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RESUMO 

 

 

Nanocompósitos de polímeros e argilominerais lamelares têm gerado alto 

interesse científico e tecnológico por possuírem propriedades mecânicas e de 

barreira à gás diferenciadas de polímeros e de compósitos convencionais. Neste 

trabalho, foram desenvolvidos nanocompósitos por meio de extrusora monorosca e 

injetora, utilizando matérias-primas comerciais, com a finalidade de investigar a 

qualidade dos novos materiais desenvolvidos. Foi avaliada a influência do teor e do 

tipo de argila na estrutura e nas propriedades dos nanocompósitos.  Foram usados 

PMMA comum e elastomérico (Acrigel® LEP100 e Acrigel® ECP800) e seis argilas 

montmorilonitas (Cloisite® 10A, 11B, 15A, 20A, 25A e 30B) nas concentrações de 

1% e 3% em peso. Os nanocompósitos foram caracterizados por difração de raios X 

(DRX), termogravimetria (TGA), microscopia eletrônica de transmissão (MET), 

colorimetria, transparência óptica, ensaios de tração uniaxial, flexão, dureza 

Rockwell e esclerometria. Constatou-se que é possível obter nanocompósitos 

PMMA/MMT intercalados e esfoliados, sendo os melhores resultados obtidos nos 

materiais processados com 1% em peso de argilas organofilizadas com 2MBHT 

(Cloisite® 10A e 11B). Materiais produzidos com argilas organofilizadas com 2M2HT 

(Cloisite® 15A e 20A) apresentaram morfologia intercalada e híbrida (esfoliada e 

floculada). Já os produzidos com argilas organofilizadas com 2MHTL8 (Cloisite® 

25A) tiveram excelente qualidade visual, porém a maioria apresentou morfologia 

híbrida.  Nos materiais processados com argilas organofilizadas com MT2ETOH 

(Cloisite® 30B) houve alteração na cor e perda da transparência. Houve melhoria 

em algumas propriedades mecânicas, principalmente nos materiais produzidos com 

PMMA elastomérico (Acrigel® ECP800), sendo mais significativo, o aumento na 

resistência ao riscamento nesses nanocompósitos.  

  

Palavras-chave: nanocompósitos, montmorilonita, poli(metacrilato de metila) 
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ABSTRACT 

 

 

Nacomposites of polymers and lamellar clayminerals, has generated high scientific 

and technological interest, for having mechanical properties and gas barriers 

differentiated of polymers and conventional composites. In this work, it was 

developed nanocomposites by single screw extruder and injection, utilizing 

commercial raw material, with the goal to investigate the quality of new developed 

materials. It was evaluated the influence of the content and the kind of clay in the 

structure and in the nanocomposites properties. It was used regular and elastomeric 

poly (methyl methacrylate) (Acrigel LEP 100 and Acrigel ECP800) and six 

montmorillonites (Cloisite 10A, 11B, 15A, 20A, 25A e 30B) at the concentration of 1% 

e 3% in weight. The nanocomposites were characterized by X-ray diffraction (XRD), 

thermal gravimetric analysis (TGA), transmission electron microscopy (TEM), 

colorimetric, optical transparency, flexural and  tensile tests,  Rockwell hardness and 

esclerometry. It was founded that is possible to obtain intercalated and exfoliated 

nanocomposites  PMMA/MMT, and the top results was obtained in the materials with 

1%in clay weight organophilizated with 2M2HT (Cloisite 15A and 20A) presented 

intercalate and hybrid morphology (exfoliated and flocullated). The ones that was 

produced with organophilizated clay with 2MHTL8 (Cloisite 30B) had excellent visual 

quality, but the majority presented hybrid morphology. In the materials processed 

with organophilizated clay with MT2ETOH (Cloisite 30B), there were color change 

and loss of transparency. It occurs improvement in a few mechanical properties, 

mainly in the materials produced with PMMA elastomeric (Acrigel ECP800), being 

more significant, the increase in the resistance to stripping in those nanocomposites. 

 

Keywords: nanocomposites, montmorillonite, Poly (methyl methacrylate) 
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1 Introdução  

 

Com o desenvolvimento da nanotecnologia houve um crescente interesse no 

campo dos nanomateriais tanto nas pesquisas acadêmicas quanto no 

desenvolvimento e aplicação industrial. Conforme a SPECIALCHEM (2012) a 

produção de nanomateriais em 2011 foi acima de 270.000 toneladas, superando em 

dez vezes o volume produzido em 2002. Segundo as estimativas de mercado 

divulgadas no relatório Future Market, produzido pela Global Information, Inc.; o 

volume de produção em 2016 deverá atingir 350.000 toneladas, impulsionado pela 

demanda de aplicações em eletrônica, energia, medicina, produtos químicos, tintas 

e catalisadores. Essa estimativa envolve também usuários finais desses novos 

materiais e inclui a produção de nanopós metálicos, nanotubos de carbono, 

nanocelulose; nanoargilas; nanofibras, entre outros (SPECIALCHEM, 2012). 

Parte da expansão desse mercado está relacionada ao desenvolvimento de 

novos materiais denominados nanocompósitos. Esses materiais possuem 

características especiais, não apenas por possibilitarem, em algumas situações, a 

obtenção de propriedades equivalentes a dos compósitos tradicionais, mas também 

por exibirem propriedades ópticas, elétricas e magnéticas únicas (SPECIALCHEM, 

2012). 

 Nanocompósitos poliméricos são uma nova classe de materiais em que as 

propriedades, de um modo geral, podem ser melhores que as dos compósitos 

poliméricos convencionais. Isso ocorre devido ao fato do material ter carga dispersa 

na escala nanométrica (10
-9 

m), aumentando significativamente as interações entre 

as fases. As cargas geralmente apresentam uma área superficial elevada, 

promovendo melhor dispersão na matriz polimérica e, portanto, uma melhoria das 

propriedades físicas do compósito, que dependem de sua homogeneidade 

(GIANNELIS, 1999; VAIA, 1999; KATO, 2000; BISWAS, 2001). 

 Dentre os nanocompósitos mais estudados estão os desenvolvidos a partir de 

polímeros e argilominerais. Trata-se de uma classe de compósitos com matrizes 

poliméricas onde a fase dispersa é o silicato, constituída por partículas elementares 

que têm pelo menos uma de suas dimensões em escala nanométrica (ARAÚJO, 

2012).  Os compósitos de argilominerais e polímeros apareceram bem antes dos 
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anos 80, mas somente no final desta década é que trabalhos com nanocompósitos 

termoplásticos foram realizados na empresa automotiva Toyota (ANADÃO et al., 

2011).  

Pesquisadores promoveram a esfoliação de argila na poliamida 6, no final de 

1980 e início de 1990 para fabricação de correias dentadas para automotores (WU, 

et al., 2009).  Este material continha 5% em massa de argila, que melhorava 

sensivelmente as características do produto quando comparado ao fabricado com 

resinas de poliamida 6 puras, havendo um aumento de 40% na tensão de ruptura, 

68% no módulo de tração e 126% no módulo de flexão, aliado ao aumento na 

temperatura de distorção térmica (HDT) de 65 oC para 152 oC  (OKADA et al, 1988).  

 A partir das pesquisas realizadas pela Toyota, outras companhias iniciaram a 

produção dos nanocompósitos termoplásticos, a maioria para uso automotivo, 

obtendo volume suficiente para a viabilização destes materiais; como exemplo, a 

General Motors que, em 2003, utilizou 245 t desses materiais na produção de 

diversos componentes (ANADÃO et al., 2011).  

Os nanocompósitos formados por polímeros e argilominerais apresentam 

inúmeras vantagens em relação aos compósitos poliméricos tradicionais. Os 

compósitos convencionais geralmente necessitam de uma grande quantidade de 

carga - 10% a 50% - para se obter as propriedades mecânicas e térmicas desejadas 

e no caso dos nanocompósitos essa quantidade pode ser reduzida 

significativamente. Os minerais mais utilizados nestes nanocompósitos são as 

argilas esmectíticas (montmorilonita, saponita e hectorita), tendo as suas partículas 

morfologia lamelar, com lados da ordem de um micrômetro e espessura de 

aproximadamente um nanômetro (ALEXANDRE e DUBOIS, 2000). É importante 

salientar que para haver melhoria nas propriedades é necessário que exista uma 

compatibilidade entre o polímero, que é hidrofóbico e a argila que tem caráter 

hidrofílico (MEDEIROS, 2010). 

Dentre os minerais mais utilizados para obtenção de nanocompósitos estão 

as argilas montmorilonita (MMT) cujo interesse e estudo tem crescido. A 

montmorilonita apresenta camada unitária que consiste em três folhas: uma folha 

octaédrica de hidrargilita-brucita incluída entre duas folhas tetraédricas de silício e 

oxigênio. A água e outras moléculas tais como moléculas orgânicas, podem entrar 
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nas camadas unitárias causando a sua expansão. A distância entre camadas da 

montmorilonita varia de 9,6 Å, quando nenhuma molécula está entre as camadas 

unitárias, até quase a separação completa em alguns casos (BRIGATTI  et al, 2006). 

A argila montmorilonita natural é geralmente incompatível com polímeros 

hidrofóbicos, devido à sua natureza hidrofílica. No entanto, é compatível com 

polímeros hidrofílicos ou polares como o poli(vinil pirrolidona) (PVP), entre outros. 

Esta compatibilidade entre a argila e  o polímero facilita a intercalação do polímero 

dentro do espaço entre as camadas de argilomineral sucessivamente empilhadas 

(KUMAR et al, 2003). 

Conforme a maneira em que o argilomineral está disperso na matriz 

polimérica, podem ser obtidas estruturas morfológicas distintas, o que é 

determinante para as propriedades do material. Essas estruturas dependem das 

forças das interações interfaciais entre a matriz polimérica e o argilomineral 

(modificado ou não). Três tipos diferentes de nanocompósitos são 

termodinamicamente aceitáveis: nanocompósitos intercalados, floculados e 

esfoliados, sendo estes últimos, geralmente, a morfologia  mais desejada. O tipo de 

estrutura obtido depende do método utilizado na preparação do nanocompósito 

(ANADÃO et al, 2011). 

De uma forma geral, nanocompósitos polímero/argila podem ser preparados 

de três maneiras distintas: in situ, na qual ocorre a polimerização em presença de 

argilomineral; a partir de uma solução, na qual o polímero e o argilomineral 

encontram-se dissolvidos em um mesmo solvente; e, por último, através da mistura 

no estado fundido, na qual o polímero e o argilomineral são misturados e aquecidos 

até amolecer ou fundir o polímero, para que o mesmo possa penetrar entre as 

lamelas o argilomineral. Um quarto método, o processamento no estado sólido, 

também é empregado. Por essa via é necessário obter o polímero na forma de um 

pó bem fino, com granulometria semelhante à dos aglomerados de argilomineral. A 

mistura de polímero e  argilomineral é então prensada, de modo que a compressão 

dos grãos de polímero contra as partículas de argilomineral cause transferência de 

tensão e promova a esfoliação (CARASTAN, 2007). Outros estudos vêm sendo 

desenvolvidos, incluindo a combinação dos métodos anteriores. 
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O trabalho aqui apresentado foi fundamentado em diversas pesquisas 

publicadas nos últimos anos, dentre as quais podem ser citadas as revisões 

internacionais de Mittal (2009), Choudalakis e Gotsis (2009), Yeh e Chang (2008), 

Pavlidou e Papaspyrides (2008), Alexandre e Dubois (2000) e no Brasil, a de 

Anadão et al (2011). Essas pesquisas apresentam um panorama sobre o 

desenvolvimento de nanocompósitos polímero/argila e foram amplamente usadas 

como referência neste trabalho. 
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2 Revisão da literatura 

_______________________________________________ 

 

 

2.1 Argilas 

  

Uma argila pode ser composta por um único argilomineral ou por uma mistura 

de vários deles. Além disso, as argilas podem conter ainda materiais orgânicos, sais 

solúveis, partículas de quartzo, pirita, calcita, outros minerais residuais e minerais 

amorfos (SANTOS, 1989). 

Embora não aparente, os argilominerais (minerais específicos das argilas) são 

constituídos por minúsculos cristais que, unidos uns aos outros, formam grãos 

menores que 0,01mm. Na determinação de sua composição química aparecem 

como compostos essenciais a sílica (SiO2), e a alumina (Al2O3), além de óxidos de 

ferro (Fe2O3), magnésio (MgO), cálcio (CaO), sódio (Na2O), potássio (K2O) e outros, 

assim como quantidades variáveis de água de constituição (LIRA FILHO, 1973). 

Os o argilominerais são geralmente constituintes de algumas argilas especiais 

(que recebem nomes específicos como caulim e bentonita), também chamadas 

“argilas industriais”, são matérias-primas para alguns segmentos das indústrias de 

processamento químico e também são objeto de estudo da engenharia química, da 

química e da ciência e tecnologia dos materiais (SANTOS, 1989). 

 

 

2.2 Argilas organofílicas 

 

A maioria das argilas organofílicas é obtida a partir das argilas esmectíticas, 

entre elas a montmorilonita, devido a algumas características intrínsecas que esses 

argilominerais apresentam, tais como a pequena dimensão dos seus cristais e 

principalmente, elevada capacidade de troca de cátions (CTC), permitindo reações 

de intercalação muito rápidas e praticamente, 100% de trocas catiônicas. Além 

disso, a expansão que ocorre na distância interplanar basal permite seu estudo 
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preciso por difração de raios X. Maior parte dos compostos de argilas com 

substâncias orgânicas foi sintetizada utilizando-se  bentonitas. Dessas argilas, as 

que continham montmorilonita propriamente foram as mais usadas, estando em 

primeiro lugar a bentonita de Wyoming (BERTOLINO, 2008).  

As argilas esmectíticas são hidrofílicas e incompatíveis com polímeros, 

principalmente os olefínicos que são apolares e hidrofóbicos. Para que ocorra 

melhor adesão entre os componentes para a formação do nanocompósitos, a argila 

deve ter sua polaridade alterada tornando-se organofílica, para que possa ter uma 

afinidade com o polímero, (BERTOLINO, 2008). 

 

2.3 Estrutura dos argilominerais 

 

As camadas dos argilominerais são constituídas por folhas que 

estruturalmente são de dois tipos: tetraedros ou octaedros. Na folha de tetraedros, 

Figura 1, o cátion dominante é o Si4+, mas o Al3+ o substitui freqüentemente e o Fe3+ 

ocasionalmente. A folha de octaedros pode ser vista na Figura 1c como dois planos 

de oxigênios estreitamente empacotados com cátions ocupando os sítios 

octaédricos resultantes entre dois planos, esses cátions são usualmente: Al3+, Mg2+, 

Fe2+ ou Fe3+ (MOORE e REYNOLDS Jr., 1989). 

 

Figura  1: a. Tetraedro de SiO4; b. folha de tetraedros (os tetraedros de SiO4 associam-se em 

arranjos hexagonais); c. octaedro em que o átomo coordenado pode ser Al, Fe ou Mg; d. folha 

de octaedros (GOMES, 1988). 
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Os silicatos de estrutura lamelar podem ser divididos em dois grupos ou 

famílias: 

a) camadas 1:1 ou difórmicos. 

b) camadas 2:1 ou trifórmicos. 

A nomenclatura 1:1 e 2:1 (Figura 2), se prende ao número de camadas de 

tetraedros SiO4 e de octaedros de hidróxidos, respectivamente, que entram na 

constituição da cela unitária da estrutura cristalina do argilomineral (SANTOS, 1989). 

 

 

Figura  2: Representação esquemática do agrupamento das folhas de tetraedros e octaedros. 

(ABREU, 1997) 

Um importante argilomineral do grupo das esmectitas é a montmorilonita, que 

se caracteriza como um argilomineral di-octaédrico. As montmorilonitas cujo cátion 

fixado reversivelmente entre suas camadas para manter o equilíbrio elétrico é o 

sódio, apresentam uma característica interessante, que as tornaram viáveis na 

utilização em nanocompósitos. Essas argilas podem aumentar em até vinte vezes o 

seu volume quando em solução aquosa devido a hidratação do íon sódio, 

aumentando a sua distância intercamadas. Portanto, nessas condições este cátion é 

susceptível de ser trocado reversivelmente por outros cátions, inclusive orgânicos 

(SANTOS, 1989). 

 

2.4 Montmorilonita 

 

 Entre as argilas utilizadas na preparação e obtenção de nanocompósitos está 

a montmorilonita (MMT), um argilomineral do grupo das esmectitas. A MMT é a 

principal constituinte da argila bentonita, que é resultante de alterações de cinzas 

vulcânicas. Ela e outros silicatos lamelares são naturalmente hidrofílicos, como foi 

citado anteriormente, sendo difícil a interação e a obtenção de uma mistura 

homogênea com as matrizes poliméricas que têm caráter hidrofóbico (LEBARON et 
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al, 1999). Por esta razão, normalmente modifica-se a MMT através da substituição 

de seus íons de sódio por íons de caráter orgânico, oferecendo como resultado a 

argila modificada organicamente (argila organofílica) que é compatível com os 

materiais poliméricos, de maneira que as camadas da argila individuais possam se 

dispersar mais facilmente na matriz. 

A montmorilonita (MMT) é o filossilicato lamelar  mais utilizado, devido à sua 

natureza expansível (Figura 3). É composta por camadas estruturais constituídas por 

duas folhas tetraédricas de sílica, com uma folha central octaédrica de alumina, que 

se mantêm unidas por átomos de oxigênio comuns a ambas as folhas que 

apresentam espessura que pode chegar a 1 nm e dimensões laterais que podem 

variar de 300 Å a vários mícrons. De um modo geral, apresenta 700-750 m2/g de 

área superficial o que proporciona uma melhoria nas propriedades dos 

nanocompósitos (WANG et al., 2000). 

 

   

Figura  3: Estrutura 2:1 dos filossilicatos (adaptado de GRIM, 1962) 

Folha 

tetraédrica 

Folha 

tetraédrica 

Folha octaédrica 
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 Uma vez dispersa nos materiais poliméricos, a argila organofílica pode se 

apresentar com várias morfologias, como foi citado anteriormente. As suas lamelas 

podem ser agrupadas em aglomerados microscópicos (tactóides), separadas por 

moléculas de polímeros, mas ainda com certa organização (morfologia intercalada) 

ou totalmente isoladas resultando em uma morfologia chamada de esfoliada (WANG 

et al, 2000). 

A dispersão de argilomineriais em uma matriz polimérica é conferida pelos 

agentes compatibilizantes, íons alquilamônio ou alquilfosfônio primários, 

secundários, terciários ou quaternários. Estes íons são responsáveis pela troca 

catiônica entre os cátions das camadas do argilomineral e o cátion do agente de 

intercalação. Os agentes compatibilizantes têm a função de tornar o argilomineral 

com características organofílicas, denominada organoargila (WANG et al, 2000). 

A substituição do cátion inorgânico por íons orgânicos entre lamelas do 

argilomineral confere um maior caráter hidrofóbico a este, além de contribuir para a 

expansão da distância entre camadas dos argilominerais. A substituição isomórfica 

de íons dentro da camada octaédrica, como Al3+ substituído por Si2+ ou Mg2+, Fe2+, 

ou Mg2+ substituído por Li+ dando origem à carga negativa, que é contrabalanceada 

por cátions alcalino-terrosos ou alcalinos (Na+, Ca+, etc.), situados entre as lamelas. 

Desde que a força de união dessas camadas seja de natureza eletrostática e seja 

relativamente mais fraca em comparação à ligação covalente, íons Na+ ou Ca2+ 

podem ser facilmente substituídos por cátions orgânicos como íons alquilamônio  por 

meio de um procedimento de troca de cátions em solução. Estes cátions orgânicos 

alquilamônio diminuem a energia de superfície do argilomineral e melhoram a sua 

molhabilidade com polímeros não  polares, bem como moderadamente polares e 

dipolares, ou seja, essa substituição facilita a intercalação do polímero entre as 

camadas da argila (PARK et al,  2002). 

O espaçamento entre as camadas do argilomineral pode ser definido por dois 

parâmetros: 

 capacidade de troca do argilomineral, que direciona o empacotamento das 

cadeias; 

 comprimento das cadeias carbônicas dos cátions trocados. 
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 A MMT é uma argila que, na sua forma original, apresenta resíduos de 

cristobalita, zeólita, biotita, quartzo, feldspato, zircão e outros minerais normalmente 

encontrados em rochas vulcânicas e, por este motivo, dever ser purificada antes da 

utilização (PARK et al,  2002). 

A fórmula estrutural da montmorilonita é Mx(Al4-xMgx)Si8O20(OH)4, sendo 

M= cátion monovalente, e x = grau de substituição (entre 0,5 e 13). Além disso, por 

ser polar, a MMT não é compatível com polímeros que são menos polares ou 

apolares e, portanto, essa deve ser modificada, como foi comentado anteriormente. 

Para a modificação da MMT utilizam-se agentes compatibilizantes (como os íons 

alquilamônio) que reduzem a energia superficial da argila de forma que moléculas 

orgânicas com diferentes polaridades possam ser intercaladas entre as camadas da 

mesma, formando um sistema compatível (PUKANSKY, 2005). 

Argilominerais como a montmorilonita (MMT) têm recebido uma grande 

atenção nas últimas décadas como materiais reforçantes para polímeros devido a 

alta razão de aspecto características destes materiais e a possibilidade de 

intercalação/esfoliação das camadas do argilomineral na matriz polimérica. Tais 

argilominerais têm uma camada estrutural, tipicamente com 1 nm de espessura, que 

se esfoliada adequadamente pode levar a produção de uma matriz polimérica com 

um grande número de partículas finamente dispersas (aproximadamente 1 µm de 

dimensões laterais) na matriz polimérica (BOTELHO, 2006). 

Os nanocompósitos poliméricos, especialmente nanocompósitos 

polímero/argila com a montmorilonita (MMT) têm atraído um grande interesse, tanto 

na indústria quanto nos meios acadêmicos devido a sua capacidade de melhorar 

extraordinariamente as propriedades dos materiais com pequenas quantidades de 

carga mineral quando comparadas ao polímero virgem, compósitos convencionais 

ou micro e macrocompósitos (WYPYCH, 1999 e GARCÍA-LÓPEZ et al, 2003). Entre 

as características que podem ser melhoradas incluem aumento do módulo de 

elasticidade (BISWAS e SINHA, 2001) e resistência ao calor (GIANNELIS, 1998), 

aumento da biodegrabilidade de polímeros biodegradáveis (SINHA et al., 2002) e,  

diminuição da permeabilidade a gases (XU et al, 2001),  flamabilidade (GILMAN et 

al., 2000). O sucesso na obtenção de tal desempenho consiste na habilidade em 

esfoliar e dispersar, individualmente, as camadas de silicato, com alto fator de forma, 

dentro da matriz polimérica (LAN et al.,1996).  
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A montmorilonita, cuja representação esquemática da microestrutura pode ser 

vista na Figura 4, possui uma alta capacidade de intumescimento, que é essencial 

para uma intercalação eficiente do polímero, além de boa resistência, nas 

temperaturas de polimerização e do processamento por extrusão (RAY & 

OKAMOTO, 2003). 

