SAN 
(ηSAN/ηPMMAe) 

PMMAh/ABS 
 (ηABS/ηPMMAh) 

PMMAe/ABS 
(ηABS/ηPMMAe) 

100 0,2 0,1 0,7 0,5 0,5 0,3 

300 0,2 0,2 0,8 0,5 0,6 0,4 

600 0,3 0,2 0,8 0,5 0,6 0,4 

1000 0,3 0,2 0,8 0,5 0,7 0,4 

2000 0,3 0,2 0,8 0,5 0,7 0,4 

5000 0,3 0,2 0,8 0,5 0,7 0,5 

10000 0,4 0,2 0,8 0,5 0,7 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

APÊNDICE B 
Tabela B.1 - Análise visual dos corpos de prova: a) polímeros puros, blenda PMMAh/PS e blenda 

compatibilizada PMMAh/PS/SMMA; b) polímeros puros, blenda PMMAe/PS e blenda compatibilizada 
PMMAe/PS/SMMA; c) polímeros puros, blenda PMMAh/SAN e blenda compatibilizada PMMAh/SAN/SMMA; 
d) polímeros puros, blenda PMMAe/SAN e blenda compatibilizada PMMAe/SAN/SMMA; e) polímeros puros, 
blenda PMMAh/ABS e blenda compatibilizada PMMAh/ABS/SMMA; f) polímeros puros, blenda PMMAe/ABS 

e blenda compatibilizada PMMAe/ABS/SMMA e g) polímeros puros, PMMAh/SMMA e PMMAe/SMMA. 

 
(a) 

 
(b) 

(c) 
 

(d) 
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(e) 

 
(f) 

 
(g) 
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APÊNDICE C 

 
Tabela C.1 - Resultados de índice de fluidez dos polímeros puros, das blendas e das blendas 

compatibilizadas em 230°C. 
Formulações MFI (g/10min) 

PMMAh_P 4,83 ± 0,00 
PMMAe_P 1,60 ± 0,00 
PS_P 72,16 ± 0,06 
SAN_P 7,15 ± 0,01 
ABS_P 8,98 ± 0,00 
PMMAh/SMMA (95/5) 4,64 ± 0,00 
PMMAe/SMMA (95/5) 2,06 ± 0,00 
PMMAh/PS (99/1) 4,84 ± 0,00 
PMMAh/PS (95/5) 5,37 ± 0,00 
PMMAh/PS (90/10) 6,10 ± 0,00 
PMMAh/PS (80/20) 7,71 ± 0,00 
PMMAh/PS/SMMA (80/15/5) 6,71 ± 0,01 
PMMAh/PS (70/30) 10,41 ± 0,00 
PMMAh/PS/SMMA (70/25/5) 8,52 ± 0,01 
PMMAe/PS (99/1) 1,60 ± 0,00 
PMMAe/PS (95/5) 1,83 ± 0,00 
PMMAe/PS (90/10) 2,25 ± 0,00 
PMMAe/PS (80/20) 3,58 ± 0,00 
PMMAe/PS/SMMA (80/15/5) 3,29 ± 0,00 
PMMAe/PS (70/30) 6,08 ± 0,00 
PMMAe/PS/SMMA (70/25/5) 5,46 ± 0,01 
PMMAh/SAN (99/1) 4,48 ± 0,00 
PMMAh/SAN (95/5) 4,61 ± 0,00 
PMMAh/SAN (90/10) 4,85 ± 0,00 
PMMAh/SAN (80/20) 4,82 ± 0,00 
PMMAh/SAN/SMMA (80/15/5) 5,04 ± 0,00 
PMMAh/SAN (70/30) 5,07 ± 0,00 
PMMAh/SAN/SMMA (70/25/5) 5,11 ± 0,00 
PMMAe/SAN (99/1) 1,57 ± 0,00 
PMMAe/SAN (95/5) 1,67 ± 0,00 
PMMAe/SAN (90/10) 1,88 ± 0,00 
PMMAe/SAN (80/20) 2,19 ± 0,00 
PMMAe/SAN/SMMA (80/15/5) 2,58 ± 0,00 
PMMAe/SAN (70/30) 2,53 ± 0,00 
PMMAe/SAN/SMMA (70/25/5) 2,93 ± 0,00 
PMMAh/ABS (99/1) 4,31 ± 0,00 
PMMAh/ABS (95/5) 4,44 ± 0,00 
PMMAh/ABS (90/10) 4,72 ± 0,00 
PMMAh/ABS (80/20) 5,08 ± 0,00 
PMMAh/ABS/SMMA (80/15/5) 5,42 ± 0,00 
PMMAh/ABS (70/30) 5,63 ± 0,00 
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PMMAh/ABS/SMMA (70/25/5) 5,67 ± 0,00 
PMMAe/ABS (99/1) 1,53 ± 0,00 
PMMAe/ABS (95/5) 1,71 ± 0,00 
PMMAe/ABS (90/10) 1,98 ± 0,00 
PMMAe/ABS (80/20) 2,49 ± 0,00 
PMMAe/ABS/SMMA (80/15/5) 2,54 ± 0,01 
PMMAe/ABS (70/30) 3,02 ± 0,00 
PMMAe/ABS/SMMA (70/25/5) 3,13 ± 0,01 
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APÊNDICE D 
 

