
 

PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE POLI(ESTIRENO-

CO-METACRILATO DE METILA) 

Tiago R. Augustinho
1
*, Thais Coan

1
, Silvia A. C. Abarca

1
, Alex A.S. Testoni

1
, Bruno P. Baumgarten

1
 e  

  Ricardo A. F. Machado
1 

 
1
Departamento de Engenharia Química e Alimentos - Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, 

Florianópolis-SC - tiagoqmc@gmail.com
 

 

O poliestireno (PS) é um polímero utilizado em diversos segmentos industriais, pois apresenta fácil processabilidade e 

baixo custo quando comparado à outros materiais. Entretanto, o PS possui baixa resistência mecânica, o que prejudica 

sua aplicação em algumas áreas. Dessa forma, uma metodologia bastante empregada é a síntese de um copolímero, 

formado por dois ou mais monômeros, para obter produtos com características que com apenas um monômero não é 

possível. Neste trabalho, foram realizadas reações de copolimerização por meio da polimerização em suspensão 

utilizando os monômeros estireno e metacrilato de metila (MMA) tendo o estireno em maior porcentagem em relação 

ao MMA. O MMA foi selecionado por ser um monômero que resulta em uma configuração polimérica mais resistente 

que o PS. A copolimerização foi comprovada pela realização de espectroscopia de infravermelho (IV) e Ressonância 

Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN
1
H). Foram feitos ainda testes de utilizando diferentes tipo de iniciador, massa 

molar e estudos de conversão.  
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Production and Characterization of Poly(styrene-co-methyl methacrylate) 

 

Polystyrene (PS) is a polymer used in diverse industrial segments. It is easy to process and has a low cost when 

compared to other materials. However, PS has low mechanical resistance, which limits its application in some areas. 

Thus, a methodology that is sufficiently used is the synthesis of a copolymer, formed of two or more monomers to get 

products that have characteristics that are not possible to obtain with only one monomer. In this work, the styrene and 

methyl methacrylate monomers  had been carried through reactions of copolymerization by means of  polymerization in 

suspension using (MMA) with styrene in a bigger percentage. MMA was selected for being a monomer that results in a 

polymeric configuration more resistant than the PS. The copolymerization was proven to occur by infra-red  

spectroscopy (IR) and Nuclear Magnetic Resonance (NMR). Different analyses were performed using different 

initiators, weight molar and conversion studies.  
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Introdução  

 

O poliestireno é atualmente muito utilizado, pois apresenta algumas vantagens sobre seus 

concorrentes, entre elas é um material de mais baixo custo quando comparado com Acrilonitrila 

Butadieno Estireno (ABS) e com o Polietileno Tereftalato (PET), e tem o processamento mais fácil 

que o Polipropileno (PP). Na forma expandida, pode ser usado como protetor de equipamentos, 

isolante térmico, pranchas de flutuação, geladeiras isotérmicas, além de aplicações de baixo custo, 

como embalagens e descartáveis.
[1]

  

 

Na busca de materiais mais resistentes e de menor custo, alguns materiais estão sendo 

desenvolvidos. Cassu e colaboradores (2000) desenvolveram uma blenda de poliestireno e 
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poliuretana, contendo um baixo teor de anidrido e obtiveram um produto com valor de resistência 

ao impacto três vezes maior quando comparado com PS puro. 
[2]

 Outro método que pode ser 

utilizado é a síntese de um copolímero, tendo o estireno em maior porcentagem em relação ao outro 

monômero a ser adicionado, que possa conferir ao PS uma maior resistência mecânica sem um 

aumento significativo em seu valor comercial. 

 

O poli(metacrilato de metila) – PMMA, dentre os metacrilatos, é o que apresenta maiores 

possibilidades de aplicações tecnológicas. Suas características mais importantes são: a semelhança 

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

alta transparência. A obtenção de novos materiais a partir do PMMA vem sendo investigada na 

tentativa de se obter materiais para fins específicos, com melhores propriedades físicas e mecânicas, 

e que sejam economicamente viáveis. 
[3]

  

 

De acordo com a literatura, sabe-se que o PMMA é mais resistente quando comparado com 

o PS 
[4]

, e a partir dessas informações, viu-se necessário um estudo para testar o comportamento 

desses dois materiais juntos, através de uma reação de polimerização em suspensão para a formação 

de um copolímero (STMMA). 

 

Os processos de polimerização em suspensão são bastante empregados para produção de 

resinas poliméricas por apresentarem muitas vantagens, como a facilidade de separação, fácil 

remoção de calor e controle da temperatura e, principalmente, pelos baixos níveis de impureza e de 

aditivação no produto final. 
[5]

 

 

Com intuito de aumentar a resistência mecânica do PS, este estudo tem como objetivo 

produzir um copolímero utilizando o estireno em maior porcentagem que o MMA, formando assim 

o poli(estireno-co-metacrilato de metila) - (STMMA), avaliando a questão econômica e prática de 

todo processo. 

