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RESUMO 

 

FERREIRA, E.P.C. Tratamento de argila montmorilonítica para a produção de 

nanocompósitos poliméricos com retardo de propagação de chama. 2015, 99f. Tese de 

Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

 

 

Comparados aos compósitos convencionais, os nanocompósitos de matriz polimérica 

apresentam tipicamente ganhos de propriedades com uma fração de volume de fase dispersa 

significativamente menor.  Estudos publicados na literatura indicam que a adição de 

nanosilicatos pode aumentar a resistência à propagação de chamas de polímeros.  Neste 

trabalho, um processo de tratamento de argila nanométrica do tipo montmorilonita (MMT) e o 

efeito da sua adição na propagação de chamas da resina estervinílica foram estudados.  A 

pesquisa foi desenvolvida em duas etapas. A primeira consistiu na purificação e ativação da 

argila coletada de uma jazida natural para permitir a sua compatibilização com a resina 

polimérica. Uma modificação da argila com acetato de sódio foi também estudada para 

melhorar a dispersão do particulado no polímero. A etapa seguinte focou no estudo do efeito 

da adição da argila tratada nas propriedades dos nanocompósitos. Nanocompósitos com 

percentuais de argila de 1, 2, 4% em massa foram processados. Na caracterização da argila, 

utilizaram-se as técnicas de fluorescência de raios-X (FRX), difração de raios-X (DRX), 

termogravimetria (TG), calorimetria exploratória diferencial (DSC), análise de área 

superficial (BET) e espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). Na 

caracterização dos nanocompósitos foram utilizadas as técnicas de termogravimetria (TG), 

calorimetria exploratória diferencial (DSC), espectroscopia de infravermelho (FTIR), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia eletrônica de transmissão (MET), 

além da determinação da resistência à tração, módulo de elasticidade e resistência à 

propagação de chamas. De acordo com os resultados obtidos, o tratamento de purificação e 

ativação da montmorilonita utilizado neste trabalho com secagem da argila por liofilização 

mostrou-se eficiente para promover sua compatibilização e dispersão na matriz polimérica 

como comprovado pela caracterização dos nanocompósitos. Observou-se ainda que a 

modificação da argila por meio de acetato de sódio não produziu impacto significativo como 

compatibilizante da argila com o polímero. A adição da MMT tratada resultou em uma 

redução de até 53% na velocidade de propagação de chama do polímero e não produziu 



  

 

alteração na resistência mecânica à tração e módulo de elasticidade do polímero, o que indica 

compatibilidade entre argila e polímero. A eficiência na redução de velocidade de propagação 

de chamas atingiu um pico para os nanocompósitos com 2% de argila, indicando ser este o 

valor ótimo de concentração de argila para esta propriedade. Assim é possível determinar que 

o tratamento de argila montmorilonítica adotado neste trabalho permite a produção de 

nanocompósitos de matriz estervinílica com propriedade de retardo de propagação de chama. 

 

Palavras-chave: Nanotecnologia, Nanocompósitos, Montmorilonita, Nanoargila, 

Estervinílica. 

  



  

 

ABSTRACT 

 

FERREIRA, E.P.C. Treatment of montmorillonite clay for the production of flame 

retardant polymer nanocomposites. 2015, 99f. Ph.D. Thesis. Graduate Program in 

Materials Science and Engineering, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal – RN, 

Brazil. 

 

Compared to conventional composites, polymer matrix nanocomposites typically 

exhibit enhanced properties at a significantly lower filler volume fraction. Studies published 

in the literature indicate that the addition of nanosilicates can increase the resistance to flame 

propagation in polymers. In this work, a treatment of montmorillonite (MMT) nanoclay and 

the effect of its addition on flame propagation characteristics of vinylester were studied. The 

research was conducted in two stages. The first stage focused on the purification and 

activation of the MMT clay collected from a natural deposit to improve compatibility with the 

polymer matrix.  Clay modification with sodium acetate was also studied to improve particle 

dispersion in the polymer. The second step was focused on the effect of the addition of the 

treated clay on nanocomposites’ properties. Nanocomposites with clay contents of 1, 2, 4 

wt.% were processed. The techniques for the characterization of the clay included X-ray 

fluorescence (XRF), X-ray diffraction (XRD), thermogravimetric analysis (TGA), differential 

scanning calorimetry (DSC), surface area (BET) and Fourier transform infrared spectroscopy 

(FTIR). For the characterization of the nanocomposites, the techniques used were 

thermogravimetric analysis (TGA), differential scanning calorimetry (DSC), Fourier 

transform infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron microscopy (SEM), transmission 

electron microscopy (TEM), and the determination of tensile strength, modulus of elasticity 

and resistance to flame propagation. According to the results, the purification and activation 

treatment with freeze-drying used in this work for the montmorillonite clay was efficient to 

promote compatibility and dispersion in the polymer matrix as evidenced by the 

characterization of the nanocomposites. It was also observed that the clay modification using 

sodium acetate did not produce any significant effect to improve compatibilization of the clay 

with the polymer.  The addition of the treated MMT resulted in a reduction of up to 53% in 

the polymer flame propagation speed and did not affect the mechanical tensile strength and 

modulus of elasticity of the polymer, indicating compatibility between the clay and polymer. 

The effectiveness in reducing flame propagation speed peaked for nanocomposites with  

2 wt.% clay, indicating that this is the optimum clay concentration for this property. The clay 



  

 

treatment used in this work enables the production of vinylester matrix nanocomposites with 

flame-retardancy properties. 

 

 

Keywords: Nanotechnology, Nanocomposites, Montmorillonite, Nanoclay, vinylester. 
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1 INTRODUÇÃO 

O conceito de materiais compósitos como aqueles materiais formados por mais de 

uma fase distinta não é recente; tem sua origem na própria natureza como, por exemplo, a 

madeira, cuja constituição é de um biocompósito vegetal. A manufatura dos compósitos 

baseia-se em uma ideia simples de combinar e colocar em serviço dois ou mais materiais 

constituintes distintos que, geralmente, diferem em composição química e/ou física, com o 

objetivo de obter propriedades específicas, diferentes daquelas que cada constituinte apresenta 

separadamente, tendo uma interface reconhecível entre os componentes. (REZENDE, 

COSTA e BOTELHO, 2011) 

Nos compósitos avançados coexistem basicamente dois materiais: a matriz 

polimérica e o material de reforço que é adicionado ao polímero com o objetivo de modificar 

suas propriedades que resultem na elevação da resistência mecânica e do módulo de 

elasticidade, combinados com baixa massa específica. (REZENDE, COSTA e BOTELHO, 

2011) 

O componente básico da matriz polimérica é produzido a partir de resinas originadas 

por processo de síntese química, conhecida como reação de polimerização de uma unidade 

básica, denominada monômero (MENDONÇA, 2005). Em relação à propriedade de fusão, os 

polímeros podem ser classificados em dois grandes grupos: termoplásticos e termofixos. Estes 

materiais podem ser opção para o uso nas mais diferentes aplicações, que incluem: 

automobilísticas, aeronáuticas, equipamentos esportivos e em engenharia de um modo geral. 

 Os polímeros termofixos são muito utilizados na fabricação dos compósitos 

estruturais, devido à resistência a solventes e às maiores temperaturas de serviço apresentadas 

quando comparados aos termoplásticos. Dentre as resinas mais utilizadas podem-se destacar 

as epóxi, fenólicas, bismaleimidas e poliimidas. (REZENDE, COSTA e BOTELHO, 2011) 

Os materiais compósitos poliméricos têm sido muito utilizados no setor industrial 

para a condução e armazenamento de produtos químicos, como ácidos, bases, combustíveis 

dentre outros. Estes produtos são perigosos e necessitam de atenção especial para seu 

armazenamento. Portanto, existe a preocupação tanto para o reforço estrutural que deve 

suportar os carregamentos envolvidos, por vários anos de serviço, como para a resistência dos 

polímeros envolvidos na fabricação. 

Dentre vários fatores que são considerados em projetos, a resistência à propagação de 

chama pode ser também de grande importância para algumas aplicações. Por esta razão, 
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tanques metálicos são muito utilizados em reservatórios de produtos químicos e tubulações 

industriais instalados em parques de processamento, onde existe a possibilidade de incêndio. 

Entretanto, em algumas situações, tais tanques não são recomendados ou têm vida 

útil muito curta quando comparados aos tanques e tubulações em compósitos poliméricos. Em 

função do aumento no uso de tanques em compósitos poliméricos, exige-se cada vez mais a 

capacidade destes tipos de equipamentos resistirem à propagação de chamas. Em muitos 

casos, aditivos são utilizados no polímero para aumentar a resistência às chamas por um 

determinado período antes que ocorra a falha, oferecendo tempo hábil para uma ação de 

contenção. 

Para o presente estudo, um polímero termofixo à base epóxi éster vinílica foi 

utilizado por ser uma resina de aplicação em engenharia, especificamente no campo 

aeroespacial, automotivo, náutico, assim como em equipamentos e tubulações industriais. 

Para composição da segunda fase do compósito, materiais comumente utilizados incluem 

fibras de vidro, carbono, aramida, cerâmicas e whiskers, além de cargas particuladas como as 

nanoargilas. 

As fibras cerâmicas são tipicamente utilizadas para o reforço das matrizes quando se 

busca a melhoria nas propriedades mecânicas de resistência e rigidez, aliadas à resistência 

térmica e química. (MENDONÇA, 2005). Registram-se também alguns trabalhos científicos 

que demonstram propriedades promissoras das argilas e, em função disto, estes materiais vem 

se difundindo nas pesquisas acadêmicas como uma das alternativas para melhoria das 

propriedades dos polímeros na obtenção dos nanocompósitos. (BERGAYA e LAGALY, 

2006) e (SANTOS, 2010) 

As argilas são constituídas essencialmente por um grupo de minerais que recebem o 

nome de argilominerais. Argilominerais são silicatos de Al, Fe e Mg hidratados, com 

estruturas cristalinas em camadas (filossilicatos), constituídos por folhas contínuas de 

tetraedros SiO4, ordenados de forma hexagonal, condensados com folhas octaédricas de 

hidróxidos de metais tri e divalentes. A maioria dos argilominerais, naturalmente, é 

constituída essencialmente por partículas (cristais) com algumas dimensões geralmente abaixo 

de 2m. Os argilominerais são muitas vezes chamados “silicatos em camadas” (layer 

silicates) e filossilicatos. (COELHO e SANTOS, 2007)  

Dentre muitos tipos de argilas existentes, utilizou-se neste estudo a argila esmectita 

montmorilonita em função da mesma apresentar uma organização estrutural em camadas que 

podem ser esfoliadas, originando lâminas de dimensões nanométricas, sendo portanto 

relevante para as propriedades procuradas nos nanomateriais. Os nanomateriais, devido às 
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dimensões nanométricas de sua fase dispersa, geram interações em níveis moleculares e 

atômicos de grande interesse científico. Desta forma, os nanocompósitos poliméricos têm 

atraído grandes interesses tanto acadêmico, como tecnológico. Em comparação com os 

polímeros puros, os nanocompósitos poliméricos apresentam uma série de propriedades a 

serem estudadas incluindo propriedades de barreira, retardo de chama, resistência à corrosão, 

dentre outras. (FIORI, PRAXEDES, et al., 2014). 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A adição de argilas nanoparticuladas em polímeros com vistas à melhoria das suas 

propriedades é dificultada pela incompatibilidade entre estes materiais. Esta 

incompatibilidade se deve principalmente à presença de matéria orgânica e água nas 

nanoargilas e diferença de polaridade entre os constituintes (matriz/fase), além da dificuldade 

de dispersão e alta viscosidade da matriz, dentre outros fatores.  