Tabela D.1 - Resultados de resistência máxima à tração, módulo de elasticidade, alongamento  
na ruptura e resistência ao impacto Izod dos polímeros puros, das blendas e das blendas compatibilizadas 

moldados por injeção. 

Formulações 
Resistência 

máxima  
(MPa) 

Módulo de 
elasticidade 

(GPa) 

Alongamento 
na ruptura 

 (%) 

Resistência ao 
impacto Izod 

 (J/m) 
PMMAh_P 59,46 ± 1,56 2,52 ± 0,05 3,92 ± 0,54 14,29 ± 4,61 
PMMAe_P 33,4 ± 0,51 1,48 ± 0,05 48,40 ± 2,87 60,23 ± 2,75 
PS_P 33,19 ± 1,36 2,84 ± 0,07 1,75 ± 0,10 15,47 ± 2,39 
SAN_P 60,65 ± 2,42 3,2 ± 0,07 2,94 ± 0,18 26,99 ± 2,39 
ABS_P 37,03 ± 0,88 1,72 ± 0,13 10,59 ± 3,11 218,59 ± 11,58 
PMMAh/SMMA (95/5) 62,11  ± 0,84 2,45 ± 0,12 4,27 ± 0,34 14,97 ± 4,52 
PMMAe/SMMA(95/5) 34,17 ± 0,60 1,63 ± 0,06 43,48 ± 0,90 55,65 ± 5,28 
PMMAh/PS (99/1) 61,44 ± 1,28 2,56 ± 0,04 5,04 ± 0,45 15,56 ± 4,72 
PMMAh/PS (95/5) 59,28 ± 1,62 2,61 ± 0,04 3,72 ± 0,35 12,06 ± 3,21 
PMMAh/PS (90/10) 60,83 ± 0,74 2,54 ± 0,09 4,48 ± 0,73 17,56 ± 4,05 
PMMAh/PS (80/20) 61,6 ± 0,79 2,55 ± 0,04 3,85 ± 0,18 17,67 ± 3,32 
PMMAh/PS/SMMA (80/15/5) 60,61 ± 2,08 2,43 ± 0,09 3,42 ± 0,23 16,52 ± 2,58 
PMMAh/PS (70/30) 37,19 ± 3,23 2,46 ± 0,04 1,48 ± 0,17 16,98 ± 3,26 
PMMAh/PS/SMMA (70/25/5) 43,64 ± 5,47 2,39 ± 0,05 2,44 ± 0,39 16,31 ± 2,82 
PMMAe/PS (99/1) 33,63 ± 0,09 1,45 ± 0,02 51,98 ± 1,68 58,14 ± 3,72 
PMMAe/PS (95/5) 34,17 ± 0,32 1,51 ± 0,02 50,91 ± 5,27 48,87 ± 5,52 
PMMAe/PS (90/10) 34,22 ± 0,33 1,64 ± 0,07 57,85 ± 1,16 46,83 ± 2,03 
PMMAe/PS (80/20) 37,29 ± 0,45 1,68 ± 0,03 47,97 ± 5,88 37,26 ± 10,14 
PMMAe/PS/SMMA (80/15/5) 37,84 ± 0,09 1,81 ± 0,04 27,92 ± 2,02 38,08 ± 7,31 
PMMAe/PS (70/30) 40,47 ± 0,33 1,82 ± 0,04 42,42 ± 9,26 36,36 ± 11,01 
PMMAe/PS/SMMA (70/25/5) 41,44 ± 0,17 1,96 ± 0,04 24,01 ± 3,50 33,03 ± 9,85 
PMMAh/SAN (99/1) 55,54 ± 2,66 2,68 ± 0,04 3,72 ± 0,40 25,46 ± 5,07 
PMMAh/SAN (95/5) 59,28 ± 1,56 2,75 ± 0,08 4,31 ± 0,51 23,22 ± 1,99 
PMMAh/SAN (90/10) 61,35 ± 0,69 2,76 ± 0,14 5,48 ± 0,35 21,94 ± 3,34 
PMMAh/SAN (80/20) 63,91 ± 0,8 2,83 ± 0,05 5,68 ± 1,79 24,07 ± 4,97 
PMMAh/SAN/SMMA (80/15/5) 65,05 ± 0,44 2,71 ± 0,1 6,49 ± 1,02 15,47 ± 6,53 
PMMAh/SAN (70/30) 65,63 ± 0,43 2,85 ± 0,05 5,22 ± 0,37 27,00 ± 1,87 
PMMAh/SAN/SMMA (70/25/5) 66,08 ± 0,62 2,75 ± 0,06 4,82 ± 0,49 22,95 ± 3,70 
PMMAe/SAN (99/1) 32,51 ± 0,22 1,49 ± 0,02 45,06 ± 8,52 58,34 ± 2,17 
PMMAe/SAN (95/5) 34,2  ± 0,11 1,65 ± 0,08 50,90 ± 1,74 58,57 ± 3,73 