 

Experimental 

  

 

 Os reagentes foram utilizados conforme recebidos. O monômero estireno foi adquirido pela 

Innova S.A. contendo o inibidor p-terc-butilcatecol na concentração de 12 ppm e o metacrilato de 

metila fornecido pela empresa ARINOS Química, ambos com grau de pureza superior a 99,5%. Na 

fase contínua foi utilizada água destilada e o agente estabilizante utilizado foi o poli(vinil 
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pirrolidona), com valor K-90, (PVP K-90) e com peso molecular médio ponderal de 360.000 g/mol, 

fornecido pela Termotécnica Químicos Ltda.. Como iniciador utilizou-se peróxido de benzoíla 

(BPO), com pureza de 75% e 5% de oxigênio ativo, Peróxido Butírico de Di-Carbonato de Di(4-

terc-ciclohexil) (Perkadox 16
®
), Peróxido de 2,5-Dimetil-2,5-Di(2-Etilhexanoil) Hexano (L256) e o 

2,2’-Azobis(isobutironitrila) (AIBN), todos adquiridos da Akzo Nobel. O nitrogênio foi utilizado 

para inertizar o meio reacional.   

 

  

Preparação do copolímero poli(estireno-co-metacrilato de metila) – STMMA 

 

 

 As reações de polimerização em suspensão foram realizadas em um reator de borossilicato 

com capacidade de 01 litro, frequência de agitação constante de 600rmp e temperatura reacional 

que varia de acordo com o iniciador utilizado. Primeiramente, foi adicionada água destilada no 

reator e em seguida foi feita a dissolução do cloreto de sódio (NaCl) e ácido ascórbico em 

temperatura ambiente.  Separadamente, uma solução contendo os monômeros e os iniciadorores é 

preparada, e após completamente homogeneizada é adicionada ao reator. A partir desde momento, 

aumenta-se a temperatura até a temperatura reacional onde o iniciador atua mais efetivamente, 

esperando assim a formação do produto em forma de pérolas 

 

    

Estudo Cinético (conversão da reação) 

 

 

A conversão das reações de copolimerização em suspensão do estireno e MMA foram 

determinadas por meio do método gravimétrico. Com o intuito de facilitar a retirada das amostras 

nos tempos determinados, a reação foi reproduzida em ampolas de vidro, com altura de 9,6 cm e 

diâmetro interno de 1,0 cm. Após a preparação do conteúdo reacional (monômero e iniciador), as 

ampolas foram carregadas com volume de 5 ml dessa fase orgânica, inertizadas com nitrogênio, 

seladas e mergulhadas em um banho termostático com temperatura ambiente até alcançar a 

temperatura reacional que varia para cada iniciador utilizado. A retirada de cada ampola foi 

determinada de acordo com os tempos de pré-polimerização até alcançar o tempo total reação. No 

tempo determinado para a retirada de cada ampola, a mesma foi retirada do banho e imediatamente 

mergulhada em um banho de gelo/etanol (quench) para interromper o processo de polimerização. 

Em seguida, as amostras foram retiradas das ampolas e despejadas em placas de Petry previamente 

pesadas. Essas placas, com as amostras adicionadas, foram novamente pesadas e uma pequena 

concentração de inibidor (p-benzoquinona), aproximadamente 0,01g, foi acrescentada em cada 
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placa para evitar a continuação da polimerização. As amostras foram diluídas com tolueno e em 

seguida introduzidas em uma estufa, com temperatura de 60°C. Após um período de 24 horas foram 

novamente pesadas, e por diferença de massa foi possível determinar a curva de conversão versus o 

tempo para a amostra analisada. 

 

Espectroscopia de Infravermelho (IV)  

 

 

 As amostras dos produtos das reações foram analisadas pela técnica de espectroscopia de 

absorção no infravermelho para determinar se houve a formação do copolímero. O espectro no 

infravermelho foi obtido de 4000 – 450cm
-1

 com espectrofotômetro Spectrum One – FT-IR 

Spectrometer – Perkin Elmer, utilizando pastilhas de KBr. 

 

 

Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN
1
H) 

 

 

 As amostras foram analisadas também por ressonância magnética nuclear de hidrogênio para 

determinar se o produto desejado foi formado, utilizando o equipamento BRUKER 250, como 

solvente, o clorofórmio deuterado mostrou ser o mais eficiente. 

 

Cromatografia de Permeação em Gel (GPC) 

 

 

 Os produtos foram ainda analisados por cromatografia de permeação em gel (GPC) para 

determinação da massa molar dos produtos obtidos, onde foi utilizado o cromatógrafo HPLC – 

Waters 510 – com detector de índice de refração Wathers 410, utilizando as colunas Tosoh – 

HAAS, Styragel HT e como fase estacionária, Polystyrene – divinylbenzene. As amostras foram 

dissolvidas em THF. 