Processos de fabricação e tratamentos dos materiais que permitam a obtenção de um 

composto com uma elevada dispersão da fase nanométrica de forma homogênea são de 

grande interesse. No caso de materiais nanoparticulados são utilizadas diferentes técnicas 

como pilarização, inserção de sais e outros mecanismos e rotas de processamento, buscando 

uma melhor interação entre matriz e reforço. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 GERAL 

Desenvolver um processo de tratamento de argila nanométrica do tipo 

montmorilonita (MMT) para permitir a sua compatibilidade com a resina estervinílica e 

dispersão na matriz e estudar o efeito da sua adição na propriedade de propagação de chama 

do polímero. 

1.2.2 ESPECÍFICOS 

a. Desenvolver uma metodologia de tratamento de argila montmorilonítica in 

natura para compatibilização com resina epóxi éster vinilica; 

b. Estudar o efeito de retardo na propagação da chama na matriz polimérica com 

a inserção da argila montmorilonita (MMT); 

c. Estudar o mecanismo de retardo de propagação de chama resultante da adição 

da MMT no polímero. 

1.3 RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÃO 

Como contribuições científicas da pesquisa destacam-se: 

a) Desenvolvimento de uma rota de tratamento de argila montmorilonita para 

produção de nanocompósitos com matriz de resina epóxi estervinílica; 

b) Contribuição para o conhecimento do mecanismo de retardo de propagação de 

chama em polímeros aditivados com nanoargila; 

c) Contribuição para o desenvolvimento de materiais poliméricos que apresentem a 

propriedade de retardo de propagação de chama. 

1.4 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

Esta tese está organizada em cinco capítulos os quais possuem individualmente suas 

subdivisões para melhor entendimento do assunto abordado. 
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O primeiro capítulo, a introdução, aborda primeiramente um introdutório, seguido da 

contextualização, dos objetivos do trabalho, a sua relevância científica e como se encontra 

organizado. 

O segundo capítulo, revisão da literatura, apresenta artigos com abordagem sobre 

polímeros, sobre a propagação de chamas em polímeros, o uso de montmorilonita em 

nanocompósitos, e outros aspectos acerca do tema pesquisado. 

O terceiro capítulo, materiais e procedimentos, além de apresentar os materiais 

utilizados na pesquisa, são descritos os métodos e rotas que foram utilizados para a obtenção 

da argila funcionalizada e a preparação dos nanocompósitos. Além disto, estão descritos os 

ensaios utilizados para a caracterização da argila e do nanocompósito, bem como os ensaios 

mecânicos para as caracterizações de suas propriedades mecânicas de resistência à tração e 

retardo de chama. 

O quarto capítulo, resultados e discussão, aborda os resultados encontrados a partir 

das diversas análises realizadas e discute pontos relevantes desta análise. 

O quinto capítulo, conclusão, traz o conteúdo final do trabalho na forma de pontos 

resumidos mais relevantes no campo da nanotecnologia, mais especificamente nos 

nanocompósitos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo, reúnem-se os conceitos relacionados ao polímero, à propagação de 

chama em polímeros, à nanoargila e ao nanocompósito. Aqui se concentram as informações 

do referencial teórico que servem como base para a discussão dos principais resultados da 

pesquisa, sendo de fundamental importância para o entendimento do estágio de 

desenvolvimento do nanocompósito e sua aplicação. 

2.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

2.1.1 POLÍMEROS  

Polímeros são compostos químicos com massa molecular alta resultante de reações 

químicas entre dois ou mais compostos. Os polímeros podem ser divididos em três grupos: 

termoplásticos, elastômeros e termofixos (CANEVAROLO JR, 2002). As propriedades e 

características dos compósitos obtidos destes materiais derivam diretamente de suas 

características, a exemplo da facilidade de fabricação, baixo peso e baixa densidade, 

isolamento térmico e elétrico, dentre outros. 

Os polímeros termorrígidos têm ampla aplicação em compósitos estruturais de uso 

aeronáuticos, devido à resistência a solventes e maiores variações de temperatura de serviço 

(REZENDE, COSTA e BOTELHO, 2011). Destacam-se, dentre as resinas mais utilizadas, 

epóxi, fenólicas, bismaleimidas e poliimidas. As resinas, epóxi além de fácil processamento, 

exibem boas propriedades mecânicas, resistência química, baixa absorção de umidade além de 

baixa contração de cura. 

Conforme mostrado na Figura 1, as resinas éster vinílicas são produzidas a partir da 

reação de resina epóxi com bisfenol A ou bisfenol F, para o crescimento da cadeia, e posterior 

reação com um ácido carboxílico insaturado como mostrado na Figura 2. Este ácido é, na 

maioria dos casos, o ácido acrílico, resultando na resina epóxi éster vinílica conforme 

apresentada sua estrutura molecular representada na Figura 3 (SILAEX). 
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Figura 1 – Bisphenol-A glicidil éter 

Fonte: (YOUNG, 1976) 

 

 
Figura 2 – Ácido acrílico 

Fonte: (YOUNG, 1976) 

 

 

Figura 3 – Estrutura química da Resina Epóxi Éster Vinílica 

Fonte: (SILAEX) 

 

O ataque químico neste tipo de resina ocorre através da hidrólise dos grupos éster ou 

pela cisão das duplas ligações carbono-carbono não reagidas por oxidação ou halogenação das 

mesmas. Nas resinas poliéster bisfenólicas e isoftálicas as ligações éster ocorrem ao longo de 

toda a cadeia molecular fazendo-as mais suscetíveis ao ataque por hidrólise 

(DOW-DERAKANE, 2002). Nas resinas epóxi éster vinílicas as duplas ligações estão 

localizadas nos extremos da cadeia molecular e, por reagirem completamente na 

polimerização, dão uma maior resistência química à estrutura (DOW-DERAKANE, 2002). 

As resinas epóxi éster vinílicas são produtos da adição e reação em estágio final com 

ácido carboxílico de onde se originam os terminais reativos das ligações insaturadas que 

podem reagir para a formação de ligações cruzadas na polimerização. Estes grupos podem 

formar uma rede tridimensional com ou sem a adição de comonômeros. Em muitos produtos 

as resinas éster vinílicas são compostas por 40 a 50% de monômero de estireno. É comum a 

diluição destas resinas em monômero de estireno para redução de sua viscosidade em 

temperatura ambiente na faixa de 200 a 2000 cps (YOUNG, 1976). 

A viscosidade da resina éster vinílica diminui exponencialmente com o teor de 

estireno (Figura 4) acrescentado para todas as misturas bimodais. O estireno é uma pequena 

molécula não polar que atua como um solvente e diminui as interações intermoleculares 
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presentes no monômero maior e mais polar como o éster de vinilo. Além disso, a viscosidade 

diminuiu à medida que o peso molecular da mistura bimodal diminui. Este resultado é 

esperado porque a viscosidade da resina epóxi aumenta com o peso molecular do seu 

monômero. O maior entrelaçamento da cadeia e a diminuição nos graus de liberdade dos 

monômeros de éster de vinilo aumenta a viscosidade da resina (SCALA, SANDS e 

PALMESE, 2004). 

Com base, nisto a presença do monômero de estireno é importante para manter a 

resina dentro dos limites de viscosidade especificados pelo fabricante e assim torna-se mais 

fácil a dispersão dos aditivos na resina quando o polímero encontra-se em baixa viscosidade. 

 

 

Figura 4 – Estrutura química do Estireno 

 

 Os ácidos carboxílicos como os já citados são base para a criação das resinas éster 

vinílicas. Por este motivo, o acetato de sódio (CH3COONa) visto na Figura 5 apresenta grande 

potencial como veículo de mistura entre a argila e a resina, no caso da fabricação de 

nanocompósitos.  Esta substância tem sódio em sua composição, que pode se dissociar da 

molécula e ocupar os sítios ativos da argila montmorilonítica sódica, assim como, o acetato 

em si, que possui molécula muito semelhante às terminações reativas presentes na estrutura 

química vista na Figura 3, da resina epóxi éster vinílica podendo ligar-se a ela (SILAEX). 

 Por meio destas ligações duplas, terminais reativos, as resinas éster vinílicas podem 

facilmente formar estruturas de rede em ligações cruzadas por um mecanismo de 

polimerização por radicais livres, com ou sem outros comonômeros. Devido à elevada 

viscosidade das resinas éster vinílicas, é necessário adicionar alguns diluentes reativos, tais 

como monômeros de vinilo, estireno, a-metilo, acrilatos e metacrilatos. Estes diluentes tomam 

parte nas reações de cura e criam ligações entre o éster de vinilo adjacente e estas moléculas 

(SULTANIA, RAI e SRIVASTAVA, 2010). 
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Figura 5 – Estrutura química do Acetato de Sódio 

 

2.1.2 ARGILA  

As argilas são constituídas por argilominerais, os quais incluem diversos grupos com 

diversas espécies mineralógicas. As várias espécies possuem composições químicas diferentes 

quer sejam, em suas estruturas cristalinas, quer sejam, em suas substituições isomórficas ou 

ainda devido aos cátions trocáveis (SANTOS, 1989). 

A montmorilonita plástica resultante de alterações de cinzas vulcânicas foi 

descoberta em 1847 na França (Montmorillon) por Damour e Salvetat, sendo constituída por 

argilominerais comuns na natureza, os quais se encontram em muitos solos, sedimentos e 

produtos de alteração hidrotermal (VIOTTI, 2006). 

As argilas do tipo esmectitas necessitam para sua formação elementos como o silício, 

alumínio, ferro, magnésio, cálcio, hidrogênio e oxigênio. Quando tais rochas são ricas em 

silício, alumínio ou ferro e contendo magnésio dissolvido nas águas de lixiviação e alterado 

por meio aquoso, o cátion trocado predominante é o cálcio dando origem aos argilominerais 

esmectíticos com suas estruturas apresentadas na Figura 6 (SANTOS, 1989). 
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Figura 6 – Estrutura esquemática química da montmorilonita 

Fonte: (ANADÃO, WIEBECK e VALENZUELA-DÍAZ, 2011) 

 

 
 

Figura 7 – Estrutura cristalina da esmectita montmorilonita 2:1 

Fonte: (SCAPIN, 2003) 

 

 

Alguns argilominerais possuem estruturas lamelares, sendo cada uma delas formada 

pelo arranjo estrutural de dois tipos de organizações cristalinas em formato de folhas: uma 

com arranjo octaédrico e outra tetraédrica. Os diferentes grupos de argilas são definidos de 

acordo com a organização dessas estruturas cristalinas, no formando as lamelas 1:1 – na qual 

apenas uma estrutura cristalina no formato de folha tetraédrica está ligada a outra estrutura 

cristalina no formato de folha octaédrica; ou no formato 2:1, Figura 7 – onde uma estrutura 
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cristalina no formato de folha octaédrica está sendo envolvida por duas estruturas cristalinas 

no formato de folhas tetraédricas (VELDE, 1992). 

As estruturas cristalinas no formato de folhas tetraédricas são formadas por 

tetraedros de Si–O com vértices compartilhados, como mostrados no diagrama esquemático 

da Figura 7. Cada tetraedro compartilha três de seus vértices com três tetraedros vizinhos, 

resultando em uma fórmula estrutural de (Si2O5)n para estrutura cristalina no formato folha. 

Da mesma forma, as estruturas cristalinas no formato de folhas octaédricas são compostas por 

cátions Al
3+

 ligados a ânions O
2-

 e OH
-
, resultando em uma fórmula química efetiva de 

AlO(OH)2. A estrutura dessa camada pode ser observada na Figura 7. As ligações químicas 

entre os átomos dentro de cada folha que formam as lamelas são fortes, do tipo ligação iônica. 