 

Figura  4: Microestrutura do argilomineral montmorilonita (adaptado de SIDES, 1971)  

  

 

2.5  Poli(metacrilato de metila)  

 

O poli(metacrilato de metila) (PMMA) é o principal polímero da família dos 

poliacrilatos e polimetacrilatos e também o mais estudado. É um material 

opticamente transparente, com boa resistência as intempéries, baixa absorção de 

água e boa rigidez (BRANDRUP, 1989). 

O PMMA (Figura 5a) é, comercialmente, o mais importante membro de uma 

gama de polímeros acrílicos que pode ser considerado estruturalmente derivado do 

ácido acrílico (Figura 5b) (BRYDSON, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5: a) Estrutura química do poli(metacrilato de metila; b) Ácido acrílico. 
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Polímeros acrílicos são obtidos a partir da polimerização em cadeia de 

monômeros vinílicos contendo grupos carboxílicos (KROSCHWITZ, 1986). O 

monômero metacrilato de metila (MMA) foi descoberto em 1928. Desde então, várias 

pesquisas envolvendo a síntese de PMMA foram desenvolvidas com o objetivo de 

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

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

polímero mais empregado da família dos polímeros acrílicos. Dentre os principais 

produtores mundiais de PMMA estão a Arkema, Evonick, LG, Mitsubishi e Dow. No 

Brasil destaca-se as companhia Unigel, fabricante do polímero de PMMA com a 

marca comercial Acrigel®. Comercialmente, o PMMA recebe várias denominações  

comerciais como Plexiglas, Perspex, Plazcryl, Acrylite, Acrylplast, Altuglas e Lucite. 

(SILVA, 2007). 

A principal aplicação do PMMA é a confecção de artefatos transparentes, 

produtos para decoração, construção civil e componentes automotivos (Figura  6). 

Esse material é muito utilizado em aplicações que exijam transparência em peças 

com considerável espessura, leveza e resistência ao choque. Entretanto, existem 

limitações ao uso desse material, como a resistência ao impacto que não é muito 

alta, porém, apresenta alta dureza superficial e boa resistência ao riscamento. Para 

melhorar sua resistência mecânica são empregados artifícios como a 

copolimerização com polímeros acrílicos de baixa massa molar aprimorando o 

desempenho mecânico do PMMA (HUANG e CHANG, 2003). Além disso, a mistura 

com elastômeros acrílicos também aumenta a resistência mecânica do PMMA 

(DOMMEN et al, 1997). Entretanto, estas técnicas geralmente prejudicam a 

transparência do material, causando a diminuição da claridade ótica. Com a 

finalidade de obter-se boas propriedades mecânicas sem prejudicar a transparência, 

os pesquisadores têm investido no desenvolvimento de nanocompósitos (BIASCI, 

1994; CHOI, 2001; VAIA,1993). A presença de nanopartículas dispersas na matriz 

polimérica é capaz de melhorar o desempenho mecânico, aumentar a estabilidade 

térmica, propriedades físicas e químicas, sem prejudicar a transparência 

(OKAMOTO et al, 2000). 
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Figura  6: Produtos fabricados com PMMA (EMPORIUM ACRÍLICOS, 2013) 

 

2.5.1 Preparação do monômero  

 

A grande utilização do poli(metacrilato de metila) (PMMA) em aplicações 

comerciais foi possível devido ao processo de produção do monômero a partir da 

acetona, que permitiu a produção a um preço competitivo. Parte desta rota de 

produção do monômero é ilustrada na Figura 7, na qual a acetona reage com o 

ácido cianídrico (HCN) formando a acetona cianohidrogenada (BRYDSON, 1999). 

 

 

Figura  7: Reação entre acetona e ácido cianídrico (BRYDSON, 1999). 

 

 

O produto da reação anterior é tratado com ácido sulfúrico a 98% e 

posteriormente coletado por hidrólise, resultando no sulfato de metacrilamida, como 

ilustrado na Figura 8.  

 



 14 

 
Figura  8: Reação de produção do sulfato de metacrilamida (BRYDSON, 1999). 

 
Como o sulfato não pode ser isolado, passa-se a mistura por uma reação de 

esterificação em presença de metanol, como apresentado na Figura 9.  

 

 
 

Figura  9: Reação de esterificação e produção do monômero de MMA (BRYDSON, 1999). 

 

 
Para evitar a polimerização prematura do produto esterificado, alguns tipos de 

inibidores devem ser adicionados.  

Por limitações do uso do ácido cianídrico (HCN), foram desenvolvidas rotas 

que trabalham com a oxidação de compostos que tenham 4 carbonos. Um 

importante processo é baseado em 2 estágios de oxidação do isobutileno ou t-butil 

álcool que resulta no ácido metacrílico, que é separado e esterificado.  

O monômero resultante das reações se apresenta na forma líquida, com as 

seguintes características apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Propriedades típicas de monômeros de MMA 

Ponto de ebulição (760 mmHg)  100,5°C  

Densidade  0,936 – 0,940 g/cm³  

Índice de refração  1,413-1,416  

Calor de polimerização  48,5 kJ/mol  

 

A seguir serão descritas algumas das técnicas mais utilizadas na preparação 

de nanocompósitos e alguns princípios termodinâmicos da intercalação. 
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2.6  Técnicas de preparação de nanocompósitos   

 

2.6.1  Polimerização in situ  

 

Na polimerização in situ o monômero líquido (ou solução de monômero) é 

intercalado dentro das camadas do argilomineral e em seguida a polimerização é 

iniciada. Neste método a polimerização inicia-se sob o efeito do calor ou de 

radiação, através da ativação do iniciador ou catalisador. Pode-se obter uma 

estrutura intercalada ou esfoliada após a polimerização (MIGNONI, 2008). 

 Este método foi o primeiro a ser utilizado para sintetizar nanocompósitos 

polímero-argila e, em geral, é utilizado quando se deseja reforçar materiais 

termofixos. Consiste basicamente na dispersão da argila no monômero até seu 

entumecimento, iniciando posteriormente a reação de polimerização com a 

introdução do agente de cura. Esta técnica baseia-se na polaridade do monômero 

(MIGNONI, 2008). 

 O argilomineral é inchado juntamente com o monômero líquido, ou uma 

solução de monômero, para que a formação do polímero possa ocorrer entre as 

lamelas desse argilomineral. Na intercalação em solução, o sistema é formado com 

o monômero solubilizado no mesmo solvente no qual as camadas do argilomineral 

encontram-se intercaladas. Como foi citado anteriormente, a polimerização pode ser 

iniciada tanto por calor como por radiação, pela difusão de um iniciador ou um 

agente de cura, ou por um iniciador orgânico ou catalisador fixado por troca catiônica 

dentro das intercamadas, antes do passo de inchamento. Outra opção é a fixação de 

catalisador no argilomineral e a posterior polimerização através da admissão do 

monômero (KORNMANN, 1999). 

 A velocidade da polimerização in situ está relacionada com a polaridade do 

monômero e sua inserção no argilomineral. A elevada energia superficial do 

argilomineral atrai o monômero de tal forma que ele se difunde entre as lamelas. No 

equilíbrio, cessa a difusão e o argilomineral está inchado com a molécula de 

monômero. No começo da reação, o monômero reage com o iniciador. Essa reação 

diminui a polaridade das moléculas intercaladas e altera o equilíbrio termodinâmico, 
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permitindo que outras moléculas de monômero se posicionem entre as lamelas 

(KORNMANN, 1999).  

A Figura 10 ilustra a técnica da polimerização in situ, onde a argila 

organofílica é dispersa e expandida no monômero. A reação de polimerização tem 

início com a adição do agente de cura. No esquema apresentado, a força motriz 

para a intercalação está relacionada com a polaridade do monômero, tratamento 

superficial da argila e com a temperatura. A expansão da argila ocorre devido à 

atração de moléculas polares do monômero pela superfície das camadas da argila, 

até que as cadeias do agente de acoplagem estejam orientadas perpendicularmente 

a elas. Com o início da polimerização a polaridade das moléculas intercaladas 

diminui, deslocando o equilíbrio termodinâmico e ocasionando a difusão de outras 

moléculas de monômero para as galerias, sendo possível assim separar (e, 

eventualmente, esfoliar) as camadas do argilomineral (KORNMANN, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10: Representação esquemática da preparação de nanocompósitos via polimerização in 

situ (MIGNONI, 2008) 

 

 

2.6.2 Intercalação por solução 

 

 No método de intercalação por solução, o sistema é formado com o polímero 

solubilizado no mesmo solvente no qual as camadas do argilomineral encontram-se 

dispersas. Neste processo, a primeira etapa é semelhante à polimerização in situ. A 

argila organofílica é inicialmente dispersada em um solvente polar como a água, 

clorofórmio e tolueno. Ocorre a expansão do argilomineral no solvente formando 
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uma estrutura geleificada. Em seguida, o polímero também é dissolvido no mesmo 

solvente e adicionado ao gel, quando acontece a intercalação entre as lamelas. O 

próximo passo é a evaporação do solvente, normalmente sob vácuo (CARASTAN, 

2007).  

 A etapa de intercalação entre as lamelas depende do ganho de entropia de 

desorção das moléculas do solvente, sendo compensado pela diminuição entrópica 

conformacional das cadeias poliméricas intercaladas. É necessário que o maior 

número de moléculas do solvente seja desorvido  no argilomineral, para acomodar o 

polímero que está sendo intercalado nas lamelas (WU et al, 2001).  

Um exemplo da intercalação em solução pode ser visto na Figura 11. Trata-se 

de uma técnica viável na obtenção de nanocompósitos com polímeros de baixa ou 

nenhuma polaridade. Uma desvantagem desse método é utilizar quantidades 

elevadas de solvente. Esse método também pode ser utilizado na preparação de 

nanocompósitos cuja matriz polimérica é solúvel em água, como poli(álcool vinílico) 

e poli(óxido de etileno). Nesse caso, utilizando-se uma argila sem tratamento (argila 

sódica) (MIGNONI, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11: Representação esquemática da preparação de nanocompósitos via solução 

polimérica (MIGNONI, 2008) 

 

2.6.3 Intercalação no estado fundido 

 

 No processo de intercalação no estado fundido a argila é misturada com o 

polímero acima de seu ponto de amolecimento (para termoplásticos amorfos) ou de 

fusão (para termoplásticos semicristalinos), de modo que este penetre nas galerias 

da argila, intercalando as lamelas e, eventualmente, esfoliando-as. Porém para que 



 18 

haja a intercalação é necessário algum grau de afinidade entre o polímero e a argila. 

Este método apresenta duas grandes vantagens em relação aos demais: primeiro, 

não necessita uso de solventes orgânicos, sendo menos nocivo ao meio ambiente; 

segundo, é compatível com processos de extrusão e injeção (CARASTAN, 2007). 

 A intercalação no estado fundido tem como primeira etapa a mistura do 

polímero com a argila organofílica. Em seguida, esta mistura é aquecida a uma 

temperatura acima da temperatura de fusão (Tm) do polímero. Nesse processo, o 

polímero no estado fundido é misturado com a argila de forma a permitir a 

intercalação das cadeias do mesmo entre as lamelas da argila. As tensões 

cisalhantes promovem a destruição dos aglomerados de argila e o acesso das 

cadeias poliméricas às lamelas da argila, auxiliando no processo de intercalação, 

permitindo sua ocorrência em sistemas com cinética lenta ou com argila de difícil 

dispersão (MEDEIROS, 2010). 

 Esse método é baseado em dois efeitos competitivos: diminuição da entropia 

conformacional de flexibilidade das cadeias do polímero, quando confinadas na 

camada de silicato; e a contribuição entálpica das interações polímero-argila durante 

as etapas de mistura e aquecimento (KORNMANN, 1999). A Figura 12 ilustra a 

intercalação no estado fundido. 

 

 

 

 

 

  

 

Figura  12: Representação esquemática da preparação de nanocompósitos via fusão (MIGNONI, 

2008) 

 

O processo de intercalação no estado fundido apresenta um grande potencial 

para aplicação industrial, pois nesse caso, são utilizados equipamentos 

convencionais de processamento (reômetros de torque, extrusoras, e injetoras) na 

produção dos nanocompósitos. Nesse sentido, esta técnica de preparação de 

nanocompósitos, desde que possível, vem substituindo as anteriores. 
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2.6.4 Processamento no estado sólido 

 

Uma das técnicas recentemente desenvolvidas para obtenção de 

nanocompósitos poliméricos é o processamento no estado sólido, como foi proposto 

por Saito et al. (2006). A técnica baseia-se no princípio de que a esfoliação pode 

ocorrer a partir da transferência de tensão do polímero no estado sólido para o 

argilomineral, através da aplicação de pressão. Esta técnica tem como objetivo 

superar algumas dificuldades encontradas durante o processamento no estado 

fundido.  

Os métodos como a extrusão têm sido utilizados para tentar aumentar o grau 

de esfoliação a partir do cisalhamento promovido durante o processamento do 

nanocompósito. No entanto, a transferência de tensão do polímero fundido para o 

argilomineral na maioria dos estudos não é muito eficiente. Por isso a técnica de 

processamento no estado sólido tenta maximizar essa transferência de tensão, 

mantendo o polímero em seu estado rígido. 

Segundo Carastan (2007), para preparar um nanocompósito via 

processamento no estado sólido é necessário obter o polímero na forma de um pó 

bem fino, com granulometria semelhante à dos aglomerados de argilomineral. Essa 

mistura de polímero e  argilomineral é então prensada, de modo que a compressão 

dos grãos de polímero contra as partículas de argilomineral cause transferência de 

tensão e promova a esfoliação. Um dos motivos pelos quais este processo tem 

obtido resultados favoráveis é que os cátions surfactantes presentes no interior do 

argilomineral têm ponto de fusão baixo, de modo que à temperatura ambiente, ou 

após um pequeno aquecimento (abaixo de 100 °C), os cátions se encontram no 

estado líquido. Neste estado eles agem como lubrificantes, facilitando o 

deslizamento entre as camadas do argilomineral. A aplicação de carga para 

promover esta esfoliação pode ser então, maximizada pela utilização de partículas 

sólidas de polímero como agentes na transferência da tensão. 

De acordo com os trabalhos publicados por Saito et al. (2007), estudos com  

poli(sulfeto de fenileno) (PPS) mostraram que este método é bastante eficaz para 

aumentar o grau de esfoliação do argilomineral, ainda mais se for combinado com 

processamento no estado fundido após a prensagem. 
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2.7 Princípios termodinâmicos da intercalação 

 

Conforme apresentado por Carastan (2007), a intercalação de argilominerais 

por polímeros no estado fundido é governada por princípios termodinâmicos de 

maneira similar à miscibilidade de polímeros numa blenda polimérica. A partir de 

diversos estudos de intercalação estática de PS, Vaia et al. (1997) desenvolveram 

uma teoria estatística de campo médio para tentar prever a penetração dos 

polímeros entre as camadas de silicatos. Conforme esse estudo, a intercalação 

ocorre por causa do balanço de fatores entálpicos e entrópicos. O confinamento de 

moléculas de polímero entre o silicato reduz a entropia total do sistema, mas esta 

redução pode ser compensada pelo aumento de graus de liberdade das moléculas 

de surfactante ao aumentar a distância interlamelar. Os dois fatores resultam em 

uma variação de entropia quase igual a zero. Desse modo, a intercalação passa a 

ser governada pela variação de entalpia do sistema. 

Neste modelo a entalpia de mistura foi classificada em dois componentes: um 

apolar, geralmente desfavorável, correspondente às interações entre o polímero e a 

cauda alquílica do surfactante; e outro polar, favorável, resultante do caráter ácido-

base de Lewis de interações entre a superfície do silicato e o polímero (CARASTAN, 

2007). Estas interações polares devem ser promovidas para se ter uma melhor 

afinidade entre o polímero e o argilomineral e, desse modo, ser atingida a esfoliação. 

Como resultado, a teoria prevê três situações, a partir de curvas de energia livre em 

função da distância interlamelar, conforme a Figura 13: 

 

1. Quando a curva é totalmente positiva para qualquer distância, o 

sistema silicato-polímero é totalmente imiscível (Figura 13a). 

2. Quando a curva apresenta um ou mais pontos de mínimo, forma-se um 

sistema intercalado com uma ou mais distâncias de intercalação de 

equilíbrio (Figura 13 b e c).  

3. Se a curva apresenta um decaimento constante com o aumento do 

espaço interlamelar, o sistema é totalmente “miscível”, ou seja, tende a 

esfoliar (Figura 13 d). 
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Figura  13: Curvas do produto da energia livre por volume interlamelar (fv) pelo espaçamento 

interlamelar (h) em função da diferença de espaçamento interlamelar, onde h0 é o espaçamento 

inicial (VAIA, 1997) 

 

Este modelo tem limitações, mas pode ser utilizado para prever o tipo de 

morfologia do nanocompósito desejado (VAIA e GIANNELIS, 1997). Outros modelos 

para prever a morfologia dos nanocompósitos foram propostos por Balazs et al. 

(1999), baseados em modelos termodinâmicos de cristais líquidos. 

Outros estudos demonstraram que, quando são utilizadas argilominerais 

modificadas, a capacidade de intercalação do polímero depende do comprimento do 

modificador de superfície (VAIA e GIANNELIS, 1997). Quanto maior o modificador, 

maior o espaço entre as camadas do argilomineral e, portanto, maior a probabilidade 

de intercalação. Em Alexandre (2000) foi mostrado teoricamente que no caso de 

argilominerais não modificadas é possível obter nanocompósitos se o polímero 

utilizado for um copolímero em bloco com pelo menos alguns blocos bastante 

polares ou ainda um polímero com fim de cadeia polar. 

Um fator interessante que tem sido observado em diversos estudos é que o 

valor final de espaçamento interlamelar de alguns nanocompósitos intercalados não 

muda muito, sendo sempre próximo de 2,0 – 2,5 nm (descontando-se o valor da 

espessura das camadas do argilomineral) (SAITO et al, 2007). Isto ocorre não 

importando o espaçamento interlamelar inicial, isto é, a variação de espaçamento 

após a intercalação é maior para argilominerais com espaçamento inicial pequeno. 

Argilomineriais com espaçamento inicial grande têm quase o mesmo valor após a 

intercalação, de modo que às vezes não é possível detectar a intercalação por DRX. 
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Mas isto não implica necessariamente que nestes casos a intercalação não ocorra. 

Quando espaçamentos iniciais são grandes, isto significa que o cátion surfactante 

encontra-se arranjado com uma estrutura mais aberta, e é possível que haja espaço 

para o polímero penetrar nas galerias do argilomineral desviando-se dos cátions e 

até modificando a conformação inicial das cadeias alquílicas dos surfactantes 

(YOSHIDA, 2006) 

 

2.8 Preparação e caracterização de nanocompósitos PMMA/MMT 

 

A maioria dos trabalhos sobre nanocompósitos PMMA/argila têm  foco na rota 

de síntese química para a preparação desses materiais. Muitos desses trabalhos 

foram baseados em rotas de polimerização in situ para a sua preparação, 

principalmente em métodos de polimerização por emulsão e solução. 

Nanocompósitos PMMA/argila foram estudados utilizando técnicas de polimerização 

em emulsão, por Zheng  et al (2005), polimerização em suspensão e polimerização 

em solução, por Wang et al (2002) e polimerização em massa, por Su et al (2003).  

Nanocompósitos PMMA com várias argilas organofílicas esfoliadas através da 

técnica de polimerização por emulsão mostraram melhora na degradabilidade 

térmica (ZHENG et al , 2005).  

O primeiro relato da síntese de nanocompósitos PMMA/argila foi dado por 

Blumstein (1965), onde a montmorilonita natural de sódio (Na+MMT) foi utilizada 

juntamente com metacrilato de metila (MMA), através da polimerização por radicais 

livres na presença da argila. Biasci et al (1994) obtiveram nanocompósitos 

intercalados de PMMA/argila por dois métodos:  

(1) polimerização do MMA com montmorilonita modificada por 2-(N-metil-N, 

N-iodeto de dietil amônio) acrilato de etila. 

(2) intercalação direta de polímeros MMA com um silicato organicamente 

modificado. 

Os pesquisadores Lee e Jang (1996) prepararam materiais híbridos de 

PMMA/argila por técnicas de polimerização em emulsão e obtiveram estruturas 

intercaladas. Huang e Brittain  (2001) prepararam nanocompósitos de PMMA/argila 
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pela técnica de polimerização em suspensão, e eles obtiveram estrutura 

parcialmente esfoliada. 

Um estudo comparativo da estrutura, propriedades térmica e mecânica de 

nanocompósitos preparados com PMMA usando técnicas de suspensão, solução e 

em massa, e polimerização em emulsão realizado por Wang et al. (2002) mostrou 

que tanto nanocompósitos intercalados como esfoliados são formados dependendo 

da natureza química dos modificadores orgânicos. Por exemplo, o uso de uma argila 

totalmente organofilizada com modificadores alifáticos resulta em nanocompósitos 

intercalados, enquanto que em uma contendo dupla ligação e grupo allyl podem 

resultar nanocompósitos intercalados ou esfoliados.  De uma maneira geral, esses 

pesquisadores também verificaram que o módulo de elasticidade é maior em 

nanocompósitos esfoliados, em comparação com os intercalados, enquanto % de 

alongamento pode ser menor nos materiais híbridos em comparação com PMMA 

puro. Su e  Wilkie (2003) mostraram que nanocompósitos esfoliados PMMA podem 

ser formados com cargas menores de argila (0,5% em peso), enquanto 

nanocompósitos intercalados são formados com maior carregamento de argila (3% 

em peso) na polimerização em massa de metacrilato de metila com montmorilonita 

modificada por N-metil-N, N di (vinil-benzil) octadecil  amônio.  

As propriedades mecânicas (módulo de elasticidade e resistência à tração) e 

início de degradação, conforme pesquisas anteriores apresentaram melhor resultado 

em nanocompósitos PMMA/argila em relação ao PMMA puro. 

Atualmente existem relativamente, poucos estudos de nanocompósitos 

PMMA/argila usando método de intercalação por fusão em comparação com 

aqueles preparados por outras rotas (OKAMOTO et al, 2000). Nanocompósitos 

Intercalados de PMMA/argila preparados pelo método de mistura por fusão de 

PMMA com bentonita modificada por tetra alquil amônio di sebo apresentaram 

melhorias na estabilidade térmica e Tg (temperatura de transição vítrea). Estudos de 

nanocompósitos PMMA preparados por fusão usando argilas comerciais 

organicamente modificadas mostraram ligeira melhoria nas propriedades de tração 

(nanocompósitos esfoliados PMMA com baixa carga de argila, até de 2,5% em 

peso). Uso de epóxi como agente dispersante de nanoargila comercial 
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organicamente modificada deu origem a nanocompósitos esfoliados com melhores 

propriedades mecânicas segundo estudos de Salahuddin e Shehata (2001). 