PMMAe/SAN (90/10) 34,89 ± 0,14 1,68 ± 0,03 48,92 ± 5,73 62,10 ± 5,55 
PMMAe/SAN (80/20) 39,78 ± 0,29 1,83  ± 0,15 46,03 ± 7,47 54,55 ± 4,34 
PMMAe/SAN/SMMA(80/15/5) 39,56 ± 5,17 1,72 ± 0,01 41,46 ± 5,17 58,02 ± 3,24 
PMMAe/SAN (70/30) 43,33 ± 0,55 2,03 ± 0,03 41,59 ± 6,03 55,36 ± 6,68 
PMMAe/SAN/SMMA(70/25/5) 30,31 ± 12,28 1,84 ± 0,04 37,47 ± 8,67 53,57 ± 4,65 
PMMAh/ABS (99/1) 58,58 ± 0,53 1,78 ± 0,12 6,09 ± 1,32 16,47 ± 4,22 
PMMAh/ABS (95/5) 59,24 ± 0,87 1,82 ± 0,16 11,39 ± 5,95 23,37 ± 5,92 
PMMAh/ABS (90/10) 58,97 ± 0,35 1,73 ± 0,11 18,69 ± 0,91 22,52 ± 3,20 
PMMAh/ABS (80/20) 56,97 ± 0,66 1,74 ± 0,11 16,71 ± 0,68 26,50 ± 3,20 
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PMMAh/ABS/SMMA (80/15/5) 55,85 ± 0,68 2,58 ± 0,03 20,81 ± 4,96 25,61 ± 2,92 
PMMAh/ABS (70/30) 54,6 ± 0,16 1,79 ± 0,13 18,11 ± 1,28 31,65 ± 4,08 
PMMAh/ABS/SMMA (70/25/5) 53,02 ± 0,83 2,54 ± 0,04 21,70 ± 4,39 27,96 ± 3,04 
PMMAe/ABS (99/1) 32,83 ± 0,45 1,48 ± 0,02 46,63 ± 4,97 61,11 ± 3,62 
PMMAe/ABS (95/5) 33,48 ± 0,5 1,58 ± 0,08 48,57 ± 2,50 61,38 ± 3,50 
PMMAe/ABS (90/10) 34,31 ± 0,34 1,58 ± 0,02 48,34 ± 1,58 61,07 ± 3,14 
PMMAe/ABS (80/20) 35,02 ± 0,27 1,63 ± 0,04 48,64 ± 2,83 59,42 ± 4,91 
PMMAe/ABS/SMMA (80/15/5) 45,08 ± 3,36 1,7 ± 0,02 44,15 ± 3,36 54,78 ± 3,38 
PMMAe/ABS (70/30) 36,12 ± 0,3 1,69 ± 0,02 46,84 ± 2,53 64,74 ± 3,58 
PMMAe/ABS/SMMA (70/25/5) 44,4 ± 4,25 1,76 ± 0,03 44,79 ± 3,80 55,56 ± 1,10 
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APÊNDICE E 
Tabela E.1 - Módulo de armazenamento e módulo de perda versus temperatura para os polímeros: (a) 

PMMAh, (b)PMMAe, (c) PS, (d) SAN e (e) ABS. 
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APÊNDICE F 
Tabela F.1 – Curvas de tan δ em função da temperatura para as blendas (a) PMMAh/PS e 

PMMAh/SAN/SMMA, (b) PMMAe/PS e PMMAe/PS/SMMA , (c) PMMAh/SAN e PMMAh/SAN/SMMA, 
(d) PMMAe/SAN e PMMAe/SAN/SMMA, (e) PMMAh/ABS e PMMAh/ABS/SMMA e (f) PMMAe/ABS e 

PMMAe/ABS/SMMA. 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
(c) 

 

 
(d) 
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(e)  

(f) 
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APÊNDICE G 
Tabela G.1 - Resultados de HDT, temperatura de amolecimento Vicat, dureza Shore D dos polímeros puros, 

das blendas e das blendas compatibilizadas. 
Formulações HDT (°C) Vicat (°C) Dureza Shore D 