Em contraste, as ligações entre as lamelas adjacentes são relativamente fracas, formadas por 

cátions metálicos (Ca+, Na+ ou Li+), permitindo com isso, a separação das lamelas quando 

colocadas em excesso de água ou sob tensão mecânica (SANTOS, 2010). 

A bentonita é o nome genérico da argila composta predominantemente pelo 

argilomineral montmorilonita (55-70%), do grupo das esmectitas, independentemente de sua 

origem ou ocorrência. As esmectitas possuem como características principais o alto poder de 

inchamento, até 20 vezes seu volume inicial, atingindo espaços interplanares de até 100Å, alta 

área de superfície (até 800 m²/g), capacidade de troca catiônica (CTC) na faixa de 60 a 170 

meq/100g e tixotropia. Alguns cátions provocam uma expansão tão intensa que as camadas 

dos cristais podem se separar até a sua célula unitária (SANTOS, 1992). 

2.1.3 NANOCOMPÓSITOS 

Os nanocompósitos poliméricos são obtidos a partir da dispersão de nanopartículas 

nos polímeros. Dependendo do estado físico do polímero, diferentes métodos de 

processamento são usados, tais como: polimerização in situ, mistura por alta rotação e 

cisalhamento, moagem em moinhos de três rolos e extrusão de rosca dupla. Os estudos com 

nanocompósitos que misturam argila montmorilonita em bisfenol-A glicidil éter (DGEBA), 

resina epóxi, pelo processo de misturador mecânico, mostram que o epóxi penetra na região 

de galeria e forma uma estrutura intercalada com a argila. Alguns estudos obtiveram 

estruturas intercaladas; em outros uma mescla de estruturas esfoliadas e intercaladas e outros 

estruturas esfoliadas. Em um estudo anterior, a argila foi esfoliada e deixada em suspensão 

aquosa (XU e HOA, 2008). Esta suspensão foi tratada com acetona para formar uma pasta de 

argila-acetona e depois modificada quimicamente usando silano. A modificação da pasta 
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fluida foi, em seguida, misturada intensamente com epóxi para formar um composto epóxi / 

nanoargila exibindo um elevado grau de esfoliação. 

Os nanocompósitos polímero-argila são uma nova classe de compósito com matrizes 

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

pelo menos uma de suas dimensões da ordem de nanômetros. As partículas minerais mais 

utilizadas nestes nanocompósitos são as argilas esmectíticas (montmorilonita, saponita e 

hectorita), tendo as suas partículas de morfologia lamelar, com lados da ordem de um 

micrômetro e espessura de aproximadamente um nanômetro (ANADÃO, WIEBECK e 

VALENZUELA-DÍAZ, 2011). 

Dependendo das interações interfaciais entre a matriz polimérica e o silicato 

adicionado para a formação do nanocompósito, existem três tipos de nanocompósitos, 

conforme se visualiza na Figura 8. 

 

 

Figura 8 – Ilustração dos três tipos de nanocompósitos 

Fonte: (ANADÃO, WIEBECK e VALENZUELA-DÍAZ, 2011) 

 

 Nanocompósitos intercalados: são os que possuem matriz polimérica na estrutura do 

silicato distribuída de forma cristalograficamente regular, alternando as camadas 

polímero-argila-polímero; 

 Nanocompósitos floculados: são os que se assemelham aos intercalados, porém, suas 

camadas de silicato, algumas vezes, são encontradas floculadas devido à interação 

entre os grupos hidroxilas do silicato; 

 Nanocompósitos esfoliados (delaminados): são os que possuem as camadas 

individuais da argila aleatoriamente distribuídas e separadas na matriz polimérica. 

 

A argila montmorilonita é muito utilizada como componente funcional de 

nanocompósito pela capacidade que este material possui em ser modificado para atender 

determinadas características físicas, mecânicas e/ou químicas. Em um estudo publicado na 

literatura, a montmorilonita foi impregnada com cloreto de tetrametilamonia e brometo de 
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hexadeciltrimetilamonia com vistas a se obter as características químicas de absorção de 

outros componentes químicos nocivos a serem retirados do meio ambiente (CAVALCANTE, 

TORRES e COELHO, 2005). 

Outro estudo avaliou a intercalação das lamelas de montmorilonita com quitosana 

produzindo um nanocompósito à base de um biopolímero e argila montmorilonita.  Os autores 

obtiveram um nanocompósito compacto e robusto que pode ser combinado com grafite para a 

construção de eletrodos se beneficiando das propriedades eletroquímicas (DARDER, 

COLILLA e RUIZ-HITZKY, 2003). 

Com base nos estudos referenciados busca-se, no presente estudo, a obtenção de um 

nanocompósito do tipo esfoliado/intercalado em virtude de uma melhor interação entre a fase 

de reforço e a matriz. Com isto espera-se a obtenção de um nanocompósito com menor taxa 

de propagação de chama em relação ao polímero puro, sem prejuízo das propriedades 

mecânicas do material. Os outros dois tipos de microestrutura podem provocar deficiência de 

dispersão e formação de aglomerados na estrutura da matriz, reduzindo as propriedades 

mecânicas, de maneira semelhante ao que ocorre com a presença de vazios em um compósito 

polimérico. 

 

2.1.4 PROPAGAÇÃO DE CHAMA EM POLÍMEROS 

A procura por materiais com estabilidade química durante o processo de combustão 

ou que sejam capazes de adiar o seu início são objeto de pesquisas na área de ciência e 

engenharia de materiais. Dessa forma, as pesquisas são direcionadas à procura de materiais 

com propriedades retardantes de chamas quando expostos ao risco de incineramento. 

(MARTINS, MARTINELLO, et al., 2011) 

Os materiais poliméricos, com seu crescente uso, estão relacionados à mais diversas 

tragédias envolvendo casos de incêndios em ambiente domésticos e coletivos. Daí nascem a 

necessidade e o interesse no estudo e divulgação científica e tecnológica no sentido de se 

aperfeiçoar os polímeros quanto à prevenção de incêndios. (GALLO e AGNELLI, 1998) 

Conforme exposto Figura 9, notam-se cinco regiões que existem quando do processo 

de queima de um polímero. 

A primeira região de aquecimento se dá pelo fornecimento de calor ao sistema, por 

condução ou convecção, que induzirá aumento de temperatura ao polímero no decorrer do 

tempo. Os principais fatores envolvidos nesta fase são: calor específico, calor latente e 
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condutividade térmica e é caracterizada pela elevação da temperatura no polímero. Na 

segunda região, pirólise, momento em que o material inicia a liberação de gases inflamáveis e 

não inflamáveis; gases corrosivos; líquidos derivados da fragmentação das cadeias 

poliméricas; partículas sólidas como fuligem e radicais livres que se acumulam na medida em 

que o calor é continuamente fornecido se combinam e dão origem à formação da fumaça. Na 

pirólise há a formação de vários hidrocarbonetos e radicais livres que são altamente reativos 

que promoverão o início da próxima fase, denominada ignição. No estágio seguinte, a ignição, 

é onde os produtos da pirólise encontram-se com o oxigênio e propiciam a formação de uma 

região que pode ser chamada de zona de queima gasosa. O acúmulo destes gases e o oxigênio 

atingem níveis de acúmulo que permitem o início da ignição, seja por uma fonte externa de 

calor ou devido à alta temperatura que promova a autoignição. Na fase quatro, da combustão e 

propagação, os radicais livres provenientes da pirólise desencadeiam reações de combustão 

que são altamente exotérmicas e o calor liberado promove a realimentação térmica dando ao 

processo de combustão a capacidade de se propagar sustentando as duas fases anteriores, 

pirólise e ignição. A última fase, a extinção, se dá na medida em que o fogo se alastra pelo 

corpo polimérico e a quantidade de material combustível e oxigênio diminuem até o ponto em 

que o calor gerado não mais retroalimenta o sistema. (GALLO e AGNELLI, 1998) 

 

 

Figura 9 – Processo de queima 

Fonte: (GALLO e AGNELLI, 1998) 

 

A atuação dos retardantes de chama consiste em interferir quimicamente no 

mecanismo de propagação da chama. O fenômeno pode ocorrer de duas formas: gerando 

gases incombustíveis que reduzem o suprimento de O2 ou formando uma camada protetora 

que diminui a superfície de contato do combustível com o comburente. (MARTINS, 

MARTINELLO, et al., 2011) 



Revisão da Literatura 31 

 

Conforme ilustrado na Figura 10, os dois mecanismos são apresentados. A primeira 

situação trata da fase de pirólise quando há a liberação de gases não combustíveis que afastam 

o oxigênio retardando ou impedindo o início da fase seguinte de ignição. Na outra situação 

ver-se a criação de uma camada protetora ativa inibindo a liberação de gases combustíveis 

retardando ou até inibindo a geração da ignição.  (MARTINS, MARTINELLO, et al., 2011) 

 

 

Figura 10 – Formação de camada inibidora de O2 

Fonte: (MARTINS, MARTINELLO, et al., 2011) 

 

Os retardantes de chama podem ainda, formar uma camada de “material 

carbonizado” na superfície do polímero. Isso pode ocorrer pela ação de desidratação, gerando 

ligações duplas no polímero, levando a reticulações na superfície. Tais retardantes podem ser 

inseridos em materiais poliméricos diversos, entre eles o polipropileno que embora seja um 

termoplástico de grande importância, tem baixíssima resistência à chama (JONNA e LYONS, 

2005). 

Os revestimentos de barreira térmica são geralmente aplicados em componentes de 

superfície metálica que operam em altas temperaturas como em aviões, foguetes, propulsores, 

cilindros de motores, turbinas a gás, compressores e plantas de indústrias químicas e de 

petróleo. Estes revestimentos de barreira térmica são geralmente compostos de cerâmicas 

particuladas de baixa condutividade térmica (KANDOLA e LUANGTRIRATANA, 2014). 

Recentemente, as legislações ambientais têm limitado cada vez mais ou até proibido 

aplicações de retardantes de chama halogenados em polímeros. Como alternativa tem sido 

utilizada a adição de materiais hidratados, tais como tri hidróxido de alumínio e hidróxido de 

magnésio para o efeito retardante de chama. Assim, os retardantes de chama não halogenados 

tem atraído o interesse de pesquisadores em função das propriedades de supressão de fumaça, 

retardo de propagação da chama, boa estabilidade térmica, assim como permitirem 

processamento em temperatura elevada (GUI, ZHANG, et al., 2006). 
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Em um estudo envolvendo borracha com nano-hidróxido de magnésio combinada 

com poliamida-6, os autores perceberam que um dos problemas no efeito de retardo de chama 

se deu pela aglomeração do particulado no composto (GUI, ZHANG, et al., 2006). A 

combustão dos polímeros resulta da sua degradação térmica a uma determinada temperatura e 

produtos da decomposição altamente inflamáveis são liberados. O hidróxido de magnésio age 

como uma carga retardante de chama já que a sua decomposição endotérmica arrefece a fase 

de condensado e a água que é liberada também arrefece e dilui os produtos inflamáveis na 

fase de vapor. O resíduo da crosta de óxido de magnésio após a combustão também pode 

proteger o polímero subjacente do calor no exterior. 