De maneira geral, uma característica comum observada em todos os estudos 

citados anteriormente foi o aumento da Tg dos nanocompósitos PMMA/argila em 

relação à Tg do PMMA puro. No entanto, de forma interessante, uma diminuição na 

Tg do nanocompósito formado foi observada em amostras preparadas por extrusão, 

embora a base para entender esse comportamento não foi esclarecida (KUMAR et 

al, 2002). Em outro estudo de nanocompósitos PMMA/argila preparados por meio de 

fusão da mistura, de Salahuddin (2001), onde até 1% em peso de uma argila 

organofílica (nome comercial Clayton APA, Southern Clay Products, Inc.) foi utilizada 

não foram reportados resultados sobre o comportamento de Tg ou sobre o 

comportamento de degradação. 
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3 Objetivos 

_______________________________________________ 

 

 

Este trabalho teve como principal objetivo avaliar o efeito de argilas 

montmorilonitas, organofilizadas por diferentes modificadores, na estrutura e 

propriedades de nanocompósitos de poli(metacrilato de metila), PMMA comum e 

elastomérico, preparados em extrusora monorosca e moldagem por injeção.  

 

3.1 Objetivos específicos: 

 

 Preparar nanocompósitos com PMMA comum e elastomérico com 

argilas montmorilonitas organofilizadas por diferentes modificadores, 

utilizando extrusora monorosca e posterior injeção. 

 Determinar as propriedades térmicas e mecânicas dos materiais 

produzidos e relacioná-las com a estrutura morfológica observada.  

 Estudar o efeito dos diferentes modificadores orgânicos nas 

propriedades dos novos materiais. 

 Verificar a eficiência do uso da extrusora monorosca e da moldagem 

por injeção na obtenção de nanocompósitos PMMA/MMT.  
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4 Materiais e métodos 

_______________________________________________ 

 

4.1 Materiais utilizados 

 

Foram utilizados neste trabalho dois tipos de poli(metacrilato de metila) doados 

pela UNIGEL S. A.: Acrigel® LEP100 e Acrigel® ECP800,  aqui denominados  

PMMA C (PMMA comum) e PMMA ELT (PMMA elastomérico); seis tipos de argilas 

montmorilonita organicamente modificadas e comercialmente conhecidas como 

Cloisite® 10A, Cloisite® 11B, Cloisite® 15A, Cloisite® 20A, Cloisite® 25A, Cloisite® 

30B. As argilas são comercializadas pela Southern Clay Products, INC. As fichas 

técnicas detalhadas podem ser vistas nos ANEXOS A a F. 

Na Figura 14 é possível visualizar amostras dos polímeros, conforme foram 

recebidos do fabricante e na Figura 15 há uma tabela com amostras das argilas 

utilizadas, relacionando-as com a estrutura do modificador usado na organofilização 

de cada tipo. 

 

 

Figura  14: Amostras de PMMA C e PMMA ELT conforme foram recebidas do fabricante. 
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Figura  15: Tabela com amostras das argilas Cloisite® 
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As Tabelas 2, 3 e 4 ilustram algumas das propriedades dos materiais 

utilizados na preparação dos nanocompósitos.  A Tabela 5 apresenta de maneira 

resumida os principais cátions surfactantes usados no tratamento das argilas 

Cloisite® usadas neste trabalho. 

 

Tabela 2: Propriedades do PMMA C (Acrigel® LEP100) 

 Método Valores típicos Unidades 

Propriedades Físicas    

Índice de Fluidez (230ºC / 3,8 kg) ASTM D-1238 3,8 g/10 min 

Densidade ASTM D-792 1,19 g/cm3 

    

Propriedades Mecânicas    

Resistência à Tração (ruptura) ASTM D-638 70 MPa 

Alongamento (ruptura) ASTM D-638 4 % 

Impacto IZOD Entalhado ASTM D-256 14 J/m 

Dureza Rockwell  (escala M) ASTM D-785 95 - 

    

Propriedades Térmicas    

Temperatura de Deflexão 
Térmica (1,8 MPa; 3,2mm) 

ASTM D-648 96 oC 

Temperatura de Amolecimento 
Vicat (10N, 120ºC/h) 

ASTM D-1525 108 
oC 

Temperatura de Amolecimento 
Vicat (50N, 50ºC/h) 

ASTM D-1525 100 
oC 

Contração do Moldado ASTM D-955 0,3 – 0,6 % 

    

Propriedades Óticas    

Transmitância ASTM D-1003 92 % 

Índice de Refração ASTM D-542 1,49 - 

Fonte: UNIGEL S.A. 
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Tabela 3: Propriedades do PMMA ELT (Acrigel® ECP800) 

 Método Valores típicos Unidades 

Propriedades Físicas    

Índice de Fluidez (230ºC / 3,8 kg) ASTM D-1238 1,1 g/10 min 

Densidade ASTM D-792 1,19 g/cm3 

    

Propriedades Mecânicas    

Resistência à Tração (ruptura) ASTM D-638 44 MPa 

Alongamento (ruptura) ASTM D-638 55 % 

Impacto IZOD Entalhado ASTM D-256 60 J/m 

Dureza Rockwell (escala M) ASTM D-785 40 - 

    

Propriedades Térmicas    

Temperatura de Deflexão 
Térmica (1,8 MPa; 3,2mm) 

ASTM D-648 83 oC 

Temperatura de Amolecimento 
Vicat (10N, 120ºC/h) 

ASTM D-1525 102 
oC 

Temperatura de Amolecimento 
Vicat (50N, 50ºC/h) 

ASTM D-1525 94 
oC 

Contração do Moldado ASTM D-955 0,3 – 0,6 % 

    

Propriedades Óticas    

Transmitância ASTM D-1003 91 % 

Índice de Refração ASTM D-542 1,49 - 

Fonte: UNIGEL S.A. 
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Tabela 4: Propriedades das argilas Cloisite® 

Argilas/ 

Propriedades 

Cloisite® 
10A 

Cloisite® 
11B 

Cloisite® 
15A 

Cloisite® 
20A 

Cloisite® 
25A 

Cloisite® 
30B 

Modificador 

orgânico 
2MBHT 2MBHT 2M2HT 2M2HT 2MHTL8 MT2ETOH 

Capacidade de 
troca catiônica 

125meq/ 

100g argila 

95meq/ 

100g argila 

125meq/ 

100g argila 

95meq/ 

100g argila 

95meq/ 

100g argila 

90meq/ 

100g argila 

Porcentagem 

da mistura 
< 2% < 4% < 2% < 2% < 2% < 2% 

d001 19.2Å 18,4Å 31.5Å 24.2Å 18,6Å 18,5Å 

Densidade 1,9 g/cc 2,0 g/cc 1,66 g/cc 1,77 g/cc 1,87 g/cc 1,98 g/cc 

Tamanho da 
partícula seca 

- D50 37μm - - - - 

Cor off white off white off white off white off white off white 

Fonte: Southern Clay Products, INC. / Product Bulletin (2011)  

 

Tabela 5: Cátions surfactantes utilizados nas argilas Cloisite®. 

 Estrutura Nome 

Cloisite® 10A e 11B 

 

(alquil de sebo hidrogenado) 

benzil dimetil amônio 

Cloisite® 15A e 20A 

 

di(alquil de sebo hidrogenado) 

dimetil amônio 

Cloisite® 25A 

 

(alquil de sebo hidrogenado) 

2-(etil hexil) dimetil amônio 

Cloisite® 30B 

 

(alquil de sebo) dihidroxietil 

metil amônio 

Fonte: Southern Clay Products, INC. / Product Bulletin (2011)  
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4.2 Métodos 

 

A metodologia adotada para realização desse trabalho constituiu-se das 

etapas apresentadas na Figura 16, que serão descritas posteriormente. 

 

 

Figura  16: Fluxograma da metodologia de trabalho 
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4.2.1 Recebimento e preparação das argilas   

 

As amostras de argilas MMT, tipo Cloisite® foram recebidas em embalagens 

plásticas de aproximadamente 160 g e foram armazenadas em frascos de vidro 

mantidos em temperatura ambiente até a data da utilização (Figura 17). 

Posteriormente as argilas foram pesadas e separadas em papelotes com as 

quantidades 0,5g e 1,5g. Foram tomadas precauções para evitar perda de material 

assim como contaminação do mesmo, já que as argilas possuem uma granulação 

muito fina e são de difícil manipulação. 

As argilas utilizadas são produtos comerciais, prontos para consumo e 

dispensaram tratamentos, além da secagem pré-processamento. 

 

 

Figura  17: Amostras de argilas Cloisite® 
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4.2.2 Recebimento e preparação dos polímeros   

 

Os materiais poliméricos utilizados nesse trabalho foram recebidos e 

armazenados em temperatura ambiente até a data de preparação dos 

nanocompósitos. Posteriormente foram divididos em porções menores (bandejas de 

aproximadamente 1,5 kg) de maneira que pudessem ser secos nas estufas de ar 

circulante e a vácuo.  

 

4.2.3 Desenvolvimento dos nanocompósitos PMMA/MMT   

 

Como foi citado anteriormente, o método adotado para obtenção dos 

nanocompósitos foi mistura no estado fundido, utilizando extrusora monorosca, com 

diâmetro da rosca de D = 16 mm e relação de comprimento por diâmetro L/D = 26, 

(AX Plásticos Máquinas Técnicas Ltda., AX 16) do Laboratório de Reologia e 

Processamento de Polímeros (LabPol) do Departamento de Engenharia de Materiais 

da  UFRN. O material foi posteriormente injetado utilizando-se uma injetora (Arburg, 

modelo AllRounder 270S 400-100) da EMBRAPA Instrumentação (São Carlos – SP). 

Um esquema das etapas de processamento adotadas pode ser visto na Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18: Etapas de processamento dos materiais
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4.2.4 Processamento por extrusão 

 

Inicialmente, as matérias-primas para o desenvolvimento dos nanocompósitos 

(argilas e polímeros) devidamente preparados foram secos em estufas a 

temperatura de 60 oC. As argilas foram secas em estufa a vácuo durante 24 horas e 

os polímeros foram mantidos durante 20 horas em estufa de ar circulante, para pré 

secagem e posteriormente transferidos para estufa a vácuo, onde permaneceram 

por mais 4 horas. 

Conforme a Tabela 6, foram processadas as seguintes proporções de mistura 

do PMMA comum e PMMA elastomérico, com as argilas MMT na extrusora 

monorosca: 

Tabela 6: Proporções de misturas PMMA/MMT 

Composições (%) 

PMMA C/ Cloisite® 10A 99/1 97/3 

PMMA C/ Cloisite® 11B 99/1 97/3 

PMMA C/ Cloisite® 15A 99/1 97/3 

PMMA C/ Cloisite® 20A 99/1 97/3 

PMMA C/ Cloisite® 25A 99/1 97/3 

PMMA C/ Cloisite® 30B 99/1 97/3 

 
  

PMMA ELT/ Cloisite® 10A 99/1 97/3 

PMMA ELT/ Cloisite® 11B 99/1 97/3 

PMMA ELT/ Cloisite® 15A 99/1 97/3 

PMMA ELT/ Cloisite® 20A 99/1 97/3 

PMMA ELT/ Cloisite® 25A 99/1 97/3 

PMMA ELT/ Cloisite® 30B 99/1 97/3 
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4.2.5 Parâmetros de extrusão e procedimento de mistura dos materiais 

 

Os parâmetros de extrusão adotados para a produção dos nanomateriais 

foram: 

 Temperatura de processamento: 230/220/220 oC, nas respectivas 

zonas, alimentação/mistura/matriz (FIGURA 19) 

 Rotação da rosca: 40 rpm 

 

Figura  19: Desenho do parafuso da extrusora: (a) Perfil ISO; (b) descrição dos elementos e 

zonas do parafuso (REGO, 2012) 

 

Esses parâmetros foram mantidos durante o processamento dos polímeros 

puros e de todas as misturas de modo que os novos materiais produzidos pudessem 

ser comparados posteriormente.  Inicialmente foram processados os dois tipos de 

poli(metacrilato de metila)  puros, sem adição de argila. Utilizou-se a matriz para 

produção de fios que foram posteriormente granulados.  

Os materiais híbridos foram produzidos a partir de uma mistura manual dos 

polímeros e argilas. Com objetivo de melhorar a qualidade da mistura polímero-

argila, a alimentação da máquina recebeu atenção especial. Pequenas quantidades 

de polímero, retiradas da estufa somente na hora do processamento, foram 

cuidadosamente separadas em copos de policarbonato e receberam a adição da 

argila previamente pesada e seca nas proporções que resultassem composições 

nominais com 1% e 3% de MMT. A mistura foi cuidadosa de modo que as perdas 

fossem minimizadas. 
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 Todos os materiais foram produzidos em matriz de fio e granulados. Em 

seguida, foram secos em estufa de ar circulante e armazenados em embalagens 

individuais e posteriormente mantidos numa embalagem a vácuo (Figura 20).   

 

Figura  20: Material processado, seco e embalado a vácuo para posterior injeção 

 

4.2.6 Processamento por injeção  

 

Os materiais extrudados e granulados foram posteriormente injetados para 

obtenção de corpos de prova de tração tipo I, segundo a norma ASTM D638 

(Figuras 21 e 22). Os parâmetros utilizados para injeção dos corpos de prova foram: 

 Perfil de temperatura de injeção: T1 = 210 oC, T2 = 220 oC, T3 = 230 oC, 

T4 = 240 oC, T5 = 240 oC. 

 Temperatura do molde: Tmolde = 40 oC 

 Massa da cavidade: 25 g 

 Força máxima de fechamento: Fmáx = 400 kN 

 Tempo de resfriamento: tresf = 35 seg 
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Figura  21: Corpo de prova para ensaio de tração segundo norma ASTM D-638 

 

 

 

Figura  22: Injetora Arburg, modelo AllRounder 270S 400-1000  

 

O resultado desse processo foram 24 amostras de corpos de prova de 

materiais híbridos e 2 amostras de corpos de prova de materiais puros. Esses 

materiais foram separados e identificados conforme a ordem de processamento. 

Todas as caracterizações dos materiais produzidos foram feitas a partir desses 

corpos de prova que simulam os produtos a serem industrializados para diversas 

aplicações. 
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4.2.7 Caracterização das argilas, polímeros puros e nanocompósitos   

  

4.2.7.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

A microscopia eletrônica de varredura foi utilizada como técnica preliminar de 

observação dos seis tipos de argila aqui estudados e para avaliar a superfície de 

desgaste nos ensaios de esclerometria. 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram obtidas em 

equipamentos marca FEI, modelo MEV INSPECT S50, com filamento de tungstênio 

e marca Hitachi, modelo MEV de bancada TM-3000. 

 

4.2.7.2 Espectometria de fluorescência de raios X (FRX) 

 

Foi utilizada a técnica de espectrometria de fluorescência de raios X para a 

determinação da composição química dos seis tipos de argilas. As análises foram 

realizadas em espectrômetro WDS sequencial, modelo Axios Minerals da marca 

PANalytical, com tubo de raios-X cerâmico, anodo de ródio (Rh) e máximo nível de 

potência 2,4 KW.  

As amostras foram analisadas em dois modos de preparação:  

a) Disco fundido: 1 g de amostra + 6 g de fundente (Tetraborato de Lítio - 

Li2B4O7), mistura fundida a 1000 °C por 2 horas.  

b) Pastilha prensada: 3 g de amostra + 0,9 g de aglomerante (cera de 

parafina), mistura prensada com uma carga de 20 toneladas. 

4.2.7.3 Difração de raios X (DRX) 

 

As análises de DRX foram realizadas no difratômetro de raios X modelo 

X´Pert Pro MPD (PW 3040/60) PANalytical. O equipamento utilizado possui 

goniômetro PW3050/60(θ-θ) e com tubo de raios X cerâmico de anodo de Cu (Kα1= 

1,540598 Å) modelo PW3373/00, foco fino longo, filtro Kβ de Ni, detector X’Celerator 

RTMS (Real Time Multiple Scanning) no modo scanning e com active length 2,122º.  

Foram usadas as seguintes condições instrumentais:  
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- Varredura 2° a 70° 2θ, 40 kV, 30 mA, passo 0,02° em 2θ e tempo/passo de 

30 s, fenda fixa 1/4 e anti-espalhamento  5°, máscara 10 mm, movimento da amostra 

spinning, com 1 rps. 

 

4.2.7.4 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

As análises por microscopia eletrônica de transmissão foram realizadas num 

equipamento Philips modelo CM120 com uma voltagem de 120 kV. As amostras de 

argila foram preparadas em solução de metanol e as de nanocompósitos foram 

preparadas por ultracriomicrotomia, em um ultramicrotomo Leica, usando faca de 

diamante e velocidade de corte 0,1 mm. s-1 para obter amostras com espessura de 

25 nm, em temperatura ambiente.  

 

4.2.7.5 Análise termogravimétrica (TGA) 

 

Foram realizadas análises termogravimétricas (TGA) em analisador 

simultâneo DTG - 60H da Marca Shimadzu, com os seguintes parâmetros: 

 Gás de purga: nitrogênio. 

 Vazão do gás: 50 ml/min. 

 Taxa de aquecimento: 10ºC/min. 

 Temperatura final: 700ºC. 

 

4.2.7.6 Colorimetria 

 

Foi utilizado um colorímetro Konica Minolta CR-400/410 handheld chroma 

meter para avaliar as diferentes tonalidades entre os materiais produzidos.  

Foi adotado o sistema de cores criado pelo CIE (Comissão Internacional de 

Iluminação) onde foram medidas as coordenadas colorimétricas L*, a* e b*.  No 

espaço psicométrico CIELAB, as cores são descritas ou por luminosidade (L*), 

coordenada a* (conteúdo de vermelho a verde) e coordenada b* (conteúdo de 
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amarelo a azul) ou pelo uso de coordenadas cilíndricas de luminosidade (L*), 

tonalidade (Hº) e croma (C*), relacionadas diretamente com coordenadas Munsell. 

Além das medidas feitas com colorímetro e da determinação dos parâmetros 

L*a*b*, utilizou-se o software livre OpenRGB para fazer a conversão desses 

parâmetros. Esse software pode ser usado para manipulação de cores, sendo 

possível fazer harmonização, converter paletas de cores entre sistemas CIELAB e 

RGB, além de calcular cores e relacioná-las com um código HTML, entre outros. As 

interfaces do software OpenRGB utilizadas podem ser vistas nas Figuras 23 e 24. 

 

 

Figura  23: Interface do software OpenRGB – Calculadora 
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Figura  24: Interface do software OpenRGB – Harmonia de cores 

 

4.2.7.7 Transparência óptica 

 

A transparência óptica dos materiais foi determinada em um fotômetro 

BykGardner Haze-Gard Plus operando no modo de transmitância à temperatura 

ambiente. A leitura da transmitância foi feita em três diferentes pontos da amostra, 

sendo o resultado final a média aritmética. Como amostras foram utilizados os 

corpos de prova moldados por injeção e posicionados com uso de um calibrador 

para que fosse mantido o mesmo alinhamento horizontal e altura  em todas as 

medições, conforme a Figura 25. 

 

 

 

 

 

 

Figura  25: Fotômetro Byk Gardner Haze-Gard Plus 
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4.2.7.8 Ensaio de tração uniaxial. 

 

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

D-638/01, em uma máquina universal de ensaios Shimadzu, modelo AG-X 300kN. O 

ensaio foi realizado com velocidade de 1mm/min, até a deformação de 0,5%. A partir 

desse ponto a velocidade de ensaio foi alterada para 5 mm/min, até a ruptura do 

corpo de prova como mostrado na Figura 26.  

 

 

Figura  26: Máquina universal de ensaios 

 

4.2.7.9 Ensaio de flexão. 

 

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

ASTM D-790/00, em uma máquina universal de ensaios TIME testing machine, série 

WDW. O ensaio foi realizado com velocidade de 0,5 mm/min, até a deformação de 

0,05% ou até o rompimento dos corpos de prova, caso isso ocorresse primeiro.  
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4.2.7.10 Ensaio de dureza Rockwell 

 

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

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

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

Foram feitas 5 medições em cada composição e nas amostras de polímeros puros 

de acordo com a Norma ASTM D 785-98. 

 

4.2.7.11 Esclerometria pendular 

 

 O ensaio de esclerometria pendular foi utilizado para avaliar a resistência ao 

riscamento dos polímeros puros e nanocompósitos.  

 A energia dissipada para produzir o risco é determinada pela variação da 

energia potencial do pêndulo, de maneira análoga à utilizada nos ensaios de 

impacto. A energia específica de riscamento, dada pela relação entre a energia 

necessária para gerar um risco e a massa removida, é um parâmetro de rápida 

obtenção, e representativo da resistência à abrasão dos materiais para várias 

situações práticas. Assim, através da esclerometria pendular é possível classificar 

diferentes materiais com relação ao desgaste abrasivo (MARACINI et al., 2002). 

  Foi utilizado um aparato experimental semelhante ao representado na Figura 

27, juntamente com um sistema eletrônico de aquisição de dados, com utilização de 

um potenciômetro de 10 KW e de uma placa de transmissão da marca National 

Instruments com auxílio do software LabVIEW.  

 

Figura  27: Desenho esquemático do esclerômetro (adaptado de SOUZA, 2008) 
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 Com o sistema utilizado foi possível fazer a leitura das medições de 

angulação no esclerômetro, com taxa de resposta de 1000 dados/segundo. Foi 

observada oscilação de medida para instantes próximos, isto se deve ao fato da 

variação sinal-ruído, por essa razão, o sistema apresenta erro de medição na 

margem de ±0,3°/dado (SANTOS, 2012).  
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5 Resultados e discussão 

_______________________________________________ 

 

 Neste capítulo serão apresentados os principais resultados dos estudos 

realizados durante este trabalho. Inicialmente, serão apresentados os resultados 

referentes às argilas organofílicas utilizadas na preparação dos nanocompósitos. Em 

seguida, serão apresentados os resultados obtidos para os polímeros puros e para 

cada nanocompósito produzido.  

 

5.1 Caracterização das argilas 

 

 Como foi descrito no capítulo anterior, foram utilizados seis tipos de argilas 

montmorilonita organicamente modificadas. A diferença entre os tipos utilizados está 

na concentração do sal quaternário de amônio usado no processo de 

organofilização. Conforme mostrado na Tabela 4, as argilas Cloisite® 10A e 11B 

contêm o mesmo surfactante (2MBHT), assim como as argilas Cloisite® 15A e 20A 

(2M2HT), porém com capacidade de troca catiônica diferentes. Já as argilas 

Cloisite® 25A e Cloisite® 30B contém surfactantes distintos, sendo 2MHTL8 e 

MT2EtOH, respectivamente. 

 Como a capacidade de troca catiônica do argilomineral original é de 92,6 

meq/100 g, (conforme dados técnicos do fornecedor), a concentração de surfactante 

nas Cloisite® 10A, e Cloisite® 15A pode ser considerada em excesso. O cátion 

utilizado nestas argilas não contém nenhum grupo funcional, desse modo podem ser 

consideradas argilas não reativas. O mesmo pode ser considerado com relação às 

argilas Cloisite® 11B, Cloisite® 20A e Cloisite® 25A. O cátion da argila 30B contém 

dois grupos hidroxilas, que podem ser reativos ou formar ligações de hidrogênio com 

alguns polímeros, além de apresentar insaturações na cauda de hidrocarboneto. 
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5.1.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 Amostras das argilas organofiílicas utilizadas nesse trabalho foram 

observadas por microscopia eletrônica de varredura, para uma análise preliminar da 

morfologia. As amostras foram secas em estufa a vácuo (60 °C), da mesma maneira 

em que seriam utilizadas na composição dos novos materiais. 

