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Resumo:  Este  trabalho  avaliou  as  propriedades  físicas  de  um  polimetilmetacrilato  comercial
(PMMA) após a exposição a radiação ultravioleta por 360 e 811 horas. Os efeitos produzidos pela
radiação  ultravioleta  no  PMMA foram avaliados  por  teste  físico-químico e  análise  visual.  Os
resultados  mostraram  que,  para  os  tempos  de  exposição  estudados,  houve  uma  modificação
considerável na coloração e consequentemente na transparência deste polímero, provavelmente
devido a degradação do grupamento cromóforo deste polímero. 
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Abstract:  This  work evaluated the physical  properties  of  a  commercial  polymethylmethacrylate
(PMMA) after exposure to ultraviolet radiation for 360 and 811 hours. The effects produced by
ultraviolet radiation in PMMA were evaluated by physical-chemical test and visual analysis. The
results  showed  that,  for  the  exposure  times  studied,  there  was  a  considerable  change  in  its
coloration and consequently its transparency due to the degradation of chromophore groups. 
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1.Introdução

A degradação de polímeros pode gerar mudanças nas propriedades físicas. Os agentes de
degradação  podem  ser  térmico,  mecânico,  por  radiação  de  alta  energia,  biológico,  químico  e
fotoquímico. Este último ocorre em polímeros expostos a luz solar e será o escopo deste trabalho [1].

O PMMA – ou acrílico – é um polímero cuja principal propriedade física, na utilização em
diversas  áreas,  como na  medicina,  na  engenharia  de  computação,  em cosméticos,  na  indústria
automobilística etc., é a transparência [2,3]. Este material, quando utilizado em serviços externos, é
exposto à luz solar e, portanto, pode sofrer degradação fotoquímica, modificando suas propriedades
físicas e mecânicas, bem como diminuir sua vida útil.

Em geral,  as fotoreações  geram mudanças de cor  e  fragilização do material  polimérico,
quando  há  absorção  da  radiação  ultravioleta  (UV)  ou  da  luz  visível  pelos  grupos  cromóforos
presentes no polímero. O grupo cromóforo do PMMA, localizado lateralmente na cadeia principal,
é um éster alifático (cujo maior comprimento de onda absorvido está na faixa de 250 a 260 nm) cuja
degradação produz mudança de cor[4]. Esta degradação na presença do oxigenio produz variação na
tonalidade  do  material  devido  a  auto  oxidação,  que  pode  ser  identificada  no  exame  de
espectroscopia no infravermelho.

O objetivo deste trabalho é avaliar as mudanças na coloração e nas propriedades óticas do
polimetilmetacrilato quando exposto a radiação ultravioleta. 
2. Metodologia
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2.1 Materiais

Neste  trabalho,  foi  utilizado  um  polimetilmetacrilato  (PMMA)  de  uso  geral  adquirido  no
comércio do Rio de Janeiro na forma de placa com 6 mm de espessura. Por usinagem mecânica a
partir da chapa “como recebida” foram fabricados corpos de prova a serem expostos à radiação
ultravioleta. A exposição à radiação ultravioleta foi realizada ao ar, em temperatura ambiente, em
uma câmara da marca Comexim modelo C-UV – Sistema acelerado de envelhecimento para não
metálicos – Ultravioleta “B”, com controle automático da temperatura,  de acordo com a norma
ASTM G154 - 12. A exposição à radiação UV foi realizada em ambas as faces por 360 horas e 811
horas, sem simulação de chuva e/ou neblina. Lâmpadas fluorescentes foram usadas como fonte de
radiação UV, na faixa de 290 nm ~ 315 nm. A figura 1 apresenta fotografias das placas antes e após
a exposição à radiação ultravioleta. O material estudado foi dividido em tres grupos de avaliação:
como recebido; irradiado em 360 horas de exposição e irradiado em 811 horas de exposição. 

 Figura 1: Fotografias das placas: a) PMMA "como recebido"; b)PMMA irradiado 360h UV e c) PMMA irradiado 811h
UV.

2.2 Exame Visual

O exame visual  do PMMA foi  realizado a olho nu, com o intuito  de identificar,  através  da
observação  da  superfície  do  material,  a  ocorrência  de  possíveis  mudanças  nos  aspectos
macroscópicos e na coloração do PMMA resultantes de alterações causadas pela sua exposição à
radiação UV.