As propriedades mecânicas dos materiais compósitos reforçados com fibras 

permitem que estes substituam metais em aplicações estruturais, mas sua resposta à alta 

temperatura e ao fogo difere muito das propriedades dos metais.  Ao atingir a temperatura de 

transição vítrea, os compósitos apresentam perdas de propriedades mecânicas de forma 

acentuada. Todavia, este processo é reversível desde que não tenha sido atingida a 

temperatura de degradação da matriz polimérica. Por este motivo os revestimentos de barreira 

térmica devem ser eficientes o bastante para proteger a resina da ignição (KANDOLA e 

LUANGTRIRATANA, 2014). 

Quando a concentração de gases inflamáveis é suficientemente alta, o material entra 

em ignição. Durante o processo de irradiação de calor e queima, o produto da decomposição 

do copoliéster líquido cristalino termotrópico com fração de éter aromático (TLCP-AE(1/1)) 

pode melhorar a formação da camada carbonizada, que atua como uma barreira térmica para 

diminuir a produção e a migração de gases inflamáveis. (CHEN e XIANG-CHENG BIAN, 

2012) 

Ainda neste mesmo estudo, foi analisada a topografia do resíduo de material 

carbonizado do PET (polietileno tereftalato), tendo sido observado que existem orifícios na 

superfície do material carbonizado e, na medida em que a composição de seu compósito varia 

e torna-se menos inflamável, a superfície tende a apresentar uma morfologia mais suave. A 

figura (a) ilustra o PET em seu estado puro enquanto que na figura (c) o PET contendo o 

TLCP-AE(1/1) em sua composição, vista da Figura 11 (CHEN e XIANG-CHENG BIAN, 

2012). 
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Figura 11 – Micrografia do PET puro e PET/TLCP-AE(1/) 

Fonte: (CHEN e XIANG-CHENG BIAN, 2012) 

 

Análises de MEV do material carbonizado de amostras queimadas de resina epóxi 

(EP) e combinações de compósitos da resina epóxi com montmorilonita modificada e sílica, 

em conjunto com a análise elementar usando a técnica de EDS (áreas retangulares) mostraram 

que, no caso de compósitos com a adição destes compostos, um sinterizado poroso é formado 

na parte carbonizada (Figura 12 b) (OLEKSY, SZWARC-RZEPKA e MACIEJ 

HENECZKOWSKI, 2014). 

 Pelo EDS notou-se aumento do teor de silício na região queimada, o que pode 

indicar a possível formação de uma camada vítrea de carboneto de silício. Essa estrutura 

vítrea porosa formada melhora as propriedades de retardo de chama do compósito, uma vez 

que dificulta o acesso do oxigênio necessário para sustentar a chama e inibe o fluxo de saída 

dos gases de escape que terminam atuando como retardadores. A camada porosa visível 

proporciona isolamento térmico ao longo da linha de queima do compósito. 

 No caso dos compósitos que contêm 3% de sílica modificada, uma estrutura porosa 

mais desenvolvida é formada (Figura 12 c). Com a maior concentração de Si pode-se observar 

na parte queimada o que pode ser a formação de carboneto de silício. Na parte carbonizada da 

Figura 12 d, amostra composta, contendo ambas as nanopartículas, é formada uma estrutura 

vítrea porosa, como no caso do composto com a montmorilonita modificada, mostrada na 

(Figura 12). 
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Figura 12 – Microscopia da superfície de queima – Epóxi com montmorilonita modificada 

Fonte: (Oleksy at al., 2014) 

 

As resinas epóxi apresentam muitas aplicações tecnológicas e várias formulações são 

desenvolvidas a cada ano, mas o uso destes materiais é restringido em algumas aplicações 

pela sua alta inflamabilidade (MONTERO, BELLAS, et al., 2014). Essa característica dos 

polímeros ainda representa uma importante limitação no que diz respeito à sua utilização em 

várias aplicações industriais por causa do risco de incêndio e consequentemente perigo de 

fogo. 

Retardantes de chama livres de halogenado, como os retardantes baseados em silício, 

são atraentes por causa da sua natureza. Eles não são tóxicos, possuem boa resistência ao 

calor, bem como excelente estabilidade termo-oxidativa. As nanopartículas inorgânicas 

emergiram como uma solução para polímero com retardante de chama, porque com a adição 

de pequenos percentuais, pode-se induzir uma redução da taxa de combustão em comparação 

com a correspondente matriz polimérica, aumentando, simultaneamente, propriedades físicas 

e mecânicas (MONTERO, BELLAS, et al., 2014). 
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Um estudo anterior avaliou a influência da sepiolita no comportamento de resistência 

a propagação de chama em um nanocompósito de resina epóxi (ZOTTI, BORRIELLO, et al., 

2014). No estudo, foi utilizada a argila sepiolita nas formas hidratada e desidratada. Em 

termos de dispersão do nanoparticulado, foi observado um bom nível de homogeneização do 

mineral na matriz polimérica. Quando comparada a capacidade de retardo de chama entre a 

sepiolita hidratada e a desidratada foi obtida uma redução de liberação de calor em relação à 

resina pura nos percentuais de 17 e 27%, respectivamente. 

Outro estudo avaliou retardo de chama e propriedades mecânicas da poliamida 6 

(PA6) com aditivos e montmorilonita. Foi realizada uma organofuncionalização da argila 

montmorilonita com o PA6 pelo uso do substâncias surfactantes. A dispersão realizada em 

extrusora a 50 rpm e 250 
o
C resultou em uma estrutura intercalada (Figura 13). Neste estudo 

concluiu-se que o módulo elástico aumentou com a adição de mais argila ao polímero e, em 

contraste, a resistência à ruptura foi reduzida. Notou-se também que a adição da argila 

organofílica não contribuiu com a resistência à chama e também não evitou o gotejamento por 

fusão do nanocompósito. Por fim, também foi verificada a existência de estabilidade térmica 

nos nanocompósitos com as argilas pura e as organofílicas aditivadas (ZHANG, HONG e 

KOO, 2014) 

 

Figura 13 – Micrografia MET da dispersão da argila em (a) e a intercalação em (b) 

Fonte: (ZHANG, HONG e KOO, 2014) 

 

 Em um estudo envolvendo nanocompósitos de polietileno de alta densidade 

(PEAD) funcionalizado com anidrido maléico com a inserção de 3% de argila montmorilonita 

modificada com octadecilamina e adicionado de cianurato de melamina como retardante de 

chama, observou-se que houve uma sensível diminuição na velocidade de queima entre o 
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polímero puro com um tempo de 101s e o aditivado com tempo de 166s para o mesmo tipo de 

corpo de prova. A decomposição do cianureto de melanina com a presença da montmorilonita 

cria poros que bloqueiam a transferência do fluxo de calor retardando o avanço da queima. As 

nanopartículas de argila montmorilonita também tem um efeito que inibe a queima através do 

aumento na dificuldade da liberação de voláteis orgânicos na região de fronteira da queima 

(KELAR, MENCEL e JURKOWSKI, 2012). 

Em outro estudo, a argila montmorilonita foi purificada e modificada com octadecil 

trimetilamonia (ODTMA), hexadecil trimetilamonia (HDTMA), dodecil trimetilamonia 

(DDTMA), benzil trimetilamonia (BTMA) e tetra metilamonia (TMA). Trabalhou-se com 

0,5%, 1%, 2% e 3% de argila modificada adicionada ao polímero epóxi. Nele concluiu-se que 

a resistência à flexão aumenta do polímero puro até 0,5% em massa e em seguida perde-se 

resistência sucessivamente para os teores de 1%, 2% e 3%, conforme visto na Figura 14. Em 

temos de resistência à chama, obtém-se um ganho sucessivo à medida em que se adiciona a 

argila funcionalizada. O ponto com melhor desempenho está situado em 2%, conforme visto 

na Figura 15, por possuir um maior valor no índice de oxigênio. Nota-se na Figura 16 que 

existe tanto intercalação como esfoliação da argila funcionalizada com trimetilamonia 

(KAYNAK, NAKAS e ISITMAN, 2009). 

 

 

Figura 14 – Resistência à flexão - nanocompósito da argila modificada 
Fonte: (KAYNAK, NAKAS e ISITMAN, 2009) 
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Figura 15 – Ensaio de resistência à chama 

Fonte: (KAYNAK, NAKAS e ISITMAN, 2009) 

 

 

Figura 16 – MET de regiões intercaladas e esfoliadas - 0,5% de argila com ODTMA 

Fonte: (KAYNAK, NAKAS e ISITMAN, 2009) 
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O continuado desenvolvimento dos materiais compósitos, principalmente dos 

nanocompósitos, está associado à busca de modificadores com propriedades únicas 

funcionais, cuja presença no composto em pequenas quantidades possa melhorar 

significativamente as propriedades, tais como a resistência à chama e a estabilidade térmica, 

características estas encontradas nos agentes como alumino-silicatos ou sílica (OLEKSY, 

SZWARC-RZEPKA e MACIEJ HENECZKOWSKI, 2014). 

Há diversas variáveis que interferem na velocidade de queima de uma resina 

polimérica aditivada com nanoparticulados. Dentre estas variáveis destacam-se o teor de 

nanopartículas, a forma como estão dispersas na matriz, a forma como a nanopartícula foi 

aditivada e modificada e a hidratação final quando do término do processamento.  
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3 MATERIAIS E PROCEDIMENTOS 

Neste capítulo serão apresentados os materiais envolvidos no experimento 

laboratorial, bem como o tratamento da argila para compatibilização com o polímero. 

Também serão descritos o processamento dos nanocompósitos, a preparação dos corpos de 

prova e as técnicas para as análises das propriedades mecânicas, físicas e químicas. 

3.1 MATERIAIS 

Neste item estão descritos os principais materiais que foram utilizados como insumos 

para a realização dos procedimentos adotados, visando à inserção da argila no polímero. 

 Argila bruta tipo montmorilonita extraída de jazida em Boa Vista (PB); 

 Água deionizada; 

 Ácido sulfúrico PA (Cromoline); 

 Ácido nítrico PA (Cromoline); 

 Peróxido de hidrogênio PA (Cromoline); 

 Acetato de sódio tri-hidratado (Cromoline); 

 Resina epóxi éster vinílica Derakane Momentum 411-350 (DOW);  

3.2 MÉTODO DE TRATAMENTO DA ARGILA 

Na metodologia utilizada no presente trabalho adotaram-se técnicas desenvolvidas 

em estudo anterior (COSTA, MELO e PASKOCIMAS, 2013). Entretanto, no presente 

trabalho, o tratamento da argila incluiu uma etapa de liofilização para facilitar a dispersão da 

nanoargila no polímero. Um fluxograma está apresentado na Figura 17 para permitir a 

visualização do processo. Todas as etapas expostas no fluxograma são mencionadas de forma 

detalhada para entendimento da metodologia empregada. 
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Figura 17 – Fluxograma de processo de tratamento da argila e preparação dos compósitos 

3.2.1 COLETA E OBTENÇÃO DO MICROPARTICULADO 

A argila do tipo bofe foi obtida em jazida da Bentonit União Nordeste na cidade de 

Boa Vista – PB. Verificou-se que a argila coletada em sua forma bruta, vista na Figura 18 

contém expressiva quantidade de areia, óxidos e restos de matéria orgânica, na medida em 

que foram realizadas a limpeza e caracterizações. O processo de limpeza e purificação da 

argila antes da caracterização consistiu de separação e ataque ácido. 

 

Coleta da argila bruta 

Lavagem da argila bruta 

Decantação da argila bruta 

Coleta da argila microparticulada 

  

Secagem do microparticulado 

em estufa a 70℃ 

  

Solução de ácido sulfúrico para 
ataque ácido: 100g de argila, 800 

ml de 𝐻2𝑂, 100 ml de 𝐻2𝑆𝑂4 , 

agitada a 70℃ por 3h. 