 Visualmente, todas as argilas Cloisite® têm aspecto parecido e a mesma cor, 

denominada pelo fornecedor como off white. A partir das fotomicrografias com 

aumento de 1000 vezes também não foram observadas diferenças significativas na 

morfologia das argilas, o que era esperado. A seguir, serão apresentadas as 

fotomicrografias comparativas entre as argilas da seguinte forma: 

 Argilas tratadas com o mesmo surfactante: Cloisite® 10A e Cloisite® 11B 

(Figura 28);  

 Cloisite® 15A e Cloisite® 20A (Figura 29) 

 Demais argilas: Cloisite® 25A, Cloisite® 30B (Figuras 30 e 31) 

 Outras imagens obtidas por MEV podem ser observados no Apêndice 1. 

Cloisite® 10A  1000x Cloisite® 11B  1000x 

  

Modificador Orgânico: 2MBHT 

 
Figura  28: Fotomicrografias por MEV das argilas Cloisite® 10A e Cloisite® 11B; 1000 x 
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 A argila Cloisite® 11B, na Figura 28, apresenta algumas regiões mais 

aglomeradas que a argila Cloisite® 10A, apesar de serem do mesmo tipo e 

organofilizadas pelo mesmo agente modificador (2MBHT).  Conforme informações 

do fornecedor, a densidade da argila Cloisite® 11B é um pouco maior (2,0 g/cc) que 

a argila Cloisite® 10A (1,9 g/cc), possivelmente com partículas menores e mais 

agregadas. 

 

Cloisite® 15A  1000x Cloisite® 20A  1000x 

  

Modificador Orgânico: 2M2HT 

Figura  29: Fotomicrografias por MEV das argilas Cloisite® 15A e Cloisite® 20A; 1000 x 

  

 Observando a Figura 29 pode-se verificar uma morfologia semelhante a das 

argilas anteriormente apresentadas. A argila Cloisite® 20A também apresenta 

algumas regiões mais aglomeradas que a argila Cloisite® 15A.  Conforme 

informações do fornecedor, a densidade da argila Cloisite® 20B (1,77 g/cc) também 

é superior a da argila Cloisite® 15A (1,66 g/cc), possivelmente com partículas 

menores e mais agregadas. 
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 Considerando a densidade informada na ficha técnica da argila Cloisite® 25A 

(1,87 g/cc) e a fotomicrografia apresentada na Figura 30 pode-se verificar uma 

semelhança desta com a argila Cloisite® 10A.  

 

Cloisite® 25A  1000x 

 

 Modificador Orgânico: 2MHTL8 

Figura  30: Fotomicrografia por MEV da argila Cloisite® 25A; 1000 x 

 

 Na Figura 31 pode-se observar a argila Cloisite® 30B (densidade 1,98 g/cc). 

As fotomicrografias apresentadas no Apêndice 3 também mostram uma semelhança 

com a argila Cloisite® 11B. Apesar de serem tratadas com modificadores diferentes, 

conforme a ficha técnica do fornecedor,  essas argilas apresentam um espaçamento 

interplanar d001 muito parecido e densidades muito próximas. Esse espaçamento foi 

confirmado por difração de raios X e será apresentado posteriormente.   
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Cloisite® 30B  1000x 

 

 Modificador Orgânico: MT2ETOH 

Figura  31: Fotomicrografia por MEV da argila Cloisite® 30B; 1000 x 

 

 De uma maneira geral, as análises por MEV mostraram uma enorme 

distribuição de tamanho dos aglomerados das partículas de argila. Com as amostras 

pulverizadas sobre a fita de carbono, como esperado, não foi possível observar a 

orientação das lamelas da argila. Foi possível ver apenas aglomerados de tamanhos 

bastante irregulares. Alguns desses aglomerados foram medidos e os valores 

aproximados de sua extensão, apresentados nas Figuras 28 a 31, podem ser 

resumidos na Tabela 7:  

Tabela 7: Comprimento aproximado dos aglomerados das argilas Cloisite® nas fotomicrogafias 

por MEV 

Argilas Valores medidos (aprox.) 

Cloisite® 10A 5 – 24 m 

Cloisite® 11B 7 – 26 m 

Cloisite® 15A 7 – 22 m 

Cloisite® 20A 7 – 33 m 

Cloisite® 25A 11 – 29 m 

Cloisite® 30B 6 – 22 m 
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5.1.2 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

 A microscopia eletrônica de transmissão (MET) foi utilizada para analisar 

localmente a morfologia das argilas, de maneira que pudesse ser observada sua 

estrutura lamelar. Algumas fotomicrografias podem ser vistas na Figura 32. 

  

  

  

  

 Figura  32: Fotomicrografias por MET das argilas Cloisite® 10A, Cloisite® 11B Cloisite® 

15A, Cloisite® 20A, Cloisite® 30B, 175kX  e Cloisite® 25A, 300kX. 
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 As imagens obtidas ilustram a semelhança entre a morfologia das argilas, 

confirmando que são do mesmo tipo e possuem estrutura lamelar. Outras imagens 

com diferentes ampliações encontram-se no Apêndice 2. As fotomicrografias obtidas 

por MET ilustram que as partículas são formadas por aglomerados de camadas 

muito finas, compostas de algumas lamelas, sendo a maioria das camadas orientada 

paralelamente ao plano da imagem, mas também se observam algumas orientadas 

perpendicularmente. 

 

5.1.3 Espectometria de fluorescência de raios X (FRX) 

 

 O resultado da análise química das argilas Cloisite® obtido por fluorescência 

de raios X pode ser visto na Tabela 8. De uma maneira geral, verifica-se que os 

percentuais dos componentes químicos variam pouco quando os seis tipos de 

argilas são comparados.  

 Observando a Tabela 8, verifica-se valores próximos a composição de uma 

montmorilonita típica, considerando que esses números podem variar de acordo 

com a região em que o argilomineral foi obtido, tratamento e condições de 

purificação do material.  

 Uma análise química de uma MMT típica indica uma composição contendo os 

seguintes percentuais mássicos: SiO2 = 51,14%; Al2O3 = 19,76%; Fe2O3 = 0,83%; 

ZnO = 0,1%; MgO = 3,22%; CaO = 1,62%; K2O = 0,11%; Na2O5 = 0,42%; H2O = 

22,8%. Quando seca a 150°C há eliminação de 14,81% de água, permanecendo 

ainda na sua estrutura 7,99% desta. Outras análises químicas mostram que a MMT 

é formada por: Al = 9,98%; Si = 20,78%; H = 4,10% e O = 65,12% em massa 

(UTRACKI, 2004) 
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Tabela 8: Resultados obtidos por fluorescência de raios X 

ARGILA 10A  11B 15A 20A 25A 30B 

Composto % % % % % % 

SiO2 37,6  45,04 40,99 40,8 44,73 46,02 

TiO2  <0,1  - -  <0,1 - - 

Al2O3 13,91  15,68 14,84 14,74 15,36 16,89 

Fe2O3 2,38  2,83 2,42 2,42 2,84 3,29 

CaO 0,29  0,3 0,4 0,21  <0,1 0,29 

MgO 1,28  1,58 1,45 1,53 1,69 1,48 

K2O - 0,06  <0,1 - - - 

Na2O 0,19  0,73 0,31 0,37 0,54 0,3 

P2O5  <0,1  0,11 -  <0,1 - - 

PF 44,2  33,64 39,5 39,79 34,74 31,68 

Outros 0,05  0,03 0,05 0,05 0,04 0,06 

 

Composto [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] 

Ba  134 82 113 90 70 74 

Zn  86 58 85 92 93 107 

Sr  86 33 64 37 21 149 

Mn  78 61 77 83 75 82 

Zr  64 36 65 87 80 84 

Pb  18 - 21 29 29 31 

Ga  16 6 15 18 17 20 

Y  15 11 17 17 16 16 

Ni  7 6 10 5 7 7 

Nb  6 - 4 10 7 11 

As  3 12 3 - - - 

Rb - 7 2 - - - 

V - 2 - - - - 

Cu - - - - 1 1 

  

*P F = Perda ao fogo determinada com a queima a 1000 ºC, após secagem a 105 ºC 

 

 Algumas observações podem ser feitas com relação aos resultados obtidos 

nas análises dos seis tipos de argilas organofílicas: 
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a. Presença de Fe2O3 em maior quantidade que nas argilas MMT, de modo 

geral. A argila Cloisite® 30B foi a que apresentou o maior teor, 3,29%. 

b. A presença de Na2O é menor na argila Cloisite® 10A que na Cloisite® 11B, 

pois apesar de serem organofilizadas com mesmo surfactante, as 

concentrações são maiores no primeiro tipo.  Isso também ocorre com as 

argilas Cloisite® 15A e Cloisite® 20A. 

c. Nas análises também foi observada a presença de outros elementos, mas em 

pequena quantidade, além dos elementos comumente encontrados nas 

argilas MMT. 

 

5.1.4 Difração de raios X (DRX) 

 

 A caracterização das amostras por difração de raios X, de uma maneira geral, 

visa verificar a existência de minerais acessórios e de argilominerais. Nesse trabalho 

essa técnica também foi usada com o objetivo de comprovar as características 

apresentadas pelo fornecedor, no que se refere ao espaçamento interlamelar, 

através da distância interplanar d001. 

 As Figuras 33 a 38 apresentam as curvas de difração de raios X, obtidas pelo 

método do pó, das seis argilas Cloisite®, respectivamente. 

 

Figura  33: Difratograma da amostra de argila Cloisite® 10A. 

2 theta [graus] 
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Figura  34: Difratograma da amostra de argila Cloisite® 11B. 

 

Figura  35: Difratograma da amostra de argila Cloisite® 15A. 

 

Figura  36: Difratograma da amostra de argila Cloisite® 20A. 

2 theta [graus] 

2 theta [graus] 

2 theta [graus] 



 55 

 

Figura  37: Difratograma da amostra de argila Cloisite® 25A. 

 

 

 

Figura  38: Difratograma da amostra de argila Cloisite® 30B. 

  

 As seis amostras apresentaram o pico correspondente à distância interplanar 

d001 cujos valores são próximos aos apresentados nas fichas técnicas do fornecedor, 

como pode ser visto na Tabela 9. 

 

 

 

 

2 theta [graus] 

2 theta [graus] 
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Tabela 9: Comparação entre as distâncias d001 das argilas 

Argilas  
Ficha técnica 

 d001 [nm] 

Lote estudado 

d001 [nm] 

Cloisite® 10A 1,92 1,98 

Cloisite® 11B 1,84 1,89 

Cloisite® 15A 3,15 3,35 

Cloisite® 20A 2,42 2,47 

 Cloisite® 25A 1,86 2,04 

Cloisite® 30B 1,85 1,87 

 

 

 Verificou-se a presença de picos nas faixas: 0,45nm - 0,41nm, 

correspondente ao argilomineral esmectítico, em todas as amostras além de picos 

com valores próximos a 0,32nm e 0,25nm correspondentes ao quartzo, na maioria 

das amostras.  

 Além disso, é possível visualizar nos difratogramas o pico na faixa de 

0,149nm, correspondente à distância basal d060, evidenciando que os argilominerais 

esmectíticos são dioctaédricos (VALENZUELA-DÍAZ, 1994). Para a argila Cloisite® 

15A  houve necessidade de refinar a análise iniciando em 2 igual a 20 até 300 para 

evidenciar o pico referente a d001 (2 = 3,570) portanto, o pico característico das 

dioctaédricas não está aparente. 

 De uma forma geral, os difratogramas das seis amostras são similares, 

indicando tratar-se do mesmo tipo de argila, confirmando serem montmorilonitas. Os 

valores encontrados referentes à distância interplanar d001 maiores que os de uma 

argila montmorilonita natural confirmam que as amostras referem-se a argilas 

montmorilonitas tratadas, porém com modificadores diferentes ou em diferentes 

condições e concentrações. 
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5.1.5  Termogravimetria (TGA) 

 

        Resultados das análises térmicas das argilas estão apresentados na Figura 39.  

 (a) Cloisite 10A 

 

(b) Cloisite 11B 

 
 

(c) Cloisite 15A 

 

 

(d) Cloisite 20A 

 
 

(e) Cloisite 25A 

 

 

(f) Cloisite 30B 

 
 

 

Figura  39: Curvas TGA das amostras de argilas Cloisite®. 
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 Na Tabela 10 podem ser observados os valores referentes à temperatura de 

início de degradação Tonset  e o resíduo das análises. 

 

Tabela 10: Temperatura de degradação das argilas 

Amostra Temperatura onset (oC) Resíduo (%) 

Cloisite® 10A 190,26 66,44 

Cloisite® 11B 185,68 68,18 

Cloisite® 15A 249,45 61,66 

Cloisite® 20A 249,61 64,95 

Cloisite® 25A 261,67 67,98 

Cloisite® 30B 238,71 76,30 

 

 Com a finalidade de auxiliar a avaliação das condições de processamento dos 

materiais por extrusão e injeção, foi elaborada a Tabela 11 com percentual das 

perdas de massa das argilas nas temperaturas 220 0C e 240 0C. 

 

Tabela 11: Perda de massa das argilas nas temperaturas 220 
0
C e 240 

0
C 

ARGILAS 220 0C 240 0C 

Cloisite® 10A 7,1 % 10,6 % 

Cloisite® 11B 7,0 % 9,8 % 

Cloisite® 15A 1,5 % 2,8 % 

Cloisite® 20A 1,4 % 2,0 % 

Cloisite® 25A 1,6 % 2,5 %  

Cloisite® 30B 1,5% 2,4 % 

 

  

 As curvas obtidas para as amostras também são similares, o que indica que 

estas podem pertencer a uma mesma camada geológica.  As análises apresentaram 

uma curva de perda de umidade e de água interlamelar que vai da temperatura 

ambiente a aproximadamente 200°C. Curvas de desidroxilação aparecem na faixa 
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de 400°C a 600°C. Não foi possível visualizar as curvas endo-exotérmicos, 

característicos dos argilominerais esmectíticos (destruição do reticulado cristalino e 

formação de quartzo beta a partir da estrutura amorfa criada anteriormente), pois 

estes são visíveis na faixa de 800° a 900°C (SANTOS, 1975). 

 

5.2 Caracterização dos polímeros 

 

5.2.1 Difração de raios X (DRX) 

 

 As Figuras 41 e 42 apresentam os difratogramas de difração de raios X do 

PMMA comum e PMMA elastomérico. Os difratogramas foram obtidas de amostras 

retiradas dos corpos de prova injetados, fixadas em um porta amostras conforme a 

Figura 40. 

 

                          

Figura  40: Amostra preparada para difração de raios X 
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Figura  41: Difratograma de raios X da amostra de PMMA comum 

 

 

 

Figura  42: Difratograma de raios X da amostra de PMMA elastomérico 

 

 Pode-se verificar por meio dos difratogramas que os materiais analisados são 

amorfos e apresentam curvas características desse tipo de material, sem picos de 

difração. Esse resultado será usado posteriormente para verificar indícios de 

intercalação e esfoliação das argilas nos nanocompósitos. 

 

2 theta [graus] 

2 theta [graus] 
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5.2.2 Termogravimetria (TGA) 

 

 Os resultados das análises térmicas dos polímeros puros estão apresentados 

nas Figuras 43 e 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  43: Curva TGA da amostra de PMMA comum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  44: Curva TGA da amostra de PMMA elastomérico. 
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 Pelas análises de termogravimetria verificou-se que as duas amostras de 

PMMA apresentaram uma perda de massa inicial que vai da temperatura ambiente a 

aproximadamente 250°C (aproximadamente 1,5%). Essa perda está relacionada a 

perda do monômero residual presente no PMMA, além da presença de moléculas de 

água.  A partir da perda de massa inicial verifica-se uma curva endotérmica e o 

possível início de degradação dos materiais, mostrado nas figuras pela Tonset. O 

PMMA elastomérico (Tonset. = 342,00 oC) tem estabilidade térmica ligeiramente maior 

que o PMMA comum (Tonset. = 324,36 oC).  O PMMA elastomérico também 

apresentou uma maior porcentagem de resíduos ao final da análise. Essas 

diferenças de comportamento térmico estão relacionadas principalmente a presença 

de elastômero acrílico na composição do PMMA elastomérico. 

 

 

5.2.3 Colorimetria  

 

 Os corpos de prova produzidos com os polímeros puros foram analisados por 

colorimetria com a finalidade de obterem-se padrões de cores que pudessem ser 

relacionados com a transparência desses materiais após a injeção, já que essa é 

uma das principais características do PMMA. Esses valores e cores serviram como 

critérios de comparação para avaliação de cores, tonalidade e transparência dos 

materiais híbridos, resultantes das misturas polímero-argila. Conforme as medições 

pelo sistema CIELAB, utilizando-se como calibração um fundo branco padrão, 

obtiveram-se os resultados apresentados na Tabela 12. Nessa tabela também pode 

ser visualizada a cor HTML correspondente, conforme o software OpenRGB. Esse 

software não fornece a cor exata, mas uma aproximação da cor real do objeto.  Com 

o código HTML é possível reproduzir a cor encontrada em qualquer meio digital ou 

impressão gráfica, possibilitando sua comparação visual. 
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Tabela 12: Resultados de colorimetria para os polímeros puros – Sistema CIELAB 

 L* a* b* Código HTML / Cor  

Fundo branco 
padrão 

95,62 -0,21 2,45 F4F2EE 

 

PMMA comum 86,51 -0,07 4,23 DCD8D1 

 

PMMA elastomérico 89,59 -0,46 4,67 E4E8E1 

 

L*= luminosidade   a* = conteúdo de vermelho a verde   b* = conteúdo de amarelo a azul 

  

  No sistema CIELAB, vale lembrar, que o parâmetro L* varia de 0 a 100, onde 

o valor máximo (100) representa uma perfeita reflexão difusa, representando a 

coloração branca, enquanto que o valor mínimo (0) representa a coloração preta. Os 

eixos a* e b* não representam limites numéricos específicos.  

 Com os resultados obtidos pode-se observar que a tonalidade encontrada 

para os polímeros é bem próxima ao fundo branco padrão usado para calibrar o 

instrumento. As amostras de PMMA são bastante transparentes, já que o valor da 

luminosidade foi próximo ao valor de calibração. Observa-se também que o PMMA 

elastomérico (L* = 89,59) é ligeiramente mais transparente que o PMMA comum (L* 

= 86,51). Essa relação também foi comprovada pelo ensaio de transparência óptica 

descrito a seguir. 

 

5.2.4 Transparência óptica  

 

 A Tabela 13 apresenta os resultados obtidos a partir da técnica de fotometria 

para os polímeros puros. 
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Tabela 13: Resultados de fotometria para os polímeros puros 

 T H C 

PMMA comum 88,30  0,29 12,30  0,51 71,60  1,31 

PMMA elastomérico 92,30  0,06 13,60  0,10 70,90  0,93 

T = transmitância   H = haze   C = clarity 

 

 A verificação da transparência óptica dos materiais foi realizada pela medição 

da transmitância utilizando como amostras os corpos de prova injetados.  Esses não 

tinham o tamanho necessário para cobrir toda área do feixe de luz emitido pelo 

equipamento. Dessa forma os valores encontrados não indicam o valor real de 

transmitância (T), mas valem como parâmetros comparativos para a transparência 

dos materiais. 

 Foi confirmado que a amostra de PMMA elastomérico (T = 92,30  0,06) é 

mais transparente que a de PMMA comum (T = 88,30  0,29). Os valores 

encontrados são proporcionais aos valores de colorimetria, sendo aqui, ligeiramente 

maiores, uma vez que os corpos de prova não preenchiam totalmente a área de 

análise no porta amostras. O posicionamento dos corpos de prova foi apresentado 

anteriormente na Figura 30. 

 

 

5.2.5 Ensaios de tração uniaxial  

 

 Como foi citado anteriormente, os ensaios de resistência à tração foram 

realizados segundo a norma ASTM D-638/01. Foram ensaiados cinco corpos de 

prova tipo I, que podem ser vistos na Figura 45.  
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Figura  45: Corpos de prova tipo I, de PMMA comum e PMMA elastomérico. 

 

 

 Nas Figuras 46 e 47 são representados os resultados dos ensaios de tração 

das amostras de PMMA comum e PMMA elastomérico. 

 

Figura  46: Curvas tensão x deformação de PMMA comum, obtidas em ensaio de tração uniaxial. 
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Figura  47: Curvas tensão x deformação de PMMA elastomérico, obtidas em ensaio de tração 

uniaxial. 

 

 Os resultados obtidos nos ensaios de tração são apresentados na Tabela 14.  

Aqui serão apresentados apenas os valores referentes à resistência máxima à 

tração dos materiais, pois não foram utilizados extensômetros durante os ensaios. 

 

Tabela 14: Resultados dos ensaios de tração dos polímeros puros 

Materiais 
Resistência à 
tração (MPa) 

PMMA comum 62,63 1,86 

PMMA elastomérico 37,03  0,42 

 

  

 Com os resultados do ensaio de tração verifica-se que o PMMA elastomérico 

é menos resistente à tração que o PMMA comum, porém apresentou uma maior 

deformação, como era esperado, já que esse material apresenta partículas de 

elastômeros acrílicos em sua composição. Os resultados encontrados são próximos 
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aos valores fornecidos pelo fabricante dos materiais, como foram apresentados nas 

Tabelas 2 e 3. 

 É importante salientar que após o ensaio de tração todo o comprimento útil 

dos corpos de prova de PMMA elastomérico ficou esbranquiçado antes da ruptura, 

como apresentado na Figura 48.  Por meio das curvas tensão-deformação 

apresentadas anteriormente pode-se verificar que o PMMA elastomérico é um 

material com maior tenacidade que o PMMA comum. Esse fato é devido, 

principalmente as partículas borrachosas presentes em sua composição. Estudos 

revelam que segmentos flexíveis introduzidos sob a forma de agentes tenacificantes 

ou agentes flexibilizantes são capazes de controlar a fratura, originada durante um 

teste mecânico (LONGUET, 1999). Porém, essas partículas de borracha dispersas 

dentro da matriz vítrea, por si só, não contribuem diretamente para a deformação 

elevada desse material. 

 A matriz deve primeiramente escoar em torno das partículas da fase 

borrachosa, isto é, alterando a distribuição de tensão dentro da matriz, modificando 

o comportamento sob tensão do sistema tenacificado. Só o amortecimento mecânico 

não é suficiente para explicar a ocorrência do esbranquiçamento sob tensão (stress 

whitening) e o nível de deformação antes da ruptura. As partículas de borracha 

iniciam e controlam o crescimento e propagação de microfibrilamentos. 

 Por meio de solicitações sob tração os microfiblilamentos são iniciados em 

pontos onde há ocorrência de máxima deformação principal. Essa região é próxima 

a região equatorial da partícula. Assim sendo, a microfibrila se propaga através dos 

planos onde ocorrem as deformações máximas principais. O crescimento das 

microfibrilas é interrompido quando a concentração de tensão em sua extremidade 

cai abaixo do nível crítico para a propagação ou quando outra partícula de borracha 

é encontrada. 