PMMAh_P 69,30 ± 2,10 103,13 ± 0,23 78,8  ± 1,17 

PMMAe_P 63,33 ± 0,72 96,63 ± 0,15 75,8  ± 0,75 

PS_P 75,60 ± 0,46 94,57 ± 0,23 79,2  ± 0,98 

SAN_P 83,20 ± 0,46 107,27 ± 0,29 81,2  ± 1,60 

ABS_P 76,90 ± 0,52 99,73 ± 0,15 71,8  ± 0,40 

PMMAh/SMMA (95/5) 69,20 ± 0,82 103,07 ± 0,49 79,4  ± 0,49 

PMMAe/SMMA (95/5) 65,03 ± 0,12 97,70 ± 0,30 74,8  ± 0,40 

PMMAh/PS (99/1)   80,0 ± 0,63 

PMMAh/PS (95/5)   79,6 ± 0,49 

PMMAh/PS (90/10)   82,8 ± 0,98 

PMMAh/PS (80/20)   82,2 ± 0,75 

PMMAh/PS/SMMA (80/15/5)   83,0 ± 0,00 

PMMAh/PS (70/30) 72,70 ± 1,91 100,57 ± 0,40 81,8 ± 1,17 

PMMAh/PS/SMMA (70/25/5) 72,23 ± 0,64 100,63 ± 0,40 83,2 ± 0,40 

PMMAe/PS (99/1)   72,6 ± 1,62 

PMMAe/PS (95/5)   78,2 ± 0,40 

PMMAe/PS (90/10)   78,4 ± 0,49 

PMMAe/PS (80/20)   79,2 ± 0,75 

PMMAe/PS/SMMA (80/15/5)   78,8 ± 0,40 

PMMAe/PS (70/30) 68,97 ± 0,91 101,40 ± 0,36 79,6 ± 0,49 

PMMAe/PS/SMMA (70/25/5) 68,30 ± 0,20 98,17 ± 0,35 79,2 ± 0,75 

PMMAh/SAN (99/1)   82,2 ± 1,83 

PMMAh/SAN (95/5)   83,8 ± 0,40 

PMMAh/SAN (90/10)   83,0  ± 2,45 

PMMAh/SAN (80/20)   82,4 ± 1,96 

PMMAh/SAN/SMMA (80/15/5)   81,4 ± 1,36 

PMMAh/SAN (70/30) 73,80 ± 0,53 104,03 ± 0,21 83,4 ± 0,49 

PMMAh/SAN/SMMA (70/25/5) 73,53 ± 0,72 104,27 ± 0,06 83,4 ± 0,49 
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PMMAe/SAN (99/1)   77,8 ± 0,75 

PMMAe/SAN (95/5)   78,6 ± 0,49 

PMMAe/SAN (90/10)   78,4 ± 0,80 

PMMAe/SAN (80/20)   80,0 ± 0,00 

PMMAe/SAN/SMMA (80/15/5)   78,8 ± 1,17 

PMMAe/SAN (70/30) 71,13 ± 0,61 97,43 ± 0,31 80,0 ± 0,00 

PMMAe/SAN/SMMA (70/25/5) 70,33 ± 0,95 100,57 ± 0,90 80,2 ± 0,40 

PMMAh/ABS (99/1)   82,4 ± 1,02 

PMMAh/ABS (95/5)   84,4 ± 0,49 

PMMAh/ABS (90/10)   83,0 ± 0,00 

PMMAh/ABS (80/20)   80,4 ± 2,33 

PMMAh/ABS/SMMA (80/15/5)   80,2 ± 0,40 

PMMAh/ABS (70/30) 71,60 ± 0,36 104,03 ± 0,21 82,6 ± 0,49 

PMMAh/ABS/SMMA (70/25/5) 72,20 ± 0,20 104,27 ± 0,06 76,8 ± 0,75 

PMMAe/ABS (99/1)   77,8 ± 0,40 

PMMAel/ABS (95/5)   77,8 ± 0,98 

PMMAe/ABS (90/10)   78,2 ± 0,40 

PMMAe/ABS (80/20)   78,4 ± 0,49 

PMMAe/ABS/SMMA (80/15/5)   73,6 ± 0,49 

PMMAe/ABS (70/30) 98,50 ± 0,30 98,50 ± 0,30 78,2 ± 0,75 

PMMAe/ABS/SMMA (70/25/5) 98,37 ± 0,61 98,37 ± 0,61 76,8 ± 0,75 
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ANEXO A: PMMA LEP 100 
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ANEXO B: PMMA ECP 800 
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ANEXO C: PS N1921 
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ANEXO D: SAN LURAN 358N 
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ANEXO E: ABS Terluran GP-35 

 