Adição de 100 ml de ácido nítrico 

𝐻𝑁𝑂3 , e continuação da agitação a 

70℃ por mais 3h. 

1 

1 

Repouso da solução por 36h 

em temperatura ambiente  

Lavagem com água 

deionizada até atingir pH=5 

Ataque com Peróxido de 

Hidrogênio - 𝐻2𝑂2 

Lavagem com água 

deionizada até atingir pH=5 

Adição de acetato de sódio 

10% em peso da Argila. 

Liofilização  

– Argila em Pó –  

Preparação dos nanocompósitos 
 

- Polímero Puro 

 

- Polímero com 1% de Argila  

- Polímero com 2% de Argila 

- Polímero com 4% de Argila 

 

- Polímero com 1% de Argila + 10% de Acetato 

- Polímero com 2% de Argila + 10% de Acetato 

- Polímero com 4% de Argila + 10% de Acetato 
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Figura 18 – Argila bruta como retirada da jazida 

 

A argila montmorilonítica possui grande afinidade com a água. Para hidratar, 

desagregar e expandir o material com o objetivo de dar início à separação do particulado de 

interesse, foram postos 5,0 kg de argila em um recipiente plástico com capacidade para 40 l. 

Este recipiente foi suficiente para acomodar o volume da argila e da água quando do término 

da expansão do material. 

O processo de separação da argila foi iniciado com a eliminação dos contaminantes 

mais grosseiros para então seguir a rota no sentido do refinamento do material. Com o 

objetivo de se obter uma argila com menor quantidade de sílica e isenta de matéria orgânica 

grosseira e com tamanho do particulado micrométrico, optou-se pelo seguinte procedimento: 

A argila foi mantida submersa por cinco dias em água deionizada e os agregados de 

tamanhos maiores foram quebrados. 

Com o material já devidamente desagregado em particulado fino suspenso na água 

fez-se uma estimativa da profundidade e do tempo em que deveria ocorrer a coleta tendo 

como base a Lei de Stokes. 

 

 

 
𝑉𝑠 =

2

9

𝑟2𝑔(𝜌𝑝 − 𝜌𝑓)

𝜂
 (1) 
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Onde: 

𝑉𝑠 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 = 0,086 mm/s 

𝑟 = 𝑟𝑎𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 = 5m ou 5000𝑛𝑚 

𝑔 = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 9,807m/s² 

𝜌𝑝 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 = 2,6 g/cm³ 

𝜌𝑓 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 1,0 g/cm³ 

𝜂 = 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑎 á𝑔𝑢𝑎 𝑎 20℃ = 0,00101 N s/m² 

𝑡 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 = 180s 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 = 𝑉𝑠 ∗ 𝑡  = 15,5 mm 

 

Obedecendo a Lei de Stokes, obteve-se de um material muito fino, que pelos cálculos 

efetuados e indicados acima resultou em tamanho da ordem de 4 a 6 m, equivalente a uma 

peneira mesh #2500, segundo a ABNT. 

Para a aplicação da Lei de Stokes utilizou-se do seguinte procedimento: uma suave 

agitação manual por 15 s a fim de levantar apenas o particulado mais leve precipitado ao 

fundo do recipiente e misturá-lo com a água; aguardou-se cessar a agitação, e após 180 s de 

precipitação foi feita a coleta do material a 1,5 cm de profundidade da lâmina de água. 
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Figura 19 – Decantação do Microparticulado coletado 

 

A coleta foi repetida inúmeras vezes e o material foi acumulado em um segundo 

recipiente para aumento de sua concentração e adensamento através da técnica de decantação 

simples, conforme visualizado na Figura 19. Com o material adensado levou-se à estufa com 

renovação de ar e temperatura constante de 70
o
C para a completa desidratação do mesmo e 

posterior armazenamento como pode ser visto na Figura 20, amostra (1). Repetiu-se o 

processo até a obtenção de 1000 g de material lavado e seco Figura 20, amostra (2). Na Figura 

20, amostra (3) observa-se a argila tratada e seca pelo processo de liofilização. 

 

 

Figura 20 – Argila bruta (1), Argila tratada e seca (2) e Argila tratada e liofilizada (3) 
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3.2.2 LIMPEZA DA ARGILA 

Com o material separado e seco, passou-se à segunda etapa: a limpeza da argila para 

a retirada dos óxidos de Ca, Fe e demais impurezas. 

Para a limpeza da argila colocou-se no recipiente de um misturador de alta rotação 

(27.000 rpm) uma quantidade de 100 g de argila seca com 400 ml de água deionizada e 

agitou-se por 5 min. Em seguida a mistura foi transferida para um béquer e o recipiente do 

agitador lavado para a coleta do restante do material com os outros 400 ml de água 

deionizada. 

 

 

Figura 21 – Misturador com hélice de cisalhamento de alta rotação 

 

O béquer foi levado à uma placa aquecedora com agitação mecânica e a solução de 

100 g de argila dispersa em 800 ml de água deionizada mantida em agitação até a temperatura 

atingir o equilíbrio em 70
o
C. Quando a temperatura estabilizou-se foram adicionados 100 ml 

de ácido sulfúrico PA e mantida a agitação por 3 h a 70
o
C. Após decorrido o tempo de 3 h, 

foram adicionados 100 ml de ácido nítrico PA e mantida a agitação por mais 3 h a 70
o
C, 

conforme metodologia desenvolvida no estudo anterior. (COSTA, MELO e PASKOCIMAS, 

2013) 

Após 6 h de agitação, o material foi reservado e deixado descansar em uma capela 

por 36 h em temperatura ambiente de 28
o
C. 
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Este procedimento de limpeza foi realizado por mais cinco vezes para a obtenção de 

500 g de argila tratada, suficiente para a fabricação dos corpos de prova de nanocompósitos. 

Toda a argila (500 g) foi misturada e lavada por três vezes em uma única batelada para 

uniformização do material e recuperação do pH ácido para um valor de pH=5. 

Em seguida todo o material foi atacado com o peróxido de hidrogênio (𝐻2𝑂2), para a 

retirada de matéria orgânica remanescente. 

Na Figura 22, observa-se na imagem (a) a argila em estágio de lavagem e não 

atacada com peróxido. Na imagem (b) a argila limpa, atacada com peróxido e já decantada.  

A partir desta etapa, a argila foi mantida sempre em solução evitando a união de suas 

camadas já expandidas e dispersas em solução aquosa. 

 

       

(a)                                                                            (b) 

Figura 22 – (a) Lavagem da argila; (b) ataque da argila com peróxido. 

 

3.2.3 LIOFILIZAÇÃO E MODIFICAÇÃO DA ARGILA COM ACETATO 

DE SÓDIO 

Com a argila limpa e dispersa em água, foi realizada a análise gravimétrica para 

obter o peso do particulado disperso na solução. 
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Com base no dado da gravimetria foram preparadas seis misturas de argila dispersa 

em água contendo as seguintes proporções de acetato de sódio: 0, 10, 20, 30, 40, e 50% em 

relação ao peso da argila para identificação da melhor proporção de acetato de sódio a se 

utilizar.  As argilas foram então secas por sublimação em processo de liofilização e foi 

realizada uma análise de difração por raios X (DRX) com o objetivo de se verificar a variação 

dos espaçamentos basais interlamelar ou desagregação/amorfização nanométrica do material o 

que levaria a um melhor potencial de uso no nanocompósito. 

Uma vez identificada a melhor relação argila-acetato de sódio, no caso a composição 

com teor de 10% de acetado em peso de argila, todo o material necessário para a confecção 

dos corpos de prova em nanocompósito foi processado e seco por liofilização. 

Para o processo de liofilização utilizou-se de um liofilizador de bancada no qual foi 

acoplado 6 frascos contendo 200 ml de argila dispersa em água deionizada congelada em 

nitrogênio líquido e processado por 24 h até a obtenção do pó, seco e fino. 

Da mesma maneira foi o procedimento para a liofilização da suspensão da argila, 

água e acetato de sódio, obtendo assim um pó com características semelhantes à argila pura, 

mas desta vez contendo 10% de acetato de sódio em relação ao peso de argila. 

3.3 PROCESSAMENTO DOS NANOCOMPÓSITOS 

Para a caracterização das amostras, foram confeccionadas 14 placas medindo 300 

mm x 300 mm x 3 mm. 

Para a produção das placas foram depositados no copo do misturador, visto na Figura 

21, 500 g de resina pura e o equipamento foi acionado a 5.000 rpm adicionando-se em 

seguida o pó da argila até atingir o peso de argila necessário para compor o percentual exigido 

naquela placa. Ao término da adição do pó, o sistema foi fechado e a agitação aumentada para 

25.000 rpm por 5 min. Em seguida, o material foi deixado em repouso para resfriamento até 

atingir 35
o
C para novamente agitar-se por mais 5 min. Quando do término da agitação, 

esperou-se novamente a tempertura atingir 28
o
C (temperatura da sala), e então adicionou-se 

MEKp seguido de agitação manual. 

Após a retirada das bolhas por aplicação de vácuo em dessecador por 2 min, a 

mistura em estado líquido foi vazada em um molde com as dimensões já descritas e mantida 

em temperatura ambiente por 24 h. 

Após a cura do material a placa foi desmoldada e levada à estufa com recirculação de 

ar e temperatura controlada e mantida a 120
o
C por 3 h. 



Materiais e Métodos 47 

 

Este procedimento foi repetido para a confecção de duas placas para cada uma das 

composições de 1, 2 e 4 % de argila em relação ao peso de resina e em seguida outras 6 placas 

foram fabricadas compondo adição de 10% de acetato de sódio em relação ao peso da argila, 

também nas proporções de 1, 2 e 4%. 

Uma vez fabricadas as 14 placas, foram realizados os cortes dos corpos de prova para 

os ensaios de caracterização conforme apresentados a seguir. 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Neste tópico estão descritas as técnicas utilizadas para a caracterização tanto da 

argila como do nanocompósito.  

3.4.1 FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X (FRX) 

A escolha desta técnica se deu em função da mesma possibilitar identificar os tipos e 

teores dos elementos e óxidos presentes no pó da argila em uso. Para a análise foi utilizado 

um Espectrômetro de Fluorescência de raios X – EDX-720 da Shimadzu. 

3.4.2 DIFRAÇÃO DOS RAIOS-X (DRX) 

Esta técnica foi utilizada para analisar se houve aumento ou diminuição das 

distâncias basais dos planos cristalinos do argilomineral, ou ainda, se ocorreu aumento da 

desorganização das lâminas da argila (amorfização). Para a identificação dos valores de 𝑑ℎ𝑘𝑙 

para os compostos padrões foram interpretados com base no sistema International Center for 

Diffraction Data (ICDD) da International Union of Crystallography.  O instrumento utilizado 

foi um Difratômetro RIGAKU, com passo de contagem em 0,02
o
 a uma velocidade de 5

 o
/min 

em varredura de 2 na faixa de 2
o
 a 80

o
, radiação CuKÅ

3.4.3 ANÁLISE TEMOGRAVIMÉTRICA (TG) E CALORIMETRIA 

EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) 

Estas duas técnicas foram selecionadas para identificar a perda de massa da amostra 

em função da elevação da temperatura identificando as variações e estabilidades térmicas. O 
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método do DSC é capaz de identificar os pontos e momentos em que a amostra muda seu 

estado e ocorre decomposição, fusão, evaporação e outras mudanças físicas e químicas. 

Para melhor compreensão dos materiais envolvidos foram realizadas as análises nos 

materiais puros e em seguida nas diversas composições efetuadas. O instrumento utilizado foi 

uma termo-microbalança analisador termogravimétrico NETZSCH STA 449F3 JUPTER, com 

atmosfera em ar sintético e aquecimento de 5
o
C/min. 