 A presença das partículas de borracha no PMMA elastomérico proporciona 

um grande número de microfibrilas em contraste com pequeno número que pode 

ocorrer no PMMA comum, durante o ensaio da tração. 
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Figura  48: Aspecto dos corpos de prova após ensaio de tração uniaxial 

 

5.2.6 Ensaio de flexão 

 

 Os ensaios de flexão em 3 pontos, como citado anteriormente, foram 

realizados com base na norma ASTM D-790/00. Para cada tipo de polímero foram 

ensaiados cinco corpos de prova de seção retangular (3,2 x 13,0 mm) e com 

comprimento útil 60 mm. Esse ensaio foi utilizado para determinação do módulo de 

elasticidade dos polímeros e o resultado obtido encontra-se na Tabela 15. 

 

Tabela 15: Resultados dos ensaios de flexão dos polímeros puros 

Materiais 
Módulo de 

elasticidade (GPa) 

PMMA comum 3,51 0,12 

PMMA elastomérico 1,89  0,03 
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 O PMMA elastomérico, apresenta um módulo de elasticidade menor que o 

PMMA comum. A maior tenacidade do PMMA elastomérico, devido a presença de 

partículas borrachosas em sua composição, pode ser verificada no gráfico da Figura 

47, anteriormente apresentado. 

 

5.2.7 Ensaio de dureza Rockwell (escala M) 

 

 Os resultados encontrados nos ensaios de dureza Rockwell (escala M), 

conforme a norma ASTM D-785 podem ser vistos na Tabela 16. Os valores obtidos 

também são próximos aos fornecidos pelo fabricante dos materiais, como foi 

apresentado nas Tabelas 2 e 3, confirmando que o PMMA elastomérico é um 

material menos duro que o PMMA comum, tendo maior facilidade de penetração da 

esfera utilizada no ensaio. 

 

Tabela 16: Resultados dos ensaios de dureza Rockwell dos polímeros puros 

Materiais 
Dureza Rockwell  

(escala M) 

PMMA comum 92,6  1,2 

PMMA elastomérico 40,4  1,9 

 

 

5.2.8 Ensaio de esclerometria pendular 

 

 A esclerometria pendular foi realizada utilizando-se os corpos de prova 

injetados. Foram realizados 3 riscos em cada amostra de PMMA comum e PMMA 

elastomérico, com indentador de 600. 

 O ensaio utilizando o esclerômetro está esquematizado conforme ilustração 

da Figura 49.  
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Figura  49. Diagrama esquemático do percurso do indentador durante o risco 

 

Devido à morfologia do ensaio, tem-se a partir do esquema do percurso do 

indentador durante o risco, a possibilidade de medição da energia despendida, pelo 

princípio de conservação da energia, durante o contato. A energia pode ser avaliada 

como a energia de deformação; onde H é a altura de queda e Ht  é a altura total (H 

do pêndulo + H do indentador) bem como os parâmetros utilizados para calcular a 

energia potencial através da equação 5.1, em que Ed corresponde a energia de 

deformação, Mp = massa do pêndulo, Mi = massa do indentador, g = aceleração da 

gravidade,  o = ângulo inicial e f = ângulo final.      

     ]coscos[ 0 fipipd HHgMME       (5.1) 

 Os valores calculados da energia de deformação dos materiais ensaiados 

estão relacionados na Tabela 17, para os polímeros puros. 

 

Tabela 17: Resultados dos ensaios de esclerometria pendular dos polímeros puros 

Materiais Energia de deformação (J) 

PMMA comum 0,35  

PMMA elastomérico 0,90 

 

 Observou-se através da Tabela 17 que o PMMA elastomérico dissipou maior 

energia de deformação durante o riscamento em relação ao PMMA comum. Isso 

ocorreu porque o PMMA elastomérico apresenta alta tenacidade, como constatado 
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pela curva tensão-deformação apresentada na Figura 47, e, portanto, absorveu mais 

energia durante a passagem do indentador o que resultou em maior energia 

dissipada durante a realização desse processo.  

 Nas Figuras 50 e 51 são apresentadas as imagens, obtidas por microscopia 

óptica e  miscroscopia eletrônica de varredura das superfícies dos corpos de prova 

de PMMA comum e PMMA elastomérico. 

 

(a) microscópio óptico - 100X 

 

(b) microscópio óptico - 200X 

 

(c) MEV - 100X 

 

(d) MEV - 200X 

Figura  50: Análise dos corpos de prova de PMMA comum em microscópio óptico e MEV 
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(a) microscópio óptico - 50X 

 

(b) microscópio óptico - 100X 

 

(c) MEV - 100X 

 

(d) MEV - 200X 

Figura  51: Análise dos corpos de prova de PMMA elastomérico em microscópio óptico e MEV 

  

 No ensaio com os polímeros puros houve remoção contínua de material 

durante o riscamento.  Nos PMMA comum e elastomérico também se observa a 

formação de bordas irregulares com aspecto de ondulações ou zig-zag (Figuras 51b 

e 52b). Porém, o PMMA elastomérico apresenta ondulações bem visíveis, devido a 

presença de partículas borrachosas em sua composição. Esse fenômeno foi 

identificado no PC, PET, PEEK e PVC por Sinha et al. (2006) estudando o 

riscamento de diferentes polímeros. Esses autores o chamaram de “stick-slip” e 

explicaram que esse comportamento depende das propriedades do substrato do 

material.   

 Para o ângulo 60° nos dois tipos de materiais analisados foi possível 

identificar regiões com deformações locais no material. Isso ocorre devido à pressão 
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de contato que resulta em transição do fenômeno de abrasão por corte (“cutting”) 

para deformação em camadas, sugerindo o fenômeno de lascamento mencionado 

por Zum Gahr, 1987. Ou seja, o material não removido pelo risco acomodou-se na 

trilha formada pela ferramenta de corte em forma de camadas. 

 

5.3 Desenvolvimento e caracterização dos nanocompósitos 

PMMA/MMT   

 

5.3.1 Desenvolvimento dos nanocompósitos 

 

 Nos Apêndices 4 e 5 é possível visualizar os 24 tipos de materiais produzidos 

e granulados após o processo de extrusão. Esses materiais foram usados para a 

produção dos corpos de prova por injeção, que podem ser vistos nas Figuras 52 e 

53. De uma maneira geral, algumas observações podem ser feitas com relação ao 

processamento dos novos materiais: 

a) Com relação à mistura manual de polímeros puros e argilas foram obtidos 

materiais com boa qualidade visual. Foram produzidos alguns corpos de 

prova transparentes e outros com indícios de argila aglomerada, porém 

distribuída de maneira uniforme no produto final.  

b) A temperatura de processamento adotada influenciou a produção de 

materiais com as argilas Cloisite® 10A, 11B e 30B. Essas argilas, como já foi 

mostrado anteriormente, apresentaram indícios de degradação na 

temperatura de processamento do material, além da evaporação natural da 

água que existe entre as lamelas de argilomineral e que não foi totalmente 

eliminada na secagem pré-processamento. 

c) Praticamente todos os materiais produzidos com 3% de argila apresentaram 

indícios de argila aglomerada. Isso não é evidente para os materiais 

produzidos a partir da mistura das argilas Cloisite® 15A, 20A e 25A com 

PMMA elastomérico. Em materiais produzidos com 1% de argila não há 

indícios de aglomeração, porém faz-se necessário o uso de técnicas de 

caracterização como DRX e MET para comprovação. 
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d) As argilas Cloisite® 15A, 20A e 25A apresentaram melhores condições de 

processamento. Já a argila Cloisite® 30B teve o processamento mais difícil, 

comprovado pela dificuldade de dispersão e coloração diferenciada dos 

materiais produzidos.  
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Figura  52: Corpos de prova injetados PMMA C/MMT 
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Figura  53: Corpos de prova injetados PMMA ELT/MMT 
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5.3.2 Difração de raios X (DRX) 

 

 Foram realizadas análises por difração de raios X para todas as amostras de 

nanocompósitos, além dos polímeros puros, como foi apresentado anteriormente. 

Esses materiais foram preparados para análise da mesma forma que os polímeros 

puros, a partir dos corpos de prova injetados.  

 A Tabela 18 apresenta um resumo das distâncias interplanares d001 medidas 

a partir das análises de DRX. 

 

Tabela 18: Resultados de difração de raios X para argilas e nanocompósitos 

Argilas 
Ficha 

Técnica 
Lote 

estudado 

PMMA comum 

d001 [nm] 

PMMA elastomérico 

d001 [nm] 

1% 3% 1% 3% 

 d001 [nm] d001 [nm] d001 [nm] d001 [nm] d001 [nm] d001 [nm] 

Cloisite® 10A 1,92 1,98 x
* 

1,73 x 1,64 

Cloisite® 11B 1,84 1,89 x x x x 

Cloisite® 15A 3,15 3,35 3,45 1,76 3,50 3,45 

Cloisite® 20A 2,42 2,47 1,74 1,69 1,75 1,81 

Cloisite® 25A 1,86 2,04 1,56 1,57 x 1,65 

Cloisite® 30B 1,85 1,87 x 1,67 x 1,70 

*x: não foram encontrados picos referentes a d001. 

 A seguir serão apresentados os resultados das análises de DRX de todos os 

materiais processados. Essas análises estão divididas em grupos que relacionam 

cada material com o polímero e argila de origem. Inicialmente, serão apresentadas 

as análises de materiais produzidos a partir do PMMA comum e, posteriormente, as 

análises de materiais produzidos com PMMA elastomérico. Os comentários 

pertinentes a cada análise seguem cada grupo.  

 

a) PMMA comum e argilas Cloisite® 10A e Cloisite® 11B 

 

 As Figuras 54 e 55 ilustram um comportamento semelhante entre os materiais 

produzidos com as argilas Cloisite® 10A e 11B. Esse comportamento era esperado, 
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já que essas argilas foram organofilizadas com o mesmo modificador (2MBHT), 

porém em concentrações diferentes, tendo a Cloisite® 10A maior capacidade de 

troca catiônica (CTC), apresentando assim um espaçamento interlamelar maior que 

na Cloisite® 11B.  

 

 

Figura  54: Difratogramas de raios X – PMMA C / 10A 

  

 

 

Figura  55: Difratogramas de raios X – PMMA C / 11B 

 

2 theta [graus] 

2 theta [graus] 



 79 

 Observando as Figuras 55 e 56 verifica-se que há indícios de esfoliação para 

as amostra PMMA-COMUM-10A 1% e PMMA-COMUM-11B 1%, já que não há pico 

de difração característico da argila montmorilonita.  Quando a distância entre as 

lamelas excede um determinado valor limite (cerca de 8 nm), não é mais possível 

observar o pico do plano (001). A sua ausência geralmente indica que ocorreu 

esfoliação, mas nem sempre isso acontece (ALEXANDRE, 2000). É necessária a 

confirmação por técnicas complementares, como a miscroscopia eletrônica de 

transmissão. A amostra física desses materiais com 1% de argila apresenta um 

material com transparência semelhante ao polímero puro (Figura 53). Porém, o 

material produzido com a argila Cloisite® 11B apresenta-se menos transparente que 

no produzido com argila Cloisite® 10A, cujo espaçamento interlamelar é maior. O 

maior espaçamento entre as lamelas facilitou a interação com o polímero 

promovendo a separação destas e a possível esfoliação. 

 Para a amostra de PMMA-COMUM-10A 3% verifica-se um pico de difração 

com a base alargada e valor da distância interplanar d001 de aproximadamente 1,73 

nm e para a amostra de PMMA-COMUM-11B 3% não há evidência desse pico. Isso 

pode ser um indício de presença de argila Cloisite® 10A aglomerada, porém com 

redução na distância interplanar d001 comparado à argila original (1,98 nm). Essa 

redução pode ter sido ocasionada pela degradação do modificador orgânico da 

argila durante o processamento, devido à temperatura elevada que pode ter 

provocado um colapso das lamelas de argila. De uma maneira geral, picos mais 

baixos e com base mais larga indicam uma estrutura mais desordenada e, às vezes, 

parcialmente esfoliada.   

 É importante observar que para essas amostras não há pico de difração 

característico das argilas dioctaédricas d060, o que pode ser um indicativo de que 

certa quantidade de argila está esfoliada na matriz.  Apesar do indício de argila 

aglomerada no material o mesmo apresenta boa transparência e qualidade visual, 

conforme a Figura 52. 
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b) PMMA comum e argilas Cloisite® 15A e Cloisite® 20A 

 

 Os difratogramas representativos das análises com PMMA comum e as 

argilas Cloisite® 15A e Cloisite® 20A são apresentados nas Figuras 56 e 57. O 

resultado apresentado nos difratogramas mostra um comportamento distinto dos 

materiais produzidos com essas argilas, apesar de serem organofilizadas com o 

mesmo modificador. 

 

Figura  56: Difratogramas de raios X – PMMA C / 15A 

 

 

Figura  57: Difratogramas de raios X – PMMA C / 20A 

2 theta [graus] 

2 theta [graus] 
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 A Figura 56 apresenta uma comparação entre os difratogramas da argila 

Cloisite® 15A e os materiais híbridos produzidos com o PMMA comum. As análises 

de DRX envolvendo essa argila precisaram ser feitas a partir de um ângulo 2 menor 

que os dos demais materiais, já que o pico de difração referente à distância 

interplanar d001 encontrava-se em posição inferior. Como o polímero é um material 

amorfo e isso foi comprovado pela análise DRX não houve necessidade de refazer 

sua análise num ângulo 2 inferior. 

 Pela Figura 56, observa-se o pico de difração (d001 = 3,35 nm) da argila 

Cloisite® 15A. O material preparado com PMMA comum e 1% da argila Cloisite® 

15A apresenta no difratograma indícios de intercalação, uma vez que há um ligeiro 

deslocamento do pico para esquerda, para um ângulo 2 inferior. Isso representa um 

aumento na distância interplanar d001 para 3,45 nm. Ao contrário do que aconteceu 

com as argilas anteriores, a maior distância entre as lamelas medida pela distância 

interplanar d001 parece não favorecer a esfoliação da argila. Nesse caso, a força de 

cisalhamento promovida pelo processo de extrusão pode não ter sido suficiente para 

separar totalmente as lamelas. As cadeias do polímero nesse caso podem ter tido 

maior facilidade de alojarem-se entre as lamelas do argilomineral, intercalando o 

material, sem a separação completa dos tactóides. Aqui também se verifica um caso 

em que devido ao espaçamento inicial das lamelas da argila ser grande, há 

possibilidade de que o cátion surfactante estivesse arranjado com uma estrutura 

mais aberta, com isso houve espaço para o polímero penetrar nas galerias da argila 

desviando-se desses cátions e até modificando a conformação inicial das cadeias 

alquílicas do modificador. Observando a amostra física do material, verifica-se que 

este também teve boa transparência (Figura 52). 

 A amostra PMMA COMUM-15A 3%, apresenta um pico de difração de 

aproximadamente 1,76 nm e como citado anteriormente, isso pode ser um indício de 

presença de argila aglomerada, porém com redução bastante significativa no 

espaçamento interlamelar comparado a argila original (3,35 nm). Observando a 

amostra física na Figura 52 verifica-se a presença de pontos mais escuros que 

diminuem a transparência do material produzido. 

 Observando-se a Figura 57, os difratogramas referentes aos materiais 

produzidos com PMMA comum e a argila Cloisite® 20A, nas concentrações de 1% e 
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3% apresentaram indícios da presença de argila que não foi intercalada e nem 

esfoliada, já que foi possível identificar picos de difração referentes à distância 

interplanar d001 de 1,74 nm e 1,69 nm, respectivamente.  Como em nenhum dos 

casos observou-se o pico característico das argilas dioctaédricas, d060 e os dois 

materiais continuaram transparentes a quantidade de material floculado, ou seja, 

presença de tactóides pode ser pequena. A confirmação disso necessita do uso da 

microscopia eletrônica de transmissão. 

 

c) PMMA comum e argila Cloisite® 25A  

 

 Analisando a Figura 58, pode-se ver que os difratogramas dos materiais 

produzidos com PMMA comum e argila Cloisite® 25A, nas concentrações 1% e 3% 

apresentam picos de difração referentes a distância planar d001 de 1,56 nm e 1,57 

nm, respectivamente. Isso demonstra que esses dois materiais tiveram 

comportamento semelhante e a concentração da argila teve pouca influência no 

resultado dessa análise, diferente das argilas anteriores. Há indícios de que parte da 

argila esteja floculada no material, uma vez que aparecem picos referentes a 

distância interplanar d001 menores que 2,0 nm, valor encontrado para argila de 

origem.  

 

Figura  58: Difratogramas de raios X – PMMA C / 25A 

 

2 theta [graus] 
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 Nos difratogramas dos materiais preparados com Cloisite® 25A também não 

é visível o pico característico das dioctaédricas d060, pois apesar da evidência de 

argila floculada, isso acontece em pequena quantidade, indicando que boa parte 

desta encontra-se esfoliada na matriz. Também pode ser observando na Figura 52, 

reflexos do comportamento apresentado nos difratogramas, onde o material 

produzido com 1% de argila é mais transparente que o produzido com 3 %, porém 

ambos apresentam indícios de argila floculada.  

 

d) PMMA comum e argila Cloisite® 30B  

 

 O comportamento dos materiais preparados com PMMA comum e argila 

Cloisite® 30B, de acordo com os difratogramas da Figura 59, é semelhante ao 

apresentado pelos materiais preparados com a argila Cloisite® 10A, tanto para a 

concentração de 1% como 3%, apesar das argilas serem organofilizadas com 

modificadores distintos. 

 

Figura  59: Difratogramas de raios X – PMMA C / 30B 

 

 Para a maior concentração de argila há indícios de que esta esteja totalmente 

esfoliada, já que não há pico de difração referente a distância planar d001. Para a 

menor concentração é possível medir um pico em torno de 1,67 nm, indicando a 

presença de argila floculada no material, porém em pequena quantidade, já que a 

2 theta [graus] 
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distância planar referente a d060 também não é visível. Indícios da presença dessa 

argila floculada podem ser vistos nos corpos de prova da Figura 52. 

 

e) PMMA elastomérico e argilas Cloisite® 10A e Cloisite® 11B 

 

 As Figuras 60 e 61 apresentam os difratogramas de raios X dos materiais 

preparados com PMMA elastomérico e as argilas Cloisite® 10A e Cloisite® 11B nas 

concentrações 1% e 3%.  

 Verifica-se nos difratogramas que para esses materiais houve comportamento 

diferente, apesar das argilas utilizadas serem organofilizadas pelo mesmo 

modificador. Para os materiais preparados com 1% de argila, o difratograma mostra 

indícios de esfoliação. Isso também ocorreu com os nanocompósitos preparados 

com PMMA comum e essas mesmas argilas. Já os materiais preparados com 3% de 

argila apresentaram comportamentos distintos.   

 

 

Figura  60: Difratogramas de raios X – PMMA ELT / 10A 
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Figura  61: Difratogramas de raios X – PMMA ELT / 11B 

 

 

 Observa-se que com o PMMA ELT-3% Cloisite 10A há indícios da presença 

de argila floculada, porém em pequena quantidade, já que nesse caso, também não 

é observada a presença do pico referente à distância interplanar d060. Observando a 

Figura 54 pode-se verificar que esses materiais são transparentes, o que indica que 

houve esfoliação da argila, porém isso só pode ser confirmado através de imagens 

de microscopia eletrônica de transmissão. 

 Nos difratogramas da Figura 61 verifica-se que não há picos de difração para 

o nanocompósito PMMA ELT-11B-3%. Com isso há indícios de que a argila tenha 

esfoliado, o que precisa ser comprovado por microscopia eletrônica de transmissão.   

   

f) PMMA elastomérico e argilas Cloisite® 15A e Cloisite® 20A 

 

 As Figuras 62 e 63 apresentam os difratogramas dos materiais produzidos 

com PMMA elastomérico e argilas Cloisite® 15A e Cloisite® 20A.  

 

2 theta [graus] 
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Figura  62: Difratogramas de raios X – PMMA ELT / 15A 

 

 

 

Figura  63: Difratogramas de raios X – PMMA ELT / 20A 

 

 Observa-se que os picos de difração desses materiais são semelhantes aos 

apresentados pelos nanocompósitos PMMA-COMUM-15A-1% e PMMA-COMUM-

2 theta [graus] 
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20A-1%. Os materiais preparados com menor quantidade de Cloisite® 15A 

apresentam picos deslocados para a esquerda em relação ao pico da argila 

montmorilonita pura. Isso é um indício de que nesses materiais a argila foi 

intercalada pelo polímero. Medindo a distância planar d001 verifica-se que houve um 

aumento em relação a essa mesma distância na argila Cloisite® 15A. A distância 

d001 que originalmente era 3,35 nm aumentou para 3,50 nm no material PMMA ELT-

15A-1%. Já os materiais preparados com 1% de Cloisite® 20A apresentaram 

indícios da presença de argila que não foi intercalada e nem esfoliada, já que podem 

ser vistos picos de difração referentes a distância planar d001 de 1,75 nm, inferior ao 

medido na argila pura, 2,47 nm. 

 Observa-se nos difratogramas dos materiais preparados com 3% de Cloisite® 

15A que também há indícios de argila intercalada. Nesses nanomateriais houve um 

deslocamento do pico de difração para a esquerda, indicando um aumento da 

distância d001 em relação a argila Cloisite® 15A. A distância d001 que originalmente 

era 3,35 nm aumentou para 3,45 nm no material PMMA ELT-15A-3%. Já para o 

material preparado com 3% de Cloisite® 20A há indícios de argila floculada, uma 

vez que houve redução da distância planar d001 de 2,47 nm para 1,81 nm. 

 Na Figura 53 observa-se que os nanomateriais PMMA-COMUM-15A-1%  e 

PMMA-COMUM-15A-3% são bastante transparentes e não apresentam argila 

floculada.  

 Na Figura 63 os difratogramas referentes aos materiais produzidos com 

PMMA elastomérico e a argila Cloisite® 20A, nas concentrações 1% e 3% não foi 

observado o pico característico das argilas dioctaédricas, d060 e os dois materiais 

continuaram transparentes (Figura 53). A quantidade de material floculado pode ser 

pequena. A confirmação disso necessita o uso da microscopia eletrônica de 

transmissão. 
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g) PMMA elastomérico e argila Cloisite® 25A  

 

Figura  64: Difratogramas de raios X – PMMA ELT / 25A 

 

 A comparação dos difratogramas da Figura 64 com os da Figura 58 mostra 

uma diferença entre o material com PMMA elastomérico e o material com PMMA 

comum processados com argila Cloisite® 25A, na concentração 1% em peso. Com 

PMMA comum, apareceu um pico de difração e indícios de argila floculada, o que 

não aconteceu no material produzido com PMMA elastomérico, onde há indícios de 

que a argila esteja esfoliada. Observando a Figura 53 verifica-se que esse material é 

mais transparente que o primeiro.   

 O difratograma referente a concentração 3% em peso de argila mostrou um 

comportamento semelhante ao do material produzido com a argila Cloisite® 25A e 

PMMA comum. Ou seja, no material PMMA ELT-25A-3 há indícios de que parte da 

argila está floculada no material, já que aparece pico referente a distância planar d001 

igual a 1,65 nm, valor menor que 2,0 nm,  encontrado para argila de origem.  

 Nos difratogramas da Figura 64 também não é visível o pico característico 

das dioctaédricas d060 para os materiais híbridos, pois apesar de existir argila 

floculada, isso acontece em pequena quantidade.  