 

 

Resultados e Discussão 

 

 

 Todas as reações de copolimerização foram feitas utilizando 70% do monômero estireno e 

30% de monômero metacrilato de metila. Foram testados quatro sistemas diferentes, utilizando 

diferentes iniciadores, bem como a combinação de alguns deles. Na Tabela 1 estão listados os 

sistemas utilizados, tempo de reação, massa molar e conversão. 
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Tabela 1 – Características de cada sistema testado 

Sistema Iniciador(es) Tempo (h) Massa Molar 

(Daltons) 

Conversão (%) 

1 Perkadox 16
® 

07:00 ---
* 

27,5 

2 L256 04:00 191.000 99,5 

3 AIBN 04:00 ---
* 

--- 

4 Perkadox 16 + BPO 06:30 211.000 99,5 
*A massa molar não foi determinada devido às baixas conversões do produto, sendo assim, não foi caracterizado como produto final.  

 

 Os sistemas que apresentaram melhores resultados foram os sistemas 2 e 4, sendo que estes 

foram os únicos que obtiveram produtos na forma sólida (pérolas) e consequentemente com 

conversões elevadas. As conversões foram determinadas através das cinéticas, por método 

gravimétrico. No sistema 1, utilizando apenas no Perkadox 16
®
, observa-se que mesmo após um 

longo tempo de reação, a conversão permaneceu baixa. Já no sistema 3, após 4 horas de reação, o 

sistema desestabilizou, sem a formação do produto, e além disso, tem-se evitado a utilização desde 

iniciador ultimamente devido ao grupo cianeto presente em sua molécula, tornando os resíduos 

deste processo altamente tóxicos.  

 

 Já o sistema 4, o qual foi utilizado uma mistura de dois iniciadores, teve um bom resultado, 

pois a reação ocorreu de forma estável, obtendo um produto com 99,5% de conversão, massa molar 

dentro da faixa esperada de aplicação industrial (~200.000 Daltons) em um tempo de reação de 

06:30h, considerado bom. Porém, levando em consideração o caráter econômico, o sistema 2 é o 

que apresenta o melhor resultado, pois utiliza apenas um iniciador e necessita de um tempo menor 

(04:00h) para chegar ao produto final, com a mesma conversão, sendo que a massa molar, que é 

191.000 Daltons, também está na faixa onde pode ser aplicada industrialmente. 

 

A formação do copolímero pode ser comprovada através das análises de infravermelho (IV), 

que está mostrado na Figura 1 e ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN
1
H), que está 

demonstrado na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 



Anais do 10o Congresso Brasileiro de Polímeros – Foz do Iguaçu, PR – Outubro/2009 

 

  

 

 

  Figura 1.  Espectro de Infravermelho do copolímero STMMA para o sistema 2, em pastilhas de KBr. 

 

 De acordo com o mostrado na Figura 1, acredita-se que houve a formação do copolímero 

devido ao desaparecimento das bandas de C=C de ambos os monômeros, sendo que para o estireno, 

se encontraria na região de 1625cm
-1

 e para o metacrilato de metila apareceria na região próxima a 

1660cm
-1

.
[6]

 Outra banda importante e que pode-se observar no espectro é a banda em 699,30cm
-1

 

que pode ser relacionada com a formação de uma cadeia de vários carbonos em sequência 

(quantidade de carbonos maior que quatro). As bandas que deveriam se manter inalteradas, 

permanesceram, como as bandas em aproximadamente 3000cm
-1

 referente ao anel aromático 

presente no monômero de estireno, bem como a banda em 1725,40cm
-1

 referente a carbonila no 

éster proveniente do monômero de metacrilato de metila.  
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  Figura 2.  Espectro de RMN1H do copolímero STMMA para o sistema 2. 

 

O espectro da ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN
1
H) mostra que estes 

resultados estão de acordo com análise de infravermelho, pois os picos característicos de cada 

monômero estão presentes. Os picos que aparecem acima de 7pmm são referentes aos hidrogênios 

do anel aromático do monômero de estireno, já o pico que está em aproximadamente 1,5ppm 

provém do grupo metila do monômero de metacrilato de metila. Os picos que estão entre 5 e 6ppm 

indicam que as duplas ligações os picos do produto estão significativamente menores quando 

comparadas com espectros de seus  monômeros 
[6]

, e isso se dá ao fato da reação de polimerização 

ter ocorrido, porém, com uma pequena porcentagem de monômero residual no mesmo, o que 

explica a presença destes pequenos picos nesta região. 
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Conclusões 

 

 Este estudo demonstra que a técnica de polimerização em suspensão para síntese do 

poli(estireno-co-metacrilato de metila) foi concluída com sucesso, sendo que o sistema utilizando 

como iniciador o L256 obteve o melhor resultado. Após as conclusões em relação à obtenção do 

copolímero STMMA, dá-se início aos estudos mecânicos, a fim de se comprovar o efeito na 

resistência mecânica quando comparado com o poli(estireno) puro. 
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