3.4.4 MÉTODO DE BET 

O método de BET (BRUNAUER, EMMETT e TELLER, 1938) é utilizado para 

obtenção de informações relativas à textura dos materiais como área superficial, volume e 

forma de poros. Para as medições foram utilizadas três amostras de argilas: uma amostra 

coletada a partir do microparticulado quando da decantação e seca em estufa a 70℃ em seu 

estado puro; outra após a realização do ataque ácido e a argila seca por liofilização e a terceira 

argila também com o ataque ácido realizado e a argila aditivada com o acetato de sódio e por 

fim seca por liofilização. Todas as três amostras foram secas no equipamento de BET a 120
o
C 

por 2 h e então realizado o procedimento padrão em um equipamento Belsorp mini II e 

Belprep II Flow da Bel Japan, Inc. 

 

3.4.5 ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA 

DE FOURIER – (FTIR) 

O equipamento utilizado para os ensaios foi um espectrômetro de infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR), modelo: IRAffinity - 1, fabricado pela Shimadzu; acoplado a 

um módulo ATR horizontal, módulo MIRacle com prisma de ZnSe, fabricado pela PIKE 

technogies. 

Em análise de polímeros, utiliza-se o FTIR por se basear nas alterações dos picos dos 

grupos funcionais ou ligações características. A Figura 23 mostra os espectros de FTIR típicos 

de uma resina éster vinilica durante o processo de reação de cura, em diversas fases de 

polimerização em função do tempo, quando foram medidas as alterações dos picos da 

absorbância em seus determinados comprimentos de onda. Existem vários picos que podem 

mudar durante esta reação. O consumo do monômero de estireno é indicado pela variação do 
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tamanho do pico a 912 cm
-1

 das ligações C = C, enquanto que os grupos de vinil éster tem sua 

variação no pico em 945 cm
-1

. (LI, SUN e LEE, 1999) 

 

    

Figura 23 – Espectros de FTIR da cinética de cura 

Fonte: (LI, SUN e LEE, 1999) 

 

3.5 CARACTERIZAÇÃO DO NANOCOMPÓSITO - PROPRIEDADES 

MECÂNICAS 

Neste tópico estão descritas as técnicas utilizadas para a caracterização dos 

nanocompósitos: ensaio mecânico de tração, ensaio de resistência à propagação de chama e 

microscopia eletrônica. 

3.5.1 ENSAIO MECÂNICO DE TRAÇÃO 

Para este ensaio foram confeccionados 35 corpos de prova e submetidos às condições 

de ensaio conforme preconizado na Norma (ASTM_D638-10, 2010), apresentado na Figura 

24.  
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Figura 24 – Corpo de prova para tração 

 

 

Figura 25 – Corpos de prova para análise de resistência à tração e módulo de elasticidade 

 

Os corpos de provas foram submetidos ao ensaio de tração em máquina de ensaio 

universal SHIMADSU 30KN acompanhados por um sistema externo de medição eletrônica 

de deformação através de sistema de aquisição de dados da HBM Spider 8.  Foram utilizados 

strain gages de cinco milímetros com 350 ohms resistivos com o objetivo de medir o 

alongamento e então se determinar o módulo de elasticidade do material no regime elástico 

através da curva de tensão x deformação. Foram ensaiados 5 corpos de prova para cada uma 
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das composições, a uma velocidade de 5,0 mm/min para medição da resistência a tração e a 

velocidade de 1,0 mm/min para a medição do módulo de elasticidade. 

Neste ensaio foram medidos os nanocompósitos de resina epóxi estervinílica com 

sete composições: polímero puro, polímero com 1, 2 e 4 % em massa de argila 

montmorilonita tratada e liofilizada e mais três composições com 1, 2 e 4 % em massa de 

argila montmorilonita tratada, modificada com acetato de sódio (10%) e liofilizada. 

 

3.5.2 ENSAIO DE RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DE CHAMA 

O ensaio de resistência à propagação de chama é um teste que visa comparar a 

relação da taxa linear ou a extensão da queima em função do tempo.  Para os ensaios 

realizados foram confeccionados 35 corpos de prova conforme Norma (ASTM_D635-10, 

2010), vistos na Figura 26 e Figura 27. 

 

Figura 26 – Corpos de prova do ensaio de resistência à propagação de chama 
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Figura 27 – Corpos de prova do ensaio de resistência à propagação de chama 

 

 

O sistema para a realização do ensaio de propagação de chama foi montado 

conforme Figura 28. 

  

 

Figura 28 – Dispositivo de Teste para ensaio de resistência à propagação de chama 

Fonte: (ASTM_D635-10, 2010) 
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Os dados coletados são apresentados em taxa de queima linear, em milímetros por 

minuto, podendo também serem apresentados em volume de queima, se for o caso. Para este 

ensaio foram ensaiados 5 corpos de prova para cada uma das composições já mencionadas no 

item anterior. 

 

3.5.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA – (MEV) 

A técnica de microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para analisar a 

morfologia superficial do resíduo de material carbonizado, resultado do ensaio de queima. 

Esta análise auxiliou na visualização de poros superficiais que indicam o comportamento do 

nanocompósito em relação à velocidade de queima. O instrumento utilizado foi um 

Microscopio Hitachi TM3000, operando em 15KV. Foram retiradas amostras da parte 

carbonizada e analisada a superfície sem recobrimento. 

 

3.5.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO – (MET) 

A microscopia eletrônica de transmissão é utilizada em grandes aumentos para a 

visualização de particulados em escala nanométrica. Esta técnica foi utilizada para verificar 

como se encontra a morfologia da argila inserida no polímero. Com imagens na escala de 200 

nm, 100 nm e 50 nm é possível ver morfologicamente se a argila encontra-se intercalada, 

esfoliada ou aglomerada quando misturada e dispersada no polímero. O equipamento 

utilizado foi um microscópio eletrônico de transmissão do modelo Tecnai operando em tensão 

máxima de 200KV. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo apresentam-se os resultados com base nas técnicas de caracterização 

utilizadas nas duas etapas da pesquisa desenvolvida. A primeira etapa constituiu-se do 

tratamento da argila desde seu estado bruto, in natura, até sua purificação, em estado de 

particulado nanométrico e liofilização, para mistura com o polímero. As técnicas de 

caracterização envolvidas nesta fase foram: FRX, BET, DRX, TG/DSC, FTIR. 

Posteriormente à etapa de preparação da argila seguiu-se o processamento dos 

nanocompósitos e confecção dos corpos de prova para a determinação das propriedades 

mecânicas e de propagação de chamas, com o objetivo de comparar com o polímero puro. 

Nessa etapa foram realizadas as análises de FTIR, TG/DSC, MEV e MET, e ainda, os ensaios 

mecânicos de tração e de resistência à propagação de chama. 

4.1 RESULTADOS DA CARACTERIZAÇÃO DA ARGILA 

As várias técnicas de caracterização possuem objetivos distintos e específicos para 

que se possa ter conhecimento da composição química, das características e dos 

comportamentos químicos, físicos e mecânicos que o material possui, bem como sua 

morfologia. 

4.1.1 FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X – FRX 

Nesta análise, pode-se verificar conforme a Tabela 1, que a argila utilizada trata-se 

de um aluminossilicato e que contém, em seu estado bruto, alto teor de óxido de ferro, e 

presença de óxido de magnésio, cálcio e titânio. Os cátions de magnésio e cálcio são 

comumente encontrados neste tipo de argila como cátions trocáveis como o sódio e, portanto 

competem com o sódio e podem interferir na inserção de mais sódio quando da utilização do 

acetato de sódio. 

 

 

 

 

 

 



Resultados e Discussão 55 

 

Tabela 1 – Teor percentual de óxidos na argila 

Elementos Teor Bruta Teor Tratada

SiO2 62,8% 68,8%

Fe2O3 19,1% 16,3%

Al2O3 13,7% 13,3%

MgO 2,1% 1,1%

CaO 1,0% 0,1%

TiO2 1,0% 0,2%

Outros 0,4% 0,3%  

 

Verificou-se que após o ataque ácido da argila com ácido sulfúrico e ácido nítrico, 

conforme metodologia anteriormente descrita, obteve-se uma redução de 19,1% para 16,3% 

no teor de óxido de ferro presente na argila bruta e uma redução dos óxidos de magnésio e 

cálcio caindo de 2,1% para 1,1% e de 1,0% para 0,1%, respectivamente. 

Esperava-se uma redução mais acentuada do óxido de ferro devido à coloração 

amarelada intensa da própria argila bem como a coloração que foi retida no líquido de 

descarte Figura 29 

 

     

Figura 29 – Fluido de descarte do ataque ácido 

 

Todavia, conforme verificado em experimento semelhante, com a mesma argila e 

concentração de ácidos sulfúrico e nítrico, a redução do óxido de ferro se deu também nessa 

mesma ordem de grandeza, 1,8% (COSTA, MELO e PASKOCIMAS, 2013). 
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Há duas possibilidades existentes para a pequena redução do teor de óxido de ferro: a 

primeira é o Fe estar retido participando da estrutura da argila e dificultando assim uma maior 

extração; a segunda é a solução ácida em relação ao peso da argila ser insuficiente para retirar 

mais Fe promovendo a saturação da substância de forma prematura. 

A presença dos cátions Al
+3

, Mg
+2

, Fe
+2

 exerce um efeito de contrabalanceamento 

das cargas negativas da argila. As esmectitas são capazes de acomodar moléculas de água ou 

outras moléculas polares na região interlamelar o que causa variação no espaçamento basal, 

dependendo do tipo do cátion intercalado (COSTA, MELO e PASKOCIMAS, 2013). 

Para promover a inserção do composto acetato de sódio na argila foi realizado o 

ataque com o ácido sulfúrico H2SO4 e ácido nítrico HNO3 para a remoção dos cátions que 

poderiam interferir no processo. Nota-se que o cátion de Ca
+2

 foi praticamente removido e 

que o de Mg
+2

 sofreu redução de 2,05% para 1,06%, liberando espaço para a inserção de uma 

maior concentração do Na
+2

, sendo este inserido quando da adição do acetato de sódio.  

Os tratamentos ácidos também resultam em aumento de porosidade. As argilas 

pilarizadas para catálise ácido-base que tenham a presença do Fe podem ter sua estabilidade 

térmica reduzida. Os tratamentos com ácidos são eficientes para remoção de Fe, mas outros 

cátions como Ca, Mg e Na podem também ser removidos. As argilas esmectíticas podem ter 

sua estrutura destruída através de ataque ácido intenso (BIESEKI, BERTELLA e TREICHEL, 

2013). 

Portanto não houve insistência de maior redução do óxido de ferro, uma vez que o 

Ca e o Mg foram praticamente eliminados, liberando espaço para a inserção de sódio. 

 

4.1.2 MÉTODO DE BET 

Na caracterização da argila pelo método de BET, verificaram-se variações de área 

superficial em função do tipo de tratamento dado à argila. A argila quando em seu estado 

bruto, amostra I, tendo passado apenas pelo primeiro processo de decantação e separação do 

microparticulado e depois seca em estufa, apresenta conforme Tabela 2 uma área superficial 

de 92,69 m²/g, portanto compatível com valores obtidos por (MACHT, TOTSCHE, et al., 

2010) quando estudaram a topologia desta argila por BET e microscopia de força atômica 

(MFA). 
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Em seguida, duas amostras utilizadas na confecção dos corpos de prova para os 

testes mecânicos, uma sem acetato de sódio e outra com acetato de sódio, foram também 

submetidas ao ensaio de BET. 