 

 

2 theta [graus] 
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h) PMMA elastomérico e argila Cloisite® 30B  

 

Figura  65: Difratogramas de raios X – PMMA ELT / 30B 

 

 O comportamento dos materiais preparados com PMMA elastomérico e argila 

Cloisite® 30B, de acordo com os difratogramas da Figura 66, é semelhante ao 

apresentado pelos materiais preparados com essa mesma argila e PMMA comum, 

tanto para a concentração 1% como 3%. Para a menor concentração de argila há 

indícios de que esta esteja totalmente esfoliada, já que não há pico de difração 

referente a distância interplanar d001. Para a maior concentração é possível medir 

um pico em torno de 1,70 nm, indicando a presença de argila floculada no material, 

porém em pequena quantidade, já que a distância planar referente a d060 também 

não é visível. A presença dessa argila floculada pode ser notada na Figura 53, 

porém observa-se que esse material é mais transparente que o similar produzido 

com PMMA comum. 

 

5.3.3 Termogravimetria (TGA) 

 

 A análise termogravimétrica dos materiais processados por fusão foi realizada 

para avaliar a influência dos diferentes tipos de argilas MMT na estabilidade térmica 

dos nanocompósitos. A Tabela 19 apresenta a temperatura onset (início de 

degradação) dos nanocompósitos processados com 1% e 3% de argilas tipo 

2 theta [graus] 
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Cloisite® na extrusora monorosca, em função do tratamento das argilas. O 

percentual de resíduo foi medido na temperatura de 700 °C. As curvas obtidas por 

TGA podem ser vistas no APÊNDICE 5.  

 

Tabela 19: Resultados obtidos por termogravimetria dos nanocompósitos 

Materiais 
Temperatura onset 

(oC) 
Resíduo (%) 

PMMA COMUM  324,36 1,08 

PMMA ELASTOMÉRICO 342,00 8,04 

 1% 3% 1% 3% 

PMMA C-10A  308,10 294,71 1,61 1,32 

PMMA C-11B  293,22 322,63 2,34 7,91 

PMMA C-15A  301,00 337,33 1,65 4,31 

PMMA C-20A  310,90 356,88 2,11 5,03 

PMMA C-25A  324,11 293,22 0,47 0,90 

PMMA C-30B  321,14 341,79 0,67 0,37 

PMMA ELT-10A 345,99 343,61 9,10 0,0 

PMMA ELT-11B  327,58 343,77 1,58 2,63 

PMMA ELT-15A  350,55 348,23 0,47 3,98 

PMMA ELT-20A  348,23 348,00 3,59 5,34 

PMMA ELT-25A  343,65 342,30 1,51 1,64 

PMMA ELT-30B 348,23 348,24 0,00 2,92 

 

 

  Observando os valores da Tabela 19 verifica-se que os nanocompósitos 

produzidos com PMMA comum e 1% das argilas não apresentaram melhoria 

significativa em relação à estabilidade da degradação térmica, uma vez que os 

valores da temperatura onset ficaram abaixo ou próximos ao valor obtido para 

polímero puro (Tonset = 324,36 oC). Observando os valores obtidos para os 

materiais produzidos com PMMA comum e 3% de argila, observa-se um pequeno 

aumento na estabilidade térmica da maioria dos nanocompósitos. Era esperado que 

a presença de conteúdo inorgânico sob forma de estrutura lamelar intercalada ou 

esfoliada, como foi indicado nas análises por difração de raios X, fosse responsável 
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por aumentar a estabilidade dos nanocompósitos. Porém, a menor quantidade de 

argila utilizada em algumas misturas (1% em peso) pode não ter sido suficiente para 

tal melhoria. A baixa estabilidade térmica obtida para os materiais produzidos com a 

argila Cloisite® 10A pode estar relacionada ao início de degradação da argila na 

temperatura de processamento, que seria superior a 7%, como foi mostrado na 

Tabela 11.  

 Nos materiais produzidos com PMMA elastomérico foi observada uma 

pequena melhoria na estabilidade térmica dos materiais produzidos com 1% em 

peso de argilas, quando comparados com o polímero puro (Tonset = 342 oC). A 

presença das partículas elastoméricas na composição do polímero pode ter 

contribuído para esse aumento. 

 O mecanismo de degradação das argilas organofílicas na presença de 

cadeias de polímero não é bem compreendido e necessita de maior investigação. 

Xie et al. (2001) estudaram o comportamento de degradação térmica da 

montmorilonita modificada com alquil amônio com diferentes comprimentos de 

cadeia alquil  e mostraram um mecanismo de degradação em quatro etapas, quando 

comparado com as duas etapas de degradação observadas para uma argila não 

modificada. O início da degradação para uma bentonita (como é o caso das argilas 

organofílicas Cloisite®) é em torno de 155 oC. Um aumento da temperatura, inclusive 

durante o processamento, resulta em produtos de degradação, tais como alcano, 

alceno, aldeído de amina terciária linear, etc. O modificador das argilas Cloisite® 

15A e 20A têm maior probabilidade de sofrer reação de eliminação Hoffmann, em 

comparação aos modificadores das demais argilas, devido à presença do 

modificador orgânico alifático di(alquil de sebo hidrogenado), segundo Tiwari e 

Natarajan (2007), mas isso não foi comprovado para os nanocompósitos aqui 

produzidos.  

 Os materiais produzidos com 1% da argila Cloisite® 15A apresentaram de 

uma maneira geral melhor resultado quanto a estabilidade térmica. Isso pode ser 

devido ao efeito da intercalação e confinamento dos segmentos de polímero entre as 

camadas de argila, como foi verificado por DRX. 

 Como visto a partir da literatura, o comportamento por termogravimetria dos 

nanocompósitos polímero/argila depende da preparação/técnica, química do 
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modificador orgânico, da quantidade de argila, média dominante do espaçamento 

entre lamelas, da dispersão e do arranjo das pilhas de argila na matriz polimérica 

(YEH et al, 2004). Tabtiang et al. (2000) observaram que os valores obtidos por 

termogravimetria para nanocompósitos PMMA/MMT processados por fusão são 

próximos aos valores do  PMMA puro, ou seja, também não encontraram nenhuma 

mudança significativa.  

 

5.3.4 Colorimetria 

 

 Os corpos de prova produzidos pela mistura por fusão dos polímeros puros e 

argilas foram analisados por colorimetria. Os valores obtidos e as cores a eles 

relacionadas serviram como critérios de comparação com os corpos de prova 

produzidos com os polímeros puros   

 A medição das cores, conforme o sistema CIELAB foi realizada em três 

pontos dos corpos de prova e com a média foram obtidos os valores de L* 

(luminosidade), da coordenada a* (conteúdo de vermelho a verde) e coordenada b* 

(conteúdo de amarelo a azul). Lembrando que nesse sistema o valor máximo L* = 

100 representa uma perfeita reflexão difusa, representando a coloração branca. 

Com isso, utilizou-se um fundo de calibração branco, cujos valores foram tabelados 

para comparação, já que o objetivo do trabalho é comparar valores e cores de 

materiais sendo a transparência uma das propriedades mais desejadas. Conforme 

as medições pelo sistema CIELAB foram obtidos os resultados mostrados na Tabela 

20.  

 De acordo com as cores obtidas no software OpenRGB e com as imagens 

feitas a partir dos corpos de prova injetados foi possível criar uma tabela 

comparativa mostrando a relação entre as imagens reais, as cores medidas e o tipo 

de argila utilizado no processamento dos materiais. Também foi possível ter uma 

idéia da transparência dos produtos obtidos. 

 Observando as Tabelas 21 e 22 verifica-se que foi possível obter padrões e 

cores HTML muito próximos às cores reais dos corpos de prova injetados, mesmo 

considerando a existência de alguns pontos mais escuros nas amostras físicas. 
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Tabela 20: Resultados de colorimetria dos nanocompósitos PMMA/MMT 

COLORIMETRIA - PMMA COMUM / MMT 

 

L* 

(luminosidade) 

a* 

(vermelho à verde) 

b* 

(amarelo à azul) 

PMMA C-10A 1% 82,33 0,16 10,16 

PMMA C-11B 1% 80,05 -0,05 10,04 

PMMA C-15A 1% 84,54 -0,61 7,27 

PMMA C-20A 1% 84,01 -0,42 6,82 

PMMA C-25A 1% 83,74 -0,43 7,83 

PMMA C-30B 1% 76,25 0,19 18,36 
 

PMMA C-10A 3% 72,12 0,10 17,60 

PMMA C-11B 3% 68,92 0,60 16,12 

PMMA C-15A 3% 73,55 -0,61 12,87 

PMMA C-20A 3% 73,53 -0,71 11,67 

PMMA C-25A 3% 75,03 -0,13 14,10 

PMMA C-30B 3% 63,63 1,87 27,02 
 

COLORIMETRIA - PMMA ELASTOMÉRICO / MMT 

 

L* 

(luminosidade) 

a* 

(vermelho à verde) 

b* 

(amarelo à azul) 

PMMA ELT-10A 1% 83,55 -0,65 10,83 

PMMA ELT-11B 1% 82,80 -0,49 10,52 

PMMA ELT-15A 1% 85,27 -0,91 9,20 

PMMA ELT-20A 1% 86,33 -0,84 8,97 

PMMA ELT-25A 1% 84,92 -0,71 9,04 

PMMA ELT-30B 1% 77,71 -0,14 19,35 
 

PMMA ELT-10A 3% 73,12 -0,24 19,31 

PMMA ELT-11B 3% 70,52 0,24 17,52 

PMMA ELT-15A 3% 79,26 -1,34 16,15 

PMMA ELT-20A 3% 80,73 -1,29 15,59 

PMMA ELT-25A 3% 77,96 -0,96 15,84 

PMMA ELT-30B 3% 63,46 2,28 29,59 

  

 

 



 94 

Tabela 21: Comparação de cores entre materiais injetados e colorimetria – PMMA comum/Cloisite® 

COMPARAÇÃO DE CORES – MATERIAIS INJETADOS/COLORIMETRIA 

 PMMA comum/Cloisite® – 1% PMMA comum/Cloisite®– 3% 
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Tabela 22: Comparação de cores entre materiais injetados e colorimetria – PMMA elastomérico/Cloisite® 

 

COMPARAÇÃO DE CORES – MATERIAIS INJETADOS/COLORIMETRIA 

 PMMA elastomérico/Cloisite® – 1% PMMA elastomérico/Cloisite® – 3% 

 10 A 11 B 15 A 20 A 25 A 30 B 10 A 11 B 15 A 20 A 25 A 30 B 
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D8B0BC  

 

 

 
D6CEBA  

 

 

 
DBD5C4  

 

 

  
DED8C7  

   

 

    
   DAD4C3  

 

 

 
CEBF9C  

 

 

 
C1B290  

 

 

 
B9AB8D  

 

 

 
CEC4A6  

 

 

 
D2C8AB  

 

 

 
CBC0A3  

 

 

 
B09765  



 Com os valores e cores obtidos por colorimetria foi possível fazer uma 

classificação com base na variação de luminosidade L* dos corpos de prova. Foi 

possível classificar a partir do padrão branco e obter os seguintes resultados: 

 Comparação de cores entre PMMA comum/MMT 1% e 3% (Tabela 23). 

 Comparação de cores entre PMMA elastomérico/MMT 1% e 3% (Tabela 24). 

 Comparação de cores entre todos os materiais processados. (Tabela 25). 

 

 

Tabela 23: Comparação de cores entre PMMA comum/MMT 1% e 3% 

COLORIMETRIA - PMMA comum / MMT 

1% L* a* b*    3% L* a* b*   

PMMA C 85,51 -0,07 4,23 

 

  PMMA C 85,51 -0,07 4,23 

 

                  

                  

PMMA C-15A 1% 84,54 -0,61 7,27    PMMA C-25A 3% 75,03 -0,13 14,10  

                  

                  

PMMA C-20A 1% 84,01 -0,42 6,82    PMMA C-15A 3% 73,55 -0,61 12,87  

                  

                  

PMMA C-25A 1% 83,74 -0,43 7,83    PMMA C-20A 3% 73,53 -0,71 11,67  

                  

                  

PMMA C-10A 1% 82,33 0,16 10,16    PMMA C-10A 3% 72,12 0,10 17,60  

                  

                  

PMMA C-11B 1% 80,05 -0,05 10,04    PMMA C-11B 3% 68,92 0,60 16,12  

                  

                  

PMMA C-30B 1% 76,25 0,19 18,36 

 

  PMMA C-30B 3% 63,63 1,87 27,02 
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Tabela 24: Comparação de cores entre PMMA elastomérico/MMT 1% e 3% 

COLORIMETRIA - PMMA elastomérico/MMT 

1% L* a* b*     3% L* a* b*   

PMMA ELT 89,59 -0,46 4,67 

 

  BRANCO 95,62 -0,21 2,45 

 

                  

                  

PMMA ELT-20A 1% 86,33 -0,84 8,97    PMMA ELT-20A 3% 80,73 -1,29 15,59  

                  

                  

PMMA ELT-15A 1% 85,27 -0,91 9,20    PMMA ELT-15A 3% 79,26 -1,34 16,15  

                  

                  

PMMA ELT-25A 1% 84,92 -0,71 9,04    PMMA ELT-25A 3% 77,96 -0,96 15,84  

                  

                  

PMMA ELT-10A 1% 83,55 -0,65 10,83    PMMA ELT-10A 3% 73,12 -0,24 19,31  

                  

                  

PMMA ELT-11B 1% 82,80 -0,49 10,52 

 

  PMMA ELT-11B 3% 70,52 0,24 17,52  

                  

                  

PMMA ELT-30B 1% 77,71 -0,14 19,35 

 

  PMMA ELT-30B 3% 63,46 2,28 29,59 
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Tabela 25: Comparação de cores entre todos os materiais processados 

COLORIMETRIA ENTRE TODOS MATERIAIS / TODAS CORES 

 L* a* b*     L* a* b*  

PMMA ELT 89,59 -0,46 4,67 

 

  PMMA ELT-15A 3% 79,26 -1,34 16,15 

 

                  

                  

PMMA ELT-20A 1% 86,33 -0,84 8,97 

 

 PMMA ELT-25A 3% 77,96 -0,96 15,84 

 

         

         

PMMA C 85,51 -0,07 4,23 

 

  PMMA ELT-30B 1% 77,71 -0,14 19,35  

                  

                  

PMMA ELT-15A 1% 85,27 -0,91 9,20    PMMA C-30B 1% 76,25 0,19 18,36  

                  

                  

PMMA ELT-25A 1% 84,92 -0,71 9,04    PMMA C-25A 3% 75,03 -0,13 14,10  

                  

                  

PMMA C-15A 1% 84,54 -0,61 7,27    PMMA C-15A 3% 73,55 -0,61 12,87  

                  

                  

PMMA C-20A 1% 84,01 -0,42 6,82    PMMA C-20A 3% 73,53 -0,71 11,67  

                  

                  

PMMA C-25A 1% 83,74 -0,43 7,83    PMMA ELT-10A 3% 73,12 -0,24 19,31  

                  

                  

PMMA ELT-10A 1% 83,55 -0,65 10,83    PMMA C-10A 3% 72,12 0,10 17,60  

                  

                  

PMMA ELT-11B 1% 82,80 -0,49 10,52    PMMA ELT-11B 3% 70,52 0,24 17,52  

                  

                  

PMMA C-10A 1% 82,33 0,16 10,16    PMMA C-11B 3% 68,92 0,60 16,12  

                  

                  

PMMA ELT-20A 3% 80,73 -1,29 15,59    PMMA C-30B 3% 63,63 1,87 27,02  

                  

                  

PMMA C-11B 1% 80,05 -0,05 10,04 

 

  PMMA ELT-30B 3% 63,46 2,28 29,59 

 

                  

                  

 

 Observando as tabelas anteriormente citadas e os resultados obtidos por 

colorimetria algumas considerações sobre as cores e transparência dos materiais 

serão descritas a seguir. 
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 Alguns materiais apresentaram padrões de cores semelhantes as das 

amostras de PMMA comum e PMMA elastomérico sem adição das argilas. Esses 

padrões podem ser classificados como off white. As tonalidades das cores variaram 

de off white  (cor HTML:F4F2EE) até tom caramelo (cor HTML: B09765). 

 As diferentes tonalidades ocorreram em função do polímero utilizado, da cor 

da argila, dispersão do material na amostra, possibilidade de degradação térmica, 

concentração em peso das argilas e do tipo de argila. 

 Com relação às cores, os materiais mais claros são os que têm menor 

concentração de argila em peso. Porém, há materiais com a concentração de 3% de 

argila com PMMA elastomérico mais transparentes que materiais com PMMA 

comum e 1% de argila. Ex.: PMMA ELT-20A-3% é mais transparente que PMMA C-

11B-1%. 

 Observando a cartela de cores e transparência dos materiais preparados com 

PMMA comum é possível relacioná-la com a possibilidade de intercalação ou 

esfoliação da argila e o espaçamento interlamelar; conforme o tipo de tratamento: 

1. PMMA C/15A são mais transparentes que PMMA C/20A; 

2. PMMA C/10A são mais transparentes que PMMA C/11A; 

3. Os anteriores são mais transparentes que PMMA C/25A; 

4. Todos os anteriores são mais transparentes que PMMA C/30A. 

 De uma maneira geral, os materiais processados com as argilas Cloisite® 

15A, 20A e 25A ficaram mais transparentes e mais claros. Essas argilas têm maior 

espaçamento entre as lamelas, confirmado pela distância interplanar d001 e maior 

resistência à temperatura de processamento (menor degradação). 

 Analisando as argilas que têm o mesmo tipo de tratamento para 

organofilização verifica-se que o material PMMA C-15A-1% é mais transparente que 

PMMA C-20A-1%, uma vez que a degradação dessas argilas é semelhante na 

temperatura de processamento e o espaçamento interlamelar é maior na argila 

Cloisite® 15A que na 20A. O material PMMA C-25A-1% tem valores medidos por 

colorimetria muito próximos aos anteriormente citados. 

 Comparando os materiais PMMA C-10A-1% e PMMA C-11B-1%, cujas argilas 

de origem são organofilizadas pelo mesmo tipo de tratamento há melhor distribuição 
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da argila de maior espaçamento interlamelar (Cloisite® 10A); porém com a 

temperatura de processamento elevada há indícios de degradação da argila e 

alteração na cor do material resultante. 

 O material produzido com 1% de argila Cloisite® 30B e PMMA comum 

apresenta boa transparência, quando comparado com os demais, porém apresenta 

uma cor mais escura resultante da possibilidade do início de degradação da argila 

durante o processamento e, possivelmente, devido ao maior teor de Fe2O3 na sua 

composição. 

 De uma maneira geral, os materiais produzidos com PMMA comum e 1% em 

peso de argila tiveram tonalidade mais clara.  

 Comparando os materiais produzidos com PMMA comum e 3% em peso de 

argilas, verificou-se que estes são menos transparentes e apresentaram uma 

coloração mais amarelada. A possibilidade de material floculado no corpo de prova 

também pode ter contribuído para perda de transparência. Para essa concentração 

em peso de argila, o material produzido com argila Cloisite® 25A ficou mais 

transparente que os materiais produzidos com as argilas Cloisite® 15A e 20A. O 

material PMMA C-30B-3% foi o que apresentou coloração mais acentuada e menor 

transparência. 

 Com base nos resultados apresentados nas tabelas de colorimetria (Tabelas 

21 e 22) verifica-se que os materiais produzidos com PMMA elastomérico 

apresentaram resultados semelhantes aos produzidos com PMMA comum, no que 

se refere à coloração (tons que variam do off white ao caramelo). Porém, esses 

materiais são mais transparentes. Isso é resultado da facilidade de processamento, 

maior intercalação e esfoliação das argilas e menor quantidade de argila floculada 

devido à presença da fase elastomérica. 
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5.3.5 Transparência óptica  

 

 Comparando os resultados obtidos por fotometria (Tabela 26) verifica-se que 

os valores encontrados para transmitância (T) são equivalentes aos valores da 

luminosidade (L*), medida pelo colorímetro, anteriormente apresentados. Aqui 

também os valores de transmitância não equivalem ao valor real, pois as medições 

foram realizadas com os corpos de prova injetados e esses não cobriam a área total 

necessária no porta amostras, como foi citado anteriormente. 

Tabela 26: Resultados obtidos por fotometria dos nanocompósitos PMMA/MMT 

FOTOMETRIA - PMMA COMUM / MMT 

 

T 

(Transmitância) 

H 

(Haze) 

C 

(Clarity) 

PMMA comum 88,30  0,29 12,30  0,51 71,60  1,31 

PMMA C-10A 1% 88,30  0,29 49,30  1,85 76,50  0,20 

PMMA C-11B 1% 82,70  0,32 47,50  0,42 75,70  0,91 

PMMA C-15A 1% 87,30  0,51 26,20  0,31 71,30  0,21 

PMMA C-20A 1% 86,00  0,00 26,90  0,17 69,20  0,17 

PMMA C-25A 1% 87,30  0,00 34,80  0,85 70,30  0,85 

PMMA C-30B 1% 78,20  0,06 51,90  0,68 79,90  0,40 

PMMA C-10A 3% 74,20  0,15 62,20  0,42 87,50  0,35 

PMMA C-11B 3% 70,80  0,40 64,60  0,60 90,10  0,21 

PMMA C-15A 3% 75,20  0,35 46,60  0,26 78,20  0,31 

PMMA C-20A 3% 75,20  0,12 47,40  0,61 77,90  0,17 

PMMA C-25A 3% 78,00  0,38 53,80  0,85 80,60  1,12 

PMMA C-30B 3% 66,40  0,25 64,40  0,36 91,70  0,21 

FOTOMETRIA - PMMA ELASTOMÉRICO / MMT 

 

T 

(Transmitância) 

H 

(Haze) 

C 

(Clarity) 

PMMA elastom. 92,30  0,06 13,60  0,10 70,90  0,93 

PMMA ELT-10A 1% 85,90  0,12 38,30  0,31 72,70  1,02 

PMMA ELT-11B 1% 85,00  0,10 53,80  2,98 79,40  1,82 

PMMA ELT-15A 1% 88,90  0,10 24,90  0,44 72,50  0,21 

PMMA ELT-20A 1% 88,30  0,15 25,60  0,57 70,50  0,46 

PMMA ELT-25A 1% 88,00  0,10 27,70  0,76 71,50  0,55 

PMMA ELT-30B 1% 79,90  0,06 47,30  0,81 70,10  0,65 

PMMA ELT-10A 3% 75,70  0,25 59,60  1,13 82,40  1,30 

PMMA ELT-11B 3% 72,10  0,55 63,00  0,10 89,30  0,38 

PMMA ELT-15A 3% 81,40  0,06 38,70  0,26 75,10  0,64 

PMMA ELT-20A 3% 82,00  0,15 42,30  1,45 74,10  0,50 

PMMA ELT-25A 3% 79,80  0,44 48,40  1,39 77,50  1,06 

PMMA ELT-30B 3% 65,80  0,31 63,50  0,67 91,00  0,20 
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 Organizando os valores encontrados numa tabela comparativa (Tabela 27), 

pode-se verificar que a ordem de transparência dos materiais é praticamente a 

mesma apresentada nos resultados de colorimetria, com exceção dos materiais 

produzidos com PMMA comum/1% MMT. Os comentários feitos na seção anterior 

referentes à transparência dos materiais foram comprovados nesse experimento. 