2.3 Espectroscopia no Ultravioleta – Visível

As medidas de transmissão óticas foram realizadas em um espectrofotômetro UV-Vis-NIR, da
Varian, modelo Cary 5000. Controlado por um software de aquisição de dados, as medições de
transmissão foram obtidas na faixa de 200nm a 800nm, utilizando-se como calibração a atmosfera
ambiente.

3. Resultados e Discussões

3.1 Exame visual

O  exame  visual  realizado  em  todos  os  grupos  de  avaliação  confirmou  as  mudanças
macroscópicas esperadas, conforme observado na figura 2.

a)
b)
c)

a) b) c)
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Figura 2: Fotografia do exame visual, vista lateral: a) PMMA "como recebido"; b)PMMA irradiado 360h UV e c)
PMMA irradiado 811h UV.

Essa  mudança  na  coloração  ocorre  devido  a  degradação  ocorrida  nos  grupos  cromóforos
presentes no polímero que, ao absorve a radiação na região do visível, faz com que o material passe
a refletir comprimentos de onda diferentes da sua característica inicial[7]. Segundo CHARLESBY
(1960)[5] e  BERTOLLUCI (1998)[6] esta  degradação  produz novos  radicais  que  absorvem estes
novos comprimentos de onda, produzindo a mudança na coloração, como observado.

3.2  Espectroscopia no Ultravioleta – Visível

A avaliação das  propriedades  óticas  antes  e  após  a  exposição  à  radiação ultravioleta,  foram
quantificadas  através  da  espectroscopia  no  ultravioleta  na  faixa  de  200  a  800  nm,  conforme
observado na figura 3[7].

O PMMA apresentou, como mostrado pela figura 3, alta transmitância (91%) até o comprimento
de onda de 420 nm, onde foi observado uma queda abrupta da transmitância. A Figura 4 apresenta a
redução na transmitância, no comprimento de onda de 420 nm, de 5% e 7% para PMMA exposto a
radiação UV em 360 horas e 811 horas, respectivamente, sugerindo que em tempos maiores de
exposição, maior será a redução na transmitância. 

A explicação para a diminuição da transmitância é a presença dos grupos cromóforos presentes
no polímero, pois, como concluído no item anterior, o material deixa de ser incolor e escurece à
medida que o tempo de exposição ao UV aumenta.

O cálculo do índice de amarelamento do material, em percentual, é realizado segundo a equação
1[7]: 

Figura 4:  Relação da transmitância do
PMMA “como recebido” e como irradiado

nos tempos estudados.

Figura 3: Transmitância dos grupos de
avaliação, antes e após a irradiação UV.
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                                            IA=
(T 0−T D)420−(T 0−T D)680

T0580
x 100                                        eq.1

onde T0 é a transmitância na amostra não irradiada, TD é a transmitância da amostra irradiada e
420,  580,  680 são os  comprimentos  de  onda usados para  medir  a  transmitância.  Os resultados
obtidos aplicando a equação acima são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1:  Índice de Amarelamento do PMMA após irradiação ultravioleta.

CONDIÇÃO
T0 TD T0 TD T0 IA(%)

420nm 680nm 580nm
PMMA 360h UV 91,03 86,75 91,18 91,88 91,95 5,42
PMMA 811h UV 91,03 85,25 91,18 92,02 91,95 7,20

Observa-se que o índice de  amarelamento aumenta  com o tempo de exposição da radiação,
indicando que quanto maior o tempo, maior a formação dos grupos cromóforos, modificando a
coloração do polímero. Alguns pesquisadores sugerem que este comportamento se dá pelo fato de
que para cada grupo éster degradado, após a radiação, forma-se um novo grupo cromóforo[8].

 
4.Conclusão

Os resultados mostram que o PMMA sofre mudança na coloração bem como na transmitância
quando exposto a radiação ultravioleta nos tempos estudados, devido a degradação ocorrida nos
grupos cromóforos do material, através da cisão ocorrida neste grupamento. Como a propriedade
física mais importante neste material, para a maioria das aplicações, é a transparência, este efeito da
degradação por radiação ultravioleta influência substancialmente na vida útil do PMMA. 
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