Tabela 2 – Medida da área superficial da argila após tratamentos 

Amostras Argila Área

I
Argila Bruta seca em 

estufa e triturada - mesh 
 92,7 m²/g 

II
Argila tratada e liofilizada 

sem acetato de sódio
 150,8 m²/g 

III
Argila tratada e liofilizada 

com acetato de sódio
 119,6 m²/g 

 

 

As amostras de argilas II e III, constantes na Tabela 2 possuem as mesmas 

composições e processamentos e diferem apenas na inserção do acetato de sódio. 

Após o tratamento da argila e utilizando-se de um processo de secagem por 

liofilização obteve-se um ganho de 58,1 m²/g de argila em relação a amostra I, o que indica 

uma separação das lamelas da argila devido à remoção de água e a ausência do processo de 

calcinação ou colagem quando o processo de secagem se dá por calor. 

Todavia, quando inserido o acetato de sódio o ganho passa a ser menor, 26,9 m²/g, o 

que indica a ocorrência de cobertura da argila pelo acetato de sódio e a possibilidade da 

inserção do sódio no espaçamento entre as lamelas devido a dissociação do acetato. Onde 

anteriormente encontravam-se apenas os cátions de Ca, Na e Mg pode dar lugar ao sódio 

proveniente do acetato. Como o acetato encontra-se disperso na água, na medida em que esta 

sublima o acetato fica retido na argila recobrindo-a e, portanto reduzindo a área superficial 

medida. 

Os resultados indicam que houve uma interação entre a argila e o acetato de sódio e 

que se obteve sucesso na rota de secagem por liofilização. Este fato foi ratificado com os 

achados obtidos a partir da difração de raios X – DRX a serem descritos a seguir. 

 

4.1.3 DIFRAÇÃO DE RAIOS X – DRX 

A difração de raios X foi utilizada para a verificação das distâncias dos planos basais 

da argila e confirmação da estrutura da montmorilonita. Assim, na Figura 30 apresenta-se o 

difratograma de todo o espectro lido confirmando a presença efetiva da esmectita do tipo 
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montmorilonita. Os picos para identificação foram comparados com os picos obtidos por 

(RODRIGUES, 2003) em estudo realizado com esta mesma argila. 
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 Figura 30 – Difratograma DRX da montmorilonita bruta 

 

 

Para uma melhor visualização, ampliou-se o foco da região de interesse que varre o 

ângulo 2 de 4
o
 a 12

o
, como visto na Figura 31 e acrescentaram-se os difratogramas das 

demais composições de argila que foram preparadas e analisadas em DRX. 

 



Resultados e Discussão 59 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

 Argila Bruta (AB)

 Argila Liofilizada (AL)

 Argila 10% Ac

 Argila 20% Ac

 Argila 30% Ac

 Argila 40% Ac

 Argila 50% Ac

Argila Liofilizada

Argila com 10% e 50%

In
te

n
s
id

a
d

e
 (

c
p

s
)

Angulo 2 Theta

Argila Bruta

 

Figura 31 – Difratograma DRX na região do ângulo 2 de 4o a 12o 

 

 

Após a análise inicial de todos os difratogramas, desde a argila pura até a argila 

adicionada de 50% de acetato de sódio em relação ao seu peso, constatam-se dois fatos 

relevantes que merecem ser destacados, conforme apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Dados do DRX das diversas composições da argila 

Composição Ângulo 2 Intensidade (cps) Distância (Å) 

Argila bruta 5,80 94354 15,2 

Argila liofilizada 5,80 60170 15,2 

Argila c/ 10% de acetato de sódio 6,96 36175 12,7 

Argila c/ 20% de acetato de sódio 6,84 43541 12,9 

Argila c/ 30% de acetato de sódio 6,72 45233 13,1 

Argila c/ 40% de acetato de sódio 7,04 41612 12,5 

Argila c/ 50% de acetato de sódio 6,76 34608 13,1 

 

O primeiro ocorreu em função de queda substancial na intensidade do pico do DRX 

para a argila liofilizada em relação à argila bruta seca em estufa. Isto pode ser explicado 
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através da retirada mais eficiente da água de hidratação pelo processo de sublimação não 

permitindo a reorganização das lamelas da argila durante o processo de secagem. Ou seja, 

quando a argila é seca em estufa, a desidratação lenta devido à evaporação permite que as 

lamelas se organizem na medida em que se retira a água até que elas se unam umas às outras 

de forma ordenada intensificando o sinal de raios X. Quando a argila é liofilizada, o processo 

se dá por completo congelamento em nitrogênio líquido, mantendo as lamelas espaçadas e 

desorganizadas em suspensão na água congelada. Na medida em que a água sublima, as 

lamelas se aproximam de forma desordenada espalhando os raios X e consequentemente 

reduzindo a intensidade do sinal. 

Verifica-se a ocorrência deste fato quando se mede a intensidade dos picos e os 

espaçamentos basais da argila. Para a argila bruta verifica-se um pico de intensidade na ordem 

de 94000 cps em 5,8
o
 correspondendo a um espaçamento basal de 15,2 Å, enquanto que para a 

argila liofilizada encontra-se o pico na ordem de 60000 cps com o mesmo espaçamento basal. 

Portanto o processo de secagem não altera o espaçamento, mas interfere em favor da 

desorganização das camadas da argila quando do processo de secagem.  

O segundo fato se dá pela redução da intensidade dos raios X em níveis muito 

próximos quando se adiciona acetato de sódio em teores de 10% e 50% em relação ao peso da 

argila.  Ao analisar a variação da intensidade em função dos teores de acetato de sódio, nota-

se que há um ponto de inflexão próximo a 30% de adição de acetato de sódio na argila. Neste 

caso os dois extremos 10% e 50% mostram-se como teores que mais impactam no sentido da 

amorfização. Como se busca um material melhor esfoliado e mais disperso no polímero, há 

dois teores de acetato de sódio a se considerar: 10% e 50%. A escolha de utilização da argila 

adicionada de 10% de acetato de sódio em peso se dá em função desta composição levar ao 

mesmo resultado que seu par com menor quantidade de aditivo. 

Percebe-se que a partir da argila bruta tem-se uma amorfização do material quando o 

processo de secagem se dá por liofilização e isto é intensificado pela adição do acetato de 

sódio. 
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4.1.4 ANÁLISE TERMICA TG / DSC 

As curvas de TG / DSC do acetato de sódio está apresentada na Figura 32. 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Na
2
CO

3(l)

832

C

317

C

Fusao do 

carbonato de sodio

Fusao do 

acetato de sodio

CH
3
CO

2
Na

(l)

67

C

Perda de agua

(CH
3
)

2
CO

(g)
CO

(g)

CH
3
CO

2
Na

(s)

H
2
O

(g)

 TG % Massa

T
G

 %
 M

a
s
s
a

Temperatura°C

 Exo

CH
3
CO

2
Na + 3H

2
O

Na
2
CO

3(s)

Decomposicao

do Acetato

Decomposicao do

carbonato de sodio

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

 DSC(uV/mg)

D
S

C
(u

V
/m

g
)

 

Figura 32 – TG/DSC do Acetato de Sódio Tri-hidratado P.A. 

 

Para esta substância, a análise demonstra uma perda de massa de aproximadamente 

de 40% até 140 
o
C, em consonância com a endotermia observada indicando evaporação da 

água. Após a evaporação da água, verifica-se um primeiro patamar de estabilidade térmica, 

resultando em acetato de sódio puro em estado sólido. 

Dando continuidade ao fornecimento de calor ao sistema, nota-se um pico 

endotérmico a 317
 o

C quando o material absorve energia para sua fusão, mantendo-se estável 

até aproximadamente 430
 o

C onde, neste ponto, verifica-se a decomposição do acetato de 

sódio líquido, liberando os gases de decomposição: acetona ((𝐶𝐻3)2𝐶𝑂) e gás carbônico 

(𝐶𝑂2), resultando em carbonato de sódio líquido (𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑙)
). 

Estas transformações são apresentadas nas equações (2), (3) e (4) e as variações de 

massa e temperatura são verificadas também neste mesmo estudo da decomposição térmica de 
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alguns acetatos, como cálcio, sódio, prata e cobre(II), realizado por (JUDD, PLUNKETT e 

POPE, 1974). 

 2𝑁𝑎(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)3𝐻2𝑂(𝑠) + ∆𝑞 = 2𝑁𝑎(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)(𝑠) + 3𝐻2𝑂(𝑔) (2) 

 2𝑁𝑎(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)(𝑠) + ∆𝑞 → 2𝑁𝑎(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)(𝑙) (3) 

 2𝑁𝑎(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)3𝐻2𝑂(𝑠) + ∆𝑞 = 𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑙)
+  (𝐶𝐻3)2𝐶𝑂(𝑔) +  𝐶𝑂2(𝑔)

(𝑡𝑟𝑎ç𝑜𝑠) (4) 

 

Em seguida, o sistema, após perder mais 20% de sua massa devido à decomposição 

do acetato de sódio líquido, se mantém estável até a ebulição e vaporização do carbonato de 

sódio por volta dos 832℃. 

Através desta análise termogravimétrica observa-se que o acetato de sódio libera 

água em estado de vapor até a temperatura aproximada de 140
 o

C e se mantém em estado 

sólido até 317
 o
C. Após esta temperatura, funde-se e entra em processo de decomposição após 

431
 o

C. Portanto, esta substância pode ser adicionada aos polímeros quimicamente 

compatíveis por manter suas características físicas em temperaturas superiores às que os 

polímeros suportam. 

Em seguida foi realizada a análise térmica das argilas bruta e seca em estufa, tratada 

e liofilizada e a argila tratada com acetato de sódio e liofilizada, com o objetivo de se 

conhecer o comportamento térmico apresentado na Figura 33 

Na argila bruta, neste caso, a redução mássica total foi de 30% onde nos primeiros 

100
o
C ocorreu a redução mássica de 15% e os outros 15% restantes até o término da reação.  
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Figura 33 – TG/DSC da Argila em pó 

Quando o foco é a análise da argila liofilizada, ou seja, tratada e seca pelo processo 

de liofilização seguindo o fluxograma de processo da Figura 17, não se nota grandes 

mudanças no perfil da curva entre a argila liofilizada e a argila bruta, mas é clara a menor 

perda de massa que fica no patamar de 5% de redução mássica até os 100
o
C e mais 5,5% até 

o final do ensaio, conforme Figura 33. Isto ratifica que o processamento de purificação da 

argila relacionado com a redução de matéria orgânica, impurezas e água foi satisfatório. 

Dando continuidade a análise e verificando o termograma da argila adicionada do 

acetato de sódio em proporção de 10% do seu peso e seca por liofilização, visto na Figura 33, 

pode-se concluir que há uma semelhança entre seu comportamento e o da argila bruta, devido 

à inserção do acetato de sódio que carrega naturalmente água de hidratação implicando assim 

em maior perda mássica em função da água retirada pela elevação da temperatura.  

Quanto às curvas de DSC, não há indicativo claro de degradação das amostras do 

argilomineral, mas nota-se que na temperatura de 750 
o
C ocorre um aumento da taxa de  

endotermia da argila em função da presença do acetato de sódio. Devido ao teor de acetato de 

sódio ser de 10%, as variações induzidas nas curvas ficam reduzidas, mas percebe-se que nos 

locais onde há endotérmia no termograma do acetato de sódio a curva da argila com o acetato 
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de sódio cruza a curva da argila bruta em função do aumento da taxa de absorção de calor, no 

que corrobora com a presença de acetato de sódio na amostra. 