Tabela 27: Classificação dos resultados de fotometria dos nanocompósitos PMMA/MMT 

FOTOMETRIA – comparação dos resultados 

PMMA COM / 1% T H C PMMA ELT / 1% T H C 

PMMA C-10A 1% 88,30 49,30 76,50 PMMA ELT-15A 1% 88,90 24,90 72,50 

PMMA C-15A 1% 87,30 26,20 71,30 PMMA ELT-20A 1% 88,30 25,60 70,50 

PMMA C-25A 1% 87,30 34,80 70,30 PMMA ELT-25A 1% 88,00 27,70 71,50 

PMMA C-20A 1% 86,00 26,90 69,20 PMMA ELT-10A 1% 85,90 38,30 72,70 

PMMA C-11B 1% 82,70 47,50 75,70 PMMA ELT-11B 1% 85,00 53,80 79,40 

PMMA C-30B 1% 78,20 51,90 79,90 PMMA ELT-30B 1% 79,90 47,30 70,10 
  
  
  

PMMA COM / 3% T H C PMMA ELT / 3% T H C 

PMMA C-25A 3% 78,00 53,80 80,60 PMMA ELT-20A 3% 82,00 42,30 74,10 

PMMA C-15A 3% 75,20 46,60 78,20 PMMA ELT-15A 3% 81,40 38,70 75,10 

PMMA C-20A 3% 75,20 47,40 77,90 PMMA ELT-25A 3% 79,80 48,40 77,50 

PMMA C-10A 3% 74,20 62,20 87,50 PMMA ELT-10A 3% 75,70 59,60 82,40 

PMMA C-11B 3% 70,80 64,60 90,10 PMMA ELT-11B 3% 72,10 63,00 89,30 

PMMA C-30B 3% 66,40 64,40 91,70 PMMA ELT-30B 3% 65,80 63,50 91,00 

 

 Os nanocompósitos produzidos com as argilas Cloisite® 15A, 20A e 25A 

apresentaram maior transmitância, ou seja, são os mais transparentes, como no 

ensaio anterior. Nesse ensaio também se verifica que o nanocompósito PMMA C-

15A-1% apresenta maior transmitância que o PMMA C-20A-1% e  nanocompósito 

PMMA C-25A-1% tem valores medidos por transmitância muito próximos aos 

anteriormente citados. 

 Os materiais produzidos com argila Cloisite® 30B apresentaram valores 

inferiores de transmitância, quando comparado com os demais, pelos mesmos 

motivos anteriormente apresentados nos ensaios de colorimetria. 

 De uma maneira geral, os materiais produzidos com PMMA comum e 1% em 

peso de argila tiveram maior transmitância, com valores mais próximos ao do 

polímero puro.  
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5.3.6 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

 As amostras dos materiais PMMA C-10A 3%, PMMA C-15A 1% e 3%, PMMA 

C-20A 1% e 3% e PMMA ELT-15A 1% foram escolhidas para serem analisadas por 

MET por apresentarem difratogramas de raios X característicos de nanocompósitos 

esfoliados e intercalados e por serem representativas de todo o conjunto de 

materiais processados. Imagens de campo claro dessas amostras estão nas Figuras 

67 a 72.  A análise por MET permite um maior entendimento da estrutura interna dos 

nanocompósitos e a distribuição espacial das várias fases.  

 Nas imagens apresentadas é possível distinguir a matriz polimérica da argila, 

pois esta aparece em tonalidades escuras. Nas fotomicrografias observa-se a 

morfologia lamelar em corte, sendo possível observar camadas perpendiculares e 

inclinadas em relação ao plano das imagens. Assim, pode-se ver que as lamelas de 

argila estão separadas por distâncias irregulares, o que caracteriza nanocompósitos 

esfoliados. Também é possível verificar que várias lamelas estão dispostas no 

mesmo sentido, ou seja, existe um grau de orientação. 

 Analisando a Figura 66, podem-se confirmar os resultados apresentados nos 

difratogramas de raios X, anteriormente apresentados para o PMMA C/Cloisite 10A 

3%. Havia indícios de material esfoliado e a possibilidade da presença de tactóides 

de argila que não foram completamente esfoliados, mas que tiveram uma pequena 

redução no espaçamento, devido a colapso entre as lamelas.  Nesse caso verifica-

se que esse material tem uma morfologia híbrida, no que se refere à dispersão da 

argila na matriz polimérica, com uma parte da argila esfoliada e outra em tactóides. 

Há ainda transparência no material quando comparado com o polímero puro, devido 

à distribuição regular da argila. 
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Figura  66: Fotomicrografias por MET do nanocompósito PMMA C/Cloisite 10A 3% 

 Observando as imagens das Figuras 67 e 68 e os resultados obtidos por 

difração de raios X, referentes ao nanocompósito preparado com PMMA comum e 

argila Cloisite® 15A, verifica-se a comprovação do que foi anteriormente descrito 

nas análises por DRX. Para o nanocompósito produzido com 1% em peso de argila, 

nos difratogramas, havia indicação de intercalação, uma vez que a distância d001 

medida foi superior a da argila utilizada e houve um deslocamento do pico 

característico da MMT para a esquerda.   Na Figura 67 (b) observa-se um conjunto 

de lamelas de argila que não foi totalmente separado. 

  

Figura  67: Fotomicrografias por MET do nanocompósito PMMA C/Cloisite 15A 1% 

 Nas fotomicrografias da Figura 68, referentes ao nanocompósito PMMA 

C/Cloisite 15A 3%, também se observam lamelas de argila distribuídas de forma 

(a) (b) 

(a) (b) 
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irregular na matriz polimérica, indicando esfoliação e algumas regiões onde essas 

lamelas não foram totalmente separadas. No difratograma referente a esse material 

havia indício de argila com redução no espaçamento entre as lamelas, com valores 

próximos a uma montmorilonita não organofilizada. Nesse caso, o material 

produzido também é um híbrido com argila esfoliada e pequenos tactóides. 

  

Figura  68: Fotomicrografias por MET do nanocompósito PMMA C/Cloisite 15A 3% 

 

 Observando as fotomicrografias das Figuras 69 e 70, referentes aos materiais 

produzidos com PMMA comum e Cloisite® 20A, verifica-se que há presença de 

lamelas de argila distribuídas de maneira uniforme na matriz polimérica e isso 

demonstra que há esfoliação desse material. Isso também pode ser comprovado 

observado os corpos de prova produzidos, que são bastante transparentes. Esse 

fato confronta interpretações convencionais dos difratogramas de nanocompósitos 

polímero/argila, já que nesse trabalho esses materiais apresentaram picos de 

difração com d001 inferiores ao da argila Cloisite® 20A. Isso seria um indicativo de 

que o material não foi intercalado e nem esfoliado, formando uma estrutura 

semelhante a um compósito convencional. Porém, observando o difratograma 

completo, na Figura 58, pode-se verificar que não existe o pico característico das 

dioctaédricas (d060 = 1,49 nm) para esses materiais, confirmando que a argila 

utilizada nessas composições não manteve a sua forma estrutural original e que 

maior parte da argila utilizada teve suas lamelas separadas (intercaladas ou 

esfoliadas). 

(a) (b) 
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Figura  69: Fotomicrografias por MET do nanocompósito PMMA C/Cloisite 20A 1% 

 

  

Figura  70: Fotomicrografias por MET do nanocompósito PMMA C/Cloisite 20A 3% 

 

 Com relação ao nanocompósito PMMA ELT/Cloisite 15A 3%, cujas 

fotomicrografias são apresentadas na Figura 71, no que se refere à esfoliação da 

argila, são válidas as mesmas considerações feitas a respeito do nanocompósito 

PMMA C/Cloisite 15A 1%, uma vez que os resultados obtidos  são similares. Isso 

também ocorreu nas análises por DRX. É importante observar na Figura 71 (a) a 

presença de pequenas regiões onduladas, que podem indicar a presença de 

(b) (a) 

(a) (b) 
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elastômero acrílico, já citado anteriormente e que são característicos do polímero 

usado como matriz. 

 

  

Figura  71: Fotomicrografias por MET do nanocompósito PMMA ELT/Cloisite 15A 3% 

 

 

5.3.7  Ensaio de tração uniaxial 

 

 Foram realizados ensaios de tração uniaxial nos corpos de prova injetados 

com todos os materiais processados. Por meio desses ensaios foi possível avaliar a 

influência da adição das argilas nas propriedades mecânicas dos novos materiais. O 

comportamento mecânico dos nanocompósitos pode ser comparado com o dos 

polímeros puros, após a injeção. O conhecimento das propriedades mecânicas de 

um material pode ser determinante para as mais diversas aplicações na indústria. 

 Como já foi descrito nesse trabalho, os ensaios de tração foram realizados 

conforme a norma ASTM D638. Como não foram utilizados extensômetros durante 

os ensaios, serão apresentados na Tabela 28 apenas resultados referentes à 

resistência máxima à tração.  

 Verifica-se na literatura que propriedades como a tensão de ruptura e 

resistência máxima à tração de nanocompósitos podem aumentar ou diminuir 

dependendo da natureza do polímero, dos modificadores orgânicos das argilas e do 

(a) (b) 



 108 

método de preparação (WANG, 2002). A variação resistência à tração com a carga 

de argila é mais complexa do que o módulo de elasticidade, mas uma explicação 

clara ainda não foi estabelecida para isso (STRETZ, 2005). 

Tabela 28: Resultados dos ensaios de tração dos nanocompósitos – PMMA comum/Cloisite® e 

PMMA elastomérico/Cloisite® 

Materiais 
Resistência à 
tração (MPa) 

Materiais 
Resistência à 
tração (MPa) 

PMMA comum 62,63 1,86 PMMA elastomérico 37,03  0,42 

PMMA C-10A 1% 56,02  1,22 PMMA ELT-10A 1% 37,17  0,35 

PMMA C-11B 1% 51,72  3,02 PMMA ELT-11B 1% 36,73  0,63 

PMMA C-15A 1% 56,71  3,70 PMMA ELT-15A 1% 35,72  0,10 

PMMA C-20A 1% 57,47  3,96 PMMA ELT-20A 1% 37,49  0,41 

PMMA C-25A 1% 56,11  2,09 PMMA ELT-25A 1% 37,68  0,21 

PMMA C-30B 1% 56,81  3,49 PMMA ELT-30B 1% 36,80  0,54 

PMMA C-10A 3% 42,65  3,47 PMMA ELT-10A 3% 36,81 0,50 

PMMA C-11B 3% 43,94  2,83 PMMA ELT-11B 3% 36,11  1,11 

PMMA C-15A 3% 46,60  2,39 PMMA ELT-15A 3% 35,46  0,49 

PMMA C-20A 3% 44,06  3,09 PMMA ELT-20A 3% 37,33  0,57 

PMMA C-25A 3% 43,87  3,57 PMMA ELT-25A 3% 37,70  0,43 

PMMA C-30B 3% 43,68  2,88 PMMA ELT-30B 3% 36,14  0,11 

 

 Nas Figuras 72 e 73 podem ser comparados os valores referentes a 

resistência à tração dos materiais híbridos com 1% e 3% de argilas Cloisite®, 

comparados com os polímeros puros após a injeção. 
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Gráfico comparativo PMMA/MMT 1%
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Figura  72: Resistência à tração dos materiais produzidos com PMMA comum e PMMA 

elastomérico (concentração 1%)  

Gráfico comparativo PMMA/MMT 3%
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Figura  73: Resistência à tração dos materiais produzidos com PMMA comum e PMMA 

elastomérico (concentração 3%) 
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 Na Tabela 28, dentre os valores apresentados, verifica-se que para os 

materiais processados com PMMA comum e 1% em peso de argilas houve uma 

redução na resistência à tração de até 17,4% (PMMA C-11B 1%). Para os materiais 

com 3% em peso de argilas a maior redução na resistência à tração foi de 

aproximadamente 31,9%, no PMMA C-10A 3%. A redução na resistência à tração, 

de uma maneira geral, foi proporcional à concentração em peso de argilas nos 

materiais preparados com PMMA comum. 

 É importante observar que alguns materiais apresentaram aglomerados, que 

apareceram em maior quantidade à medida que a concentração de argila aumentou. 

Esses aglomerados funcionam como defeitos e assim, a argila ao invés de contribuir 

para a melhora da resistência mecânica, causa um decréscimo nessa propriedade, 

 Comparando entre si os materiais produzidos com PMMA elastomérico, nas 

concentrações 1% e 3% em peso de argilas não houve redução na resistência à 

tração significativa, como para os materiais produzidos com PMMA comum (Figuras 

74 e 75). 
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Figura  74: Resistência à tração dos materiais produzidos com PMMA comum 
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Ensaio de tração PMMA ELT/MMT
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Figura  75: Resistência à tração dos materiais produzidos com PMMA elastomérico 

 No caso da resistência à tração, geralmente, o efeito dos modificadores 

orgânicos é oposto e diferente do observado para o módulo de elasticidade, que 

será apresentado nos ensaios de flexão. Da mesma forma que apresentado em 

Tiwari (2007), aqui, essencialmente, os surfactantes com maior massa molar e 

hidrofobicidade maior, ou seja, grupos CH2 (ex.: Cloisite® 15A e 20A; massa molar 

550) leva a uma menor alteração na intercalação (d001) em comparação com 

surfactante com menor massa molar e hidrofobicidade (ex.: Cloisite® 25A; massa 

molar  410). A resistência à tração, assim como a tensão de ruptura não se relaciona 

de forma positiva com o nível de intercalação dos nanocompósitos. A resistência à 

tração é menor para nanocompósitos com maior nível de intercalação/esfoliação. 

 Mas considerando as seis argilas utilizadas, praticamente não houve variação 

na resistência à tração em função do tipo de argila e modificador orgânico das 

mesmas.  

 Nos materiais preparados com PMMA comum, de um modo geral, houve um 

decréscimo na resistência à tração. Nos materiais preparados com PMMA 
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elastomérico, não houve variação significativa na resistência à tração. Verifica-se 

que a presença da carga cria um ambiente que dificulta a mobilidade das cadeias e 

reduz o alongamento nos nanocompósitos. 

 

 

5.3.8 Ensaio de flexão 

 

 Como citado anteriormente, os ensaios de flexão em três pontos foram 

realizados conforme a norma ASTM D790. Esses ensaios foram realizados para a 

determinação do módulo de elasticidade dos materiais, complementando os ensaios 

de tração apresentados na seção anterior (TABELA 29).  

 

Tabela 29: Resultados dos ensaios de flexão dos nanocompósitos – PMMA comum/Cloisite® e 

PMMA elastomérico/Cloisite® 

Materiais 
Módulo de 

elasticidade (GPa) 
Materiais 

Módulo de 
elasticidade (GPa) 

PMMA comum 3,51  0,12 PMMA elastomérico 1,90  0,04 

PMMA C-10A 1% 3,64  0,13 PMMA ELT-10A 1% 1,90  0,04 

PMMA C-11B 1% 3,44  0,03 PMMA ELT-11B 1% 2,06  0,03 

PMMA C-15A 1% 3,39  0,15 PMMA ELT-15A 1% 2,02  0,06 

PMMA C-20A 1% 3,40  0,12 PMMA ELT-20A 1% 2,05  0,06 

PMMA C-25A 1% 3,65  0,09 PMMA ELT-25A 1% 2,05  0,14 

PMMA C-30B 1% 3,47  0,13 PMMA ELT-30B 1% 2,10  0,24 

PMMA C-10A 3% 3,69  0,07 PMMA ELT-10A 3% 2,07  0,14 

PMMA C-11B 3% 3,63  0,14 PMMA ELT-11B 3% 1,96  0,13 

PMMA C-15A 3% 3,82  0,07 PMMA ELT-15A 3% 2,13  0,05 

PMMA C-20A 3% 3,48  0,06 PMMA ELT-20A 3% 2,19  0,11 

PMMA C-25A 3% 3,61  0,08 PMMA ELT-25A 3% 2,02  0,09 

PMMA C-30B 3% 3,40  0,13 PMMA ELT-30B 3% 2,03  0,11 

 

 Com base nos valores apresentados na Tabela 29, verifica-se que para os 

materiais processados a partir do PMMA comum com 1% em peso de argilas 
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praticamente não houve variação no módulo de elasticidade, se forem considerados 

os desvios das medições. Para alguns materiais processados com  3% em peso de 

argilas, verificou-se um pequeno aumento. Para os materiais processados a partir do 

PMMA elastomérico com 1% e 3% em peso de argilas, com exceção do PMMA ELT-

10A 1%, houve um pequeno aumento no módulo de elasticidade, quando 

comparados ao polímero puro, chegando ao máximo de 15%, porém se forem 

considerados os desvios, esse aumento não foi significativo. 

 Nas Figuras 76 e 77 podem ser comparados os valores referentes ao módulo 

de elasticidade dos materiais híbridos com 1% e 3% de argilas Cloisite®, 

comparados com os polímeros puros após a injeção. 
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Figura  76: Módulo de elasticidade dos materiais produzidos com PMMA comum e PMMA 

elastomérico (concentração 1%)  
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Gráfico comparativo PMMA/MMT 3%
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Figura  77: Módulo de elasticidade dos materiais produzidos com PMMA comum e PMMA 

elastomérico (concentração 3%)  

 

  Apesar de haver variações nos módulos de elasticidade dos nanomateriais, 

quando comparados aos polímeros puros, algumas considerações podem ser feitas: 

 O módulo de elasticidade geralmente é maior em nanocompósitos esfoliados, 

em comparação com os intercalados (TIWARI, 2007). Neste trabalho, isso foi 

verificado apenas para os materiais produzidos com PMMA comum, com 

menor concentração de argila. 

 Materiais produzidos com PMMA comum e as argilas modificadas com sebo 

único (Cloisite®10A, 11B, 25A e 30B) apresentaram maior aumento no módulo 

de elasticidade quando comparadas as argilas modificadas com di-sebo 

(Cloisite®15A, 20A). A presença de um sebo único diminui a hidrofobicidade 

da argila e aumenta a interação PMMA/MMT segundo Unnikrishnan et al 

(2011). 

 No caso das argilas Cloisite®10A e 11B, a estrutura ressonante do grupo 

benzil presente em seu modificador aumenta a polaridade e melhora a 

interação PMMA/MMT. 
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 As argilas modificadas com surfactantes de baixa massa molar, como a 

Cloisite® 25A, tem maior módulo de elasticidade que argilas que contém 

agente tensoativo catiônico de massa molar mais elevada (Cloisite® 15A e 

20A) (TIWARI, 2007). Neste trabalho isso não foi verificado. 

 Na Cloisite® 30B, a presença de dois grupos hidroxilas tornam a argila polar, 

proporcionando interação com PMMA. Esse fator pode contribuir para o 

aumento no módulo de elasticidade, segundo Unnikrishnan et al (2011). 

Neste trabalho houve um aumento apenas nos materiais preparados com 

PMMA elastomérico. 

 Para os materiais produzidos com PMMA elastomérico, a quantidade de argila 

utilizada teve pouca influência no módulo de elasticidade do produto final. 

Isso indica que a presença das partículas borrachosas foram predominantes e 

possivelmente houve incorporação dessas na fase borrachosa  do polímero. 

 

5.3.9 Ensaio de dureza Rockwell  (escala M) 

 

 Como foi citado anteriormente, todos os materiais processados foram 

submetidos a ensaios de dureza Rockwell (escala M), conforme a norma ASTM D-

785. Os resultados obtidos podem ser vistos nas Tabelas 30 e 31. 

 

Tabela 30: Resultados dos ensaios de dureza  Rockwell  dos materiais híbridos – PMMA 

comum/Cloisite® 

Materiais 
Dureza Rockwell  

(escala M) 
Materiais 

Dureza Rockwell  

(escala M) 

PMMA comum 92,6  1,2   

PMMA C-10A 1% 90,2  2,0  PMMA C-10A 3% 80,0  2,1 

PMMA C-11B 1% 88,8  1,3 PMMA C-11B 3% 81,4  1,5 

PMMA C-15A 1% 82,6  0,8 PMMA C-15A 3% 73,8  1,5 

PMMA C-20A 1% 88,4  2,0 PMMA C-20A 3% 74,4  2,1 

PMMA C-25A 1% 80,4  0,8 PMMA C-25A 3% 73,2  2,5 

PMMA C-30B 1% 82,2  1,8 PMMA C-30B 3% 79,8  1,9 
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Tabela 31: Resultados dos ensaios de dureza  Rockwell  dos materiais híbridos – PMMA 

elastomérico/Cloisite® 

Materiais 
Dureza Rockwell  

(escala M) 
Materiais 

Dureza Rockwell  

(escala M) 

PMMA elastomérico 40,4  1,9   

PMMA ELT-10A 1% 54,4  1,5 PMMA ELT-10A 3% 52,4  3,0 

PMMA ELT-11B 1% 58,6  2,1 PMMA ELT-11B 3% 54,2  2,2 

PMMA ELT-15A 1% 48,8  1,8 PMMA ELT-15A 3% 40,8  2,5 

PMMA ELT-20A 1% 55,8  1,2 PMMA ELT-20A 3% 45,4  1,4 

PMMA ELT-25A 1% 58,2  1,2 PMMA ELT-25A 3% 49,2  0,7 

PMMA ELT-30B 1% 53,2  2,0 PMMA ELT-30B 3% 48,6  1,4 

 

 Para facilitar a interpretação desses resultados, foram construídos gráficos 

comparativos em função do tipo de polímero e argila utilizada e suas diferentes 

concentrações. 

 Analisando primeiramente a influência da adição dos diferentes tipos de argila 

na concentração de 1% em peso (Figura 78) e 3% em peso (Figura 79), no PMMA 

comum e PMMA elastomérico, observam-se dois padrões distintos de 

comportamentos, com relação à dureza.   

 Os materiais processados com PMMA comum e os diversos tipos de argilas 

tiveram uma redução na dureza, sendo mais significativa para os processados com 

Cloisite® 25A.  Essa redução foi de 13,2% para a menor concentração de argila, até 

21% para a maior concentração.    

 Já nos materiais processados com PMMA elastomérico, a adição de argilas 

teve um efeito contrário no que se refere à dureza dos materiais. Houve um aumento 

na dureza de até 45% no caso dos processamentos com 1% em peso de argila e até 

34% com adição de 3% em peso de argila. 
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Figura  78: Ensaio de dureza Rockwell  dos materiais produzidos com PMMA comum e PMMA 

elastomérico (concentração 1%) 

Gráfico comparativo PMMA/MMT 3%
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Figura  79: Ensaio de dureza Rockwell  dos materiais produzidos com PMMA comum e PMMA 

elastomérico (concentração 3%) 
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 Observando os gráficos das Figuras 80 e 81 comprova-se que o teor de 

argila, independente do tipo e modificador usado tem relação direta com a dureza 

dos materiais, quando comparados com os polímeros puros. 