Por fim, as análises termogravimétricas indicam que o processo de inserção do 

acetato de sódio mantém suas características termogravimétricas mesmo após a liofilização. 

Ao se comparar a argila bruta, a argila liofilizada e a argila com acetato de sódio liofilizada na 

faixa até 100 
o
C, pode-se perceber que o acetato mantém a argila hidratada e com 

características físicas de um pó muito fino e solto. Portanto, esta é uma rota a ser seguida 

quando o objetivo é desagregar a argila em um pó. Apresenta-se na Figura 34 a argila já 

liofilizada em pó. Embora sejam visíveis, os agregados são muito finos e soltos. 

 

 

 

Figura 34 – Argila liofilizada ao término do processo de tratamento. 
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4.1.5 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA 

DE FOURIER – (FTIR) 

Na Figura 35 está representado o gráfico dos picos padrões vistos na espectroscopia 

FTIR para a substância acetato de sódio tri-hidratado P.A. que foi utilizado no presente 

trabalho. Mesmo sendo uma substância pura e conhecida, apresenta-se seu FTIR como dado 

de referência para indicar sua presença quando adicionado à argila liofilizada. 

Ao observar o espectro, nota-se a presença da carbonila vista na faixa entre 1630 cm
-

1
 a 1820 cm

-1
 devendo então se verificar, em seguida, se existe o estiramento do grupo 

funcional (O-H) na faixa entre 2500 cm
-1

 a 3200 cm
-1

 que, em caso positivo, resulta na 

identificação da substância como um ácido carboxílico, conforme exposto por (LOPES e 

FASCIO, 2004). No caso a substância analisada é o acetato de sódio. 
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Figura 35 – Espectro do FTIR do Acetato de Sódio Tri-hidratado P.A. 

 

Analisando o gráfico de FTIR da Figura 36, característico da argila pura, um 

argilomineral inorgânico, verifica-se o estiramento do grupo (O-H) referente à presença da 

água na estrutura da esmectita em 3626 cm
-1

 e 1631 cm
-1

 e depois as demais ligações do 
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estiramento do Si-O e deformações do Al-Al-OH e Si-O como demonstraram (MADEJOVÁ, 

BUJDÁK, et al., 1996) em seu trabalho. 
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Figura 36 – Espectro do FTIR da Argila Liofilizada 

 

Ao se comparar a Figura 35 com a Figura 36 percebe-se o aparecimento de franjas, 

na faixa entre 1400 cm
-1

 a 1630 cm
-1

 devido à presença do grupo carbonila (C=O) e do grupo 

metila (CH3) indicando a incorporação do acetato de sódio à argila. Espera-se que o átomo de 

sódio presente na substância do acetato de sódio, tenha sido incorporado às lamelas da argila e 

que o acetato, após a sublimação da água, tenha recoberto as lamelas da argila já que se trata 

de uma molécula compatível com o polímero a ser utilizado. 
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Figura 37 – Espectro do FTIR do acetato, da argila liofilizada e argila com acetato de sódio 

 

4.2 RESULTADOS DA CARACTERIZAÇÃO DO POLÍMERO E DO 

NANOCOMPÓSITO. 

Neste tópico discutem-se os resultados obtidos através das técnicas de caracterização 

do polímero e dos nanocompósitos confeccionados. As técnicas para suas caracterizações 

foram as seguintes: FTIR, TG/DSC, ensaios de tração; ensaio de propagação de chama, MET 

para avaliação da distribuição da nanoargila no polímero e MEV para análise do material 

carbonizado. 

 

4.2.1 ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA 

DE FOURIER – (FTIR) 

A seguir apresentam-se os espectros dos polímeros nas seguintes composições: 

resina pura, resina com argila liofilizada e resina com argila e acetato de sódio liofilizada. 



Resultados e Discussão 68 

 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

70

80

90

100

C-H

C-H

C-H

C-H

C-H

C-H

ArH

ArH

ArH

O-H

C-O

C-O

C-O

C=O

9
3
9

9
0
8

7
5
8

8
2
7

1
0
3
9

1
1
0
7

1
1
8
0

1
2
3
4

1
2
9
4

1
3
6
1

1
4
1
5

1
4
5
2

1
5
1
2

1
6
0
4

1
7
2
4

2
8
5
02

9
6
0

3
4
6
4

3
0
2
6

T
ra

n
s
m

it
â

n
c
ia

 (
%

)

Comprimento de onda (cm
-1
)

2
9
2
0

   

Figura 38 – Espectro do FTIR da Resina Pura Epóxi Estervinílica 

 

Na Figura 38 observa-se o espectro da resina estervinílica em seu estado puro. Em 

seu estudo (LI, SUN e LEE, 1999) fizeram uma análise da cura da resina estervinílica 

Derakane 411-350, a mesma utilizada neste trabalho e apresentaram o espectro da resina antes 

e depois de curada conforme visto na Figura 39. 
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Figura 39 – Espectro do FTIR da Resina Pura Epóxi Estervinílica antes e 

depois da cura 

por (LI, SUN e LEE, 1999) 

 

Comparativamente ao se verificar os picos e comprimentos de ondas do espectro 

central da Figura 39, que reflete os índices para esta resina com a cura completa, e os picos 

vistos na Figura 40, percebe-se a semelhança entre os espectros levando a conclusão de que a 

resina é uma estervinílica e que sua polimerização e o tratamento de pós-cura realizado foi 

satisfatório, isto é ratificado pela técnica de DSC visto na Figura 46. 
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Figura 40 – FTIR da absorbância comparativa com os resultados apresentados 
por (LI, SUN e LEE, 1999) 

 

Em seguida podem-se comparar os aspectos das resinas puras e aditivadas com a 

argila e acetato de sódio. 
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Figura 41 – FTIR da Resina com inserção da Argila 
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Figura 42 – FTIR da Resina com inserção da Argila e Acetato de sódio 
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Figura 43 – FTIR das três composições Polímero / Argila 
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Figura 44 – FTIR das três composições ampliação da Figura 43 

 

Comparando a Figura 38, Figura 41 e Figura 42 embora tenham composições 

diferentes os espectros são muito semelhantes, indicando que não houve formação de novos 

grupos ou ligações químicas. 

Na Figura 43 foram agrupados os três gráficos anteriores para efeito comparativo e 

uma melhor visualização. Não são visíveis modificações pertinentes aos picos do polímero 

com a adição do acetato de sódio e da argila. Percebe-se uma ligeira defasagem entre o 

gráfico do polímero puro e do nanocompósito em termos de intensidade do IR sem 

modificação entre os picos do espectro do polímero puro, demonstrando que a inserção das 

duas substâncias: acetato de sódio e a argila não modificam as características do polímero. 

Portanto pode-se afirmar que o uso destas substâncias, nestas proporções, não degrada o 

polímero sendo possível sua utilização na fabricação de nanocompósito. Nota-se ainda que 

não há variação nas intensidades dos espectros ou formação ou desaparecimento de novos 

picos indicando que não se formaram ou quebraram ligações químicas e portanto a argila está 

dispersa no polímero sem ligações químicas efetivas e que o acetato passou a integrar a matriz 

polimérica devido à semelhança química com o polímero. 

Ao se produzir o nanocompósito foi verificado um aumento na velocidade da reação 

conforme demonstrado na Tabela 4 quando o tempo de gel reduz na medida em que se 

aumenta o teor de argila com acetato de sódio. Atribui-se este fato a maior presença de acetato 
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de sódio que age como promotor da reação em cadeia devido à maior presença de 

insaturações no momento da reação de polimerização. 

 

Tabela 4 – Tempo de gel para as variações de composição – T=28oC 

Composição 
Tempo de gel 

(min) 

Resina Pura 
(1%Mekp + 0,2% Co6% - para todas as combinações) 

20 

Resina com argila liofilizada 20 

Resina com 1% de argila adicionada 

de 10% de acetato de sódio. 
15 

Resina com 2% de argila adicionada 

de 10% de acetato de sódio. 
12 

Resina com 4% de argila adicionada 

de 10% de acetato de sódio. 
7 

4.2.2 ANALISE TERMICA TG / DSC 

Após a confecção dos nanocompósitos foi realizada a análise termogravimétrica das 

composições de polímero puro, polímero com argila e polímero com argila e acetato com o 

objetivo de identificar alguma degradação térmica. 
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Figura 45 – Termogravimetria do polímero e nanocompósito 

 

Na Figura 45 observa-se um patamar plano que permanece inalterado até 320
 o
C com 

apenas uma pequena perda de massa de 5% e em seguida, com a continuidade do 

aquecimento, em 340
 o
C fica perceptível o início da degradação polímero. 

A reação endotérmica, vista na Figura 46, entre 320
 o

C e 380
 o

C indica 

sublimação/vaporização de solventes existentes no polímero para em seguida ocorrer a 

exotermia na faixa compreendida entre 380
 o

C e 480
 o

C, indicando a degradação total do 

polímero em dois patamares quando ao final a argila e o carbono remanescente iniciam 

novamente a absorção de energia. 

Observa-se que na curva onde há a presença do acetato, não é visto pico acentuado 

indicando endotermia, o que demonstra que o aceto de sódio adicionado combinou-se com o 

solvente (provavelmente o monômero de estireno) retido da rede polimérica consumindo-o 

em reação e diminuindo-o em estado livre, no que reduz o pico de endotermia para sua 

vaporização. 

Por fim, na análise de TG/DSC não é visto o pico característico que indicaria a 

transição vítrea, devido a efetiva pós-cura que foi realiza a 120
o
C por 3 h em estufa 

controlada eletrônicamente. De acordo com resultados apresentados no trabalho de (HARDIS, 

JESSOP, et al., 2013) o grau de cura é dependente da temperatura e do tempo devido à 

realização de maior numero de ligações cruzadas promovidas. Isso reduz o pico do fluxo de 

calor visto no DSC. 



Resultados e Discussão 75 

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

 Exo
(u

V
/m

g
)

Temperatura°C

 DSC Resina + Argila + Acetato

 DSC Resina + Argila

 DSC Resina Pura

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

D
S

C
 R

e
s
in

a
 +

 A
rg

il
a

 +
 A

c
e

ta
to

Temperatura°C

 

Figura 46 – DSC do polímero e nanocompósito 

 

4.2.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO – (MET) 

É importante observar a distribuição morfológica das lâminas da nanoargila no 

polímero para entender a forma de dispersão da argila no polímero nos três percentuais de 

nanocompósito fabricado. A Figura 47 mostra a característica dispersiva da nanoargila com 

teor de 1% no polímero, onde se observa uma estrutura que sugere intercalação do polímero 

na argila e em algumas poucas regiões verifica-se a presença de pequenos pontos de 

aglomeração. 

Na Figura 48, composição com 2% de argila dispersa no polímero, observa-se 

também intercalação. Nesta configuração obteve-se o maior grau de interação entre o 

nanoparticulado e o polímero, no que resultou em um melhor comportamento quanto à 

resistência a propagação de chamas. 
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Figura 47 – Micrografia MET do polímero com 1% de montmorilonita dispersa. 
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Figura 48 – Micrografia MET do polímero com 2% de montmorilonita dispersa. 

 

Na Figura 49 a última composição na qual o polímero foi adicionado de 4% de 

argila, observou-se uma maior presença de aglomerados com pequeno nível de intercalação na 
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região de maior teor de argila. Na imagem ampliada percebe-se que a argila está muito coesa 

indicando uma clara aglomeração sem presença de polímero intercalado. 

 

 

 

 

Figura 49 – Micrografia MET do polímero com 4% de montmorilonita dispersa. 
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4.2.4 ENSAIO MECÂNICO