  No caso da adição de argilas em PMMA comum (Figura 80), quanto maior a 

concentração adicionada, menor a dureza do material. A adição de argila facilitou a 

penetração da esfera durante o ensaio, demonstrando que o módulo de elasticidade 

da argila teve predominância sobre o módulo de elasticidade do polímero puro, 

afetando o resultado final no ensaio de dureza.  
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Figura  80: Ensaio de dureza  Rockwell  dos materiais produzidos com PMMA comum 

  

 Com relação aos materiais processados com PMMA elastomérico (Figura 82), 

verifica-se que a concentração de argila adicionada teve efeito contrário ao que foi 

descrito anteriormente. Quanto maior a adição em peso, menor a dureza do material 

resultante, quando comparado ao material puro. Isso ocorreu independente do tipo 

de argila adicionada. Como foi visto no ensaio de tração, a adição de argilas ao 

PMMA elastomérico teve uma pequena influência no módulo de elasticidade dos 
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materiais resultantes, causando um pequeno aumento. Mesmo tendo ocorrido esse 

acréscimo, isso não foi suficiente para reduzir a dureza dos materiais. Nesse caso, a 

adição da argila, possivelmente incorporada pela fase borrachosa do polímero, 

dificultou a penetração da esfera, causando aumento na dureza dos materiais 

medidos. 

 

Ensaio de dureza PMMA ELT/MMT
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Figura  81: Ensaio de dureza Rockwell  dos materiais produzidos com PMMA elastomérico 

  

 De uma maneira geral, pode-se concluir que os resultados de dureza são 

pouco influenciados pelo tipo de Cloisite® adotada, mas demonstram 

comportamentos distintos em função do tipo de polímero e concentração da carga 

adotada durante o processamento. 
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5.3.10 Ensaio de esclerometria pendular 

 

 

 O ensaio de esclerometria pendular dos nanocompósitos foi realizado 

utilizando-se os corpos de prova injetados com 1% de peso de argilas. Foram feitos 

três riscos em cada amostra com indentador de 600. Os valores calculados da 

energia de deformação dos materiais ensaiados estão relacionados na Tabela 32 e 

na Figura 83. 

 

Tabela 32: Resultados dos ensaios de esclerometria pendular dos nanocompósitos 

Materiais Energia de deformação (J) 

PMMA comum 0,35  0,10 

PMMA C-10A 1% 0,80  0,09 

PMMA C-11B 1% 0,40  0,10 

PMMA C-15A 1% 0,35  0,03 

PMMA C-20A 1% 0,47  0,07 

PMMA C-25A 1% 0,33  0,07 

PMMA C-30B 1% 0,63  0,03 

PMMA elastomérico 0,90  0,00 

PMMA ELT-10A 1% 0,80  0,03 

PMMA ELT-11B 1% 0,65  0,06 

PMMA ELT-15A 1% 0,80  0,03 

PMMA ELT-20A 1% 0,88  0,03 

PMMA ELT-25A 1% 0,84  0,14 

PMMA ELT-30B 1% 0,65  0,00 

 

 

 Observando a Figura 82, verifica-se que a maioria dos materiais preparados 

com PMMA comum dissipou maior energia de deformação durante o riscamento, 

que o polímero puro. 
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Esclerometria pendular - ângulo do identador 60°
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Figura  82: Ensaio de riscamento  dos materiais produzidos com PMMA comum e PMMA 

elastomérico 

 

 A adição das argilas, na maioria dos casos,  reduziu a dureza dos materiais e, 

portanto, absorveu mais energia durante a passagem do indentador o que resultou 

em maior energia dissipada durante a realização desse processo. Já para os 

materiais produzidos com PMMA elastomérico ocorreu uma redução na energia de 

deformação, ou seja, a adição de argilas deixou os materiais mais duros e mais 

resistentes ao riscamento. A quantidade de riscos foi limitada pelas dimensões dos 

corpos de prova e não permitiu uma avaliação mais abrangente no que se refere a 

influência dos diferentes tipos de argilas utilizadas. 

 Com o propósito de avaliar a influência do teor de argila no riscamento das 

amostras o ensaio esclerométrico também foi realizado nos materiais produzidos 

com 3% de argila Cloisite® 15A, como apresentado na Figura 83. 
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Figura  83: Ensaio de riscamento dos materiais produzidos com PMMA comum e PMMA 

elastomérico e argila Cloisite® 15A. 

 

 Observando a Figura 83, verifica-se que os nanocompósitos intercalados, 

como foi apresentado nas análises por DRX, preparados com 1% de argila foram 

mais resistentes ao riscamento que os materiais preparados com 3% de argila, tanto 

para materiais produzidos com PMMA comum, quanto para os materiais produzidos 

com PMMA elastomérico 

 Nas Figuras 84 a 87 são apresentadas as imagens dos riscos, obtidas por 

microscopia óptica e por microscopia eletrônica de varredura. 
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(a) PMMA C/Cloisite® 15A 1% microscópio 
óptico 50X 

 

(b) PMMA C/Cloisite® 15A 1% microscópio 
óptico 100X 

 

(c) PMMA C/Cloisite® 15A 1%  
 MEV 200X 

 

(d) PMMA C/Cloisite® 15A 1%  
MEV 400X 

Figura  84: Análise dos riscos nos nanocompósitos produzidos com PMMA comum e 1% de 

Cloisite® 15A em microscópio óptico e MEV. 
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(a) PMMA C/Cloisite® 15A 3% microscópio 

óptico 50X 

 

(b) PMMA C/Cloisite® 15A 3% microscópio 

óptico 100X 

 

(c) PMMA C/Cloisite® 15A 3%  

 MEV 200X 

 

(d) PMMA C/Cloisite® 15A 3%  

MEV 400X 

 

Figura  85: Análise dos riscos nos nanocompósitos produzidos com PMMA comum e 3% de 

Cloisite® 15A em microscópio óptico e MEV. 
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(a) PMMA ELT/Cloisite® 15A 1% 

microscópio óptico 50X 

 

(b) PMMA ELT/Cloisite® 15A 1% 

microscópio óptico 100X 

 

(c) PMMA ELT/Cloisite® 15A 1%  

MEV 200X 

 

(d) PMMA ELT/Cloisite® 15A 1%  

MEV 400X 

Figura  86: Análise dos riscos nos nanocompósitos produzidos com PMMA elastomérico e 1% 

de Cloisite® 15A em microscópio óptico e MEV. 
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(a) PMMA ELT/Cloisite® 15A 3% 

microscópio óptico 50X 

 

(b) PMMA ELT/Cloisite® 15A 3% 

microscópio óptico 100X 

 

(c) PMMA ELT/Cloisite® 15A 3%  

MEV 100X 

 

(d) PMMA ELT/Cloisite® 15A 3%  

MEV 400X 

Figura  87: Análise dos riscos nos nanocompósitos produzidos com PMMA elastomérico e 3% 

de Cloisite® 15A em microscópio óptico e MEV. 

 

 No ensaio com os nanocompósitos houve remoção contínua de material 

durante o riscamento, porém sem arrancamento ou perda de massa.  Tanto nas 

amostras produzidas com PMMA comum quanto com elastomérico também se 

observa a formação de bordas irregulares. Nos nanocompósitos produzidos com 

PMMA comum as bordas tem aspecto de zig-zag (Figuras 84 e 85) e nos 

nanocompósitos produzidos com PMMA elastomérico as bordas tem aspecto de 
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ondulações bem definidas, devido a presença de elastômero acrílico em sua 

composição (Figura 86 e 87). Como já foi citado anteriormente, esse fenômeno é 

chamado de “stick-slip” e depende das propriedades do substrato do material.   

 Nos materiais analisados foi possível identificar regiões com deformações 

locais no material. Ou seja, regiões onde o material não removido pelo risco 

acomodou-se na trilha formada pela ferramenta de corte em forma de camadas. Isso 

ocorre devido à pressão de contato do identador de 60o, que resulta em transição do 

fenômeno de abrasão por corte (“cutting”) para deformação em camadas, sugerindo 

o fenômeno de lascamento mencionado por Zum Gahr, 1987.  O mecanismo de 

abrasão promovido pelo identador está representado na Figura 88. 

 

 

Figura  88: Mecanismo de abrasão promovidos por penetrador esclerométrico cônico de 60O, 

baseados em BRISCOE (1998) e  MEDEIROS (2002) 

 

 Os mecanismos de abrasão estão relacionados com três fenômenos: corte 

(cutting), sulcamento (ploughing) e formação de proa (prow formation) (SINHA, 

2006). Observa-se a partir das imagens das Figuras 84 e 85 que o mecanismo 

predominante foi o de corte. Durante o riscamento a pressão de contato exercida 

pelo indentador com ângulo de 60o foi suficiente para cortar os corpos de prova dos 

nanocompósitos 

 Uma superfície mole é plasticamente deformada, formando uma onda que é 

arrastada por uma aspereza dura (SINHA, 2006). O ângulo do indentador somado a 

maior ductilidade da matriz elastomérica resultou em diminuição na pressão de 

contato, consequentemente diminuiu o atrito, isto favoreceu o surgimento das ondas 

(Figuras 86 e 87). 

 Ensaios esclerométricos utilizando identadores com ângulos diferentes 

poderiam ser usados para melhor avaliação dos mecanismos de desgaste e efeitos 

produzidos durante o riscamento dos materiais. 
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6 Conclusões 

_______________________________________________ 

 

Conforme os objetivos principais desse trabalho foram obtidos 

nanocompósitos PMMA comum e elastomérico com diferentes argilas montmorilonita 

organicamente modificadas, por fusão em extrusora monorosca e posterior injeção. 

Os materiais produzidos apresentaram as morfologias: nanocompósitos esfoliados, 

intercalados ou híbridos (intercalado e floculado). 

O procedimento de mistura manual dos polímeros puros com argilas resultou 

em materiais com boa transparência, uniformidade na cor e distribuição da argila. 

Isso foi um indicativo de que o uso da extrusora monorosca, com procedimentos 

adequados, e cuidados na alimentação, pode favorecer a produção. A temperatura 

adotada nos processos de extrusão e na posterior injeção influenciou na qualidade 

dos materiais, principalmente dos produzidos com as argilas organofilizadas com  

2MBHT (Cloisite® 10A e 11B) e MT2ETOH (Cloisite® 30B), que apresentam início 

de degradação significativo quando aquecidas acima de 180 oC. A temperatura 

elevada pode ter causado pequenas aglomerações de argila e mudança na 

coloração dos materiais. 

A maioria dos materiais processados com 1% das argilas resultou em 

nanocompósitos esfoliados, sendo os melhores resultados obtidos com as argilas 

organofilizadas com 2MBHT (Cloisite® 10A e 11B), demonstrando uma maior 

afinidade química com a matriz polimérica.  As argilas organofilizadas com 2M2HT 

(Cloisite® 15A e 20A), que são as mais hidrofóbicas do conjunto estudado, também 

resultaram em materiais com boa transparência, sendo estes com morfologia 

intercalada e híbrida (esfoliada e floculada), respectivamente.  Materiais produzidos 

com a argila organofilizada com 2MHTL8 (Cloisite® 25A) tiveram excelente 

qualidade visual, porém a maioria também apresentou morfologia híbrida.  Com 

exceção do nanocompósito PMMA ELT-11B 3%, que apresentou indícios de 

esfoliação total nos resultados obtidos por DRX, todos os demais produzidos com a 

mesma concentração em peso de argila apresentaram estrutura híbrida.  De uma 

maneira geral, o PMMA elastomérico foi que apresentou melhores resultados no que 

se refere a intercalação e esfoliação das argilas.  
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Com relação a estabilidade térmica dos materiais produzidos, nas 

concentrações de 1% e 3% em peso de argila, de uma maneira geral, não houve 

melhoria significativa quando comparados com os polímeros puros. Em alguns 

materiais preparados com argilas modificadas por 2MBHT houve redução na 

estabilidade térmica. 

Com relação ao uso das técnicas de colorímetria e espectofotometria para a 

avaliação dos nanocompósitos, além dos resultados já apresentados e discutidos, 

no que se refere à cor e transparência dos materiais, pode-se concluir que: 

 Independente do tipo de polímero ou argila utilizada foi possível obter 

materiais com cor e transparência semelhantes ao polímero puro.  

 Como a maioria das propriedades, de um modo geral, foram muito 

semelhantes, independente do tipo de argila utilizada, a cor e 

tonalidade do material produzido passam a ser parâmetros 

fundamentais em um projeto com PMMA. Essas propriedades dos 

acrílicos são importantes para aplicações na indústria e o uso dos 

equipamentos, como colorímetro e espectofotômetro, utilizados nesse 

trabalho pode servir para uma alternativa para uma avaliação da 

qualidade dos materiais, evitando perda de tempo e custos elevados 

com o uso de outras técnicas como DRX e MET. Porém o seu uso não 

dispensa técnicas apropriadas no que se refere a morfologia dos 

materiais. 

 A possibilidade de conversão dos valores medidos por colorimetria em 

códigos de cor HTML permite que estas sejam reproduzidas em meios 

digitais e que sejam usadas para composição de novas cores utilizando 

corantes ou outros aditivos.  Isso evitaria desperdício, já que até os 

materiais com tonalidade mais escura que os polímeros puros e 

transparência reduzida poderiam ser reaproveitados nas mais diversas 

aplicações.  

No que se refere às propriedades mecânicas avaliadas nos ensaios de tração, 

flexão, dureza e esclerometria , pode-se concluir que: 

 Houve um aumento nos módulos de elasticidade em todas as misturas, 

independente do tipo de argila e polímero usados, porém não foi muito 
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expressivo. A concentração da argila também teve pequena influência 

nessa propriedade, comparando aos resultados obtidos com os 

polímeros puros. 

 A resistência à tração dos materiais produzidos com PMMA comum foi 

menor que a do polímero puro, em todas as amostras. A maior 

concentração de argila usada (3%) causou maior redução na 

resistência à tração dos materiais, mostrando nessa aplicação, o 

aumento na quantidade de carga utilizada na mistura pode ser um fator 

importante para avaliação dessa propriedade. 

 Para os nanocompósitos produzidos com PMMA elastomérico, a 

adição das argilas, independente do tipo e concentração utilizados, 

praticamente não afetou a resistência à tração desses materiais, 

quando comparados com o polímero puro. A presença de elastômero 

acrílico no material foi predominante para que essa propriedade fosse 

mantida. 

 No que se refere à avaliação da dureza dos nanocompósitos, de um 

modo geral, foram observados dois comportamentos distintos. Os 

materiais produzidos com PMMA comum tiveram uma redução na 

dureza, provocada pela adição das argilas. Já os materiais produzidos 

com PMMA elastomérico tiverem um aumento na dureza, ou seja, 

nesse caso as lamelas de argila e tactóides dificultaram a penetração 

da esfera usada no ensaio e foram predominantes em relação a 

presença de elastômero acrílico na composição dos materiais.  

 Nos ensaios de esclerometria pendular verificou-se que a adição de 

argilas MMT, na maioria dos casos, reduziu a resistência ao riscamento 

em materiais produzidos com PMMA comum, quando comparados ao 

polímero puro. Já nos materiais produzidos com PMMA elastomérico a 

resistência ao riscamento aumentou. Sendo estes os que 

apresentaram melhores resultados. 
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7 Sugestões para trabalhos futuros 

_______________________________________________ 

 

Como sugestões para trabalhos futuros podem ser citados: 

 

 Usar argilas nacionais, modificadas organicamente em laboratório, na 

preparação dos nanocompósitos e comparar os resultados obtidos com as 

argilas comerciais. 

 Preparar nanocompósitos por meio de outras técnicas e comparar os 

resultados. 

 Avaliar o uso de corantes nos materiais aqui produzidos e comparar o 

resultado obtido com uso de softwares específicos para coloração. 

 Utilizar os materiais aqui desenvolvidos na produção de chapas finas ou 

filmes para aplicação na indústria e verificar se as propriedades são mantidas. 

 Avaliar a resistência ao riscamento por esclerometria linear e comparar os 

resultados. 

 Avaliar propriedades dinâmico-mecânicas dos nanomateriais. 

 Avaliar as propriedades dos nanocompósitos para maiores concentrações de 

argilas. 

 Avaliar o uso dos nanomateriais PMMA/MMT na composição de blendas. 
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APÊNDICE 1: Fotomicrografias das argilas por MEV 
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APÊNDICE 2: Fotomicrografias das argilas por MET 
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APÊNDICE 3: Fotomicrografias dos nanocompósitos por MET 
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APÊNDICE 4: Materiais granulados: PMMA comum/Cloisite®  

 

PMMA C-10A 1% PMMA C-10A 3% 

   

 
 

 

 

PMMA C-11B 1% PMMA C-11B 3% 

 

 
 

 

 

PMMA C-15A 1% PMMA C-15A 3% 
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PMMA C-20A 1% PMMA C-20A 3% 

 
 

 

 
 

PMMA C-25A 1% PMMA C-25A 3% 

 

 
 

 

  

PMMA C-30B 1% PMMA C-30B 3% 
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APÊNDICE 5: Materiais granulados: PMMA elastomérico/Cloisite®  

PMMA ELT-10A 1% PMMA ELT-10A 3% 

 
 

 

 
 

PMMA ELT-11B 1% PMMA ELT-11B 3% 

 

 
 

 

 

PMMA ELT-15A 1% PMMA ELT-15A 3% 
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PMMA ELT-20A 1% PMMA ELT-20A 3% 

 

 
 

 

 
 

PMMA ELT-25A 1% PMMA ELT-25A 3% 

 
 
 

 

 

PMMA ELT-30B 1% PMMA ELT-30B 3% 
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APÊNDICE 6: Resultados de termogravimetria dos nanocompósitos 
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ANEXO A: Cloisite® 10A 

[SOUTHERN CLAY PRODUCTS, INC. / PRODUCT BULLETIN, (2011)] 

 

1. Descrição: 

 É uma montmorilonita natural modificada com um sal de amônio quaternário. 

2. Uso:   

 É um aditivo para plásticos e borracha, para melhorar propriedades físicas, 

como reforço, CLTE (coeficiente de expansão térmica linear), retardante de chamas 

e propriedade de barreira. 

3. Propriedades típicas: 

 

 

 Onde, HT é sebo hidrogenado (~65% C18; ~30% C16; ~5% C14) 

4.  Anion: Cloreto 

(1) 2MBHT: dimetil, benzil, sebo hidrogenado, amônio quaternário 

5. Tamanho de partículas (mícrons, em volume): 

10% menor que: 50% menor que: 90% menor que: 

2μm 6μm 13μm 

6. Densidade: 1,90 g/cc 

7. Resultado de raios X:  d001 = 19.2Å 

8. Cor: off White 
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ANEXO B:  Cloisite® 11B 

[SOUTHERN CLAY PRODUCTS, INC. / PRODUCT BULLETIN, (2011)] 

1. Descrição: 

 É uma montmorilonita natural modificada com um sal de amônio quaternário. 

2. Uso: 

    É um aditivo para plásticos e borracha, para melhorar propriedades 

físicas, como reforço, CLTE (coeficiente de expansão térmica linear), retardante de 

chamas e propriedade de barreira. 

3. Propriedades típicas: 

 

 

 Onde,  HT is sebo hidrogenado (~65% C18; ~30% C16; ~5% C14);  

4.  Anion: cloreto 

(1) 2MBHT: dimetil, benzil, sebo hidrogenado, amônio quaternário  

5. Tamanho de partículas (mícrons, em volume): 

10% menor que: 50% menor que: 90% menor que: 

2μm 6μm 13μm 

6. Densidade: 2,0 g/cc 

7. Tamanho da partícula seca:  D50 37μm 

8. Resultado de raios X: d001 = 18,4Å 

9. Cor: off White 
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ANEXO C: Cloisite® 15A 

[SOUTHERN CLAY PRODUCTS, INC. / PRODUCT BULLETIN, (2011)] 

1. Descrição: 

É uma montmorilonita natural modificada com um sal de amônio quaternário. 

2. Uso: 

   É um aditivo para plásticos e borracha, para melhorar propriedades físicas, 

como reforço, CLTE (coeficiente de expansão térmica linear), retardante de chamas 

e propriedade de barreira. 

3. Propriedades típicas: 

 

 

 Onde, HT é sebo hidrogenado (~65% C18; ~30% C16; ~5% C14) 

4.  Anion: Cloreto 

 (1) 2M2HT: dimetil, di(sebo hidrogenado), amônio quaternário 

5. Tamanho de partículas (mícrons, em volume): 

10% menor que: 50% menor que: 90% menor que: 

2μm 6μm 13μm 

 

6. Densidade:  1,66 g/cc 

7. Resultado de raios X: d001 = 31.5Å 

8. Cor: off White 
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ANEXO D: Cloisite® 20A 

[SOUTHERN CLAY PRODUCTS, INC. / PRODUCT BULLETIN, (2011)] 

1. Descrição: 

 É uma montmorilonita natural modificada com um sal de amônio quaternário. 

2. Uso: 

   É um aditivo para plásticos e borracha, para melhorar propriedades físicas, 

como reforço, CLTE (coeficiente de expansão térmica linear), retardante de chamas 

e propriedade de barreira. 

3. Propriedades típicas: 

 

 

 Onde, HT é sebo hidrogenado (~65% C18; ~30% C16; ~5% C14) 

4.  Anion: Cloreto 

 (1) 2M2HT: dimetil, di(sebo hidrogenado), amônio  

5. Tamanho de partículas (mícrons, em volume): 

10% menor que: 50% menor que: 90% menor que: 

2μm 6μm 13μm 

 

6. Densidade: 1,77 g/cc 

7. Resultado de raios X: d001 = 24,2Å 

9. Cor: off White 
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ANEXO E: Cloisite® 25A 

[SOUTHERN CLAY PRODUCTS, INC. / PRODUCT BULLETIN, (2011)] 

1. Descrição: 

 É uma montmorilonita natural modificada com um sal de amônio quaternário. 

2. Uso:    

 É um aditivo para plásticos e borracha, para melhorar propriedades físicas, 

como reforço, CLTE (coeficiente de expansão térmica linear), retardante de chamas 

e propriedade de barreira. 

3. Propriedades típicas: 

 

 

 Onde, HT é sebo hidrogenado (~65% C18; ~30% C16; ~5% C14) 

(1) 2MHTL8: dimetil, sebo hidrogenado, 2-etil hexil, amônio quaternário 

4. Anion: sulfato de metila 

5. Tamanho de partículas (mícrons, em volume): 

10% menor que: 50% menor que: 90% menor que: 

2μm 6μm 13μm 

 

6. Densidade: 1,87 g/cc 

7. Resultado de raios X: d001 = 18,6Å 

8. Cor:  off white 
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ANEXO F: Cloisite® 30B 

[SOUTHERN CLAY PRODUCTS, INC. / PRODUCT BULLETIN, (2011)] 

1. Descrição: 

 É uma montmorilonita natural modificada com um sal de amônio quaternário. 

2. Uso: 

   É um aditivo para plásticos e borracha, para melhorar propriedades físicas, 

como reforço, CLTE (coeficiente de expansão térmica linear), retardante de chamas 

e propriedade de barreira. 

3. Propriedades típicas: 

 

 

 Onde, T é sebo hidrogenado (~65% C18; ~30% C16; ~5% C14) 

4.  Anion: cloreto 

(1) MT2EtOH: metil, sebo, bis-2-hidroxietil, amônio quaternário  

5. Tamanho de partículas (mícrons, em volume): 

10% menor que: 50% menor que: 90% menor que: 

2μm 6μm 13μm 

 

6. Densidade: 1,98 g/cc 

7. Resultado de raios X: d001 = 18,5Å 

8. Cor:  off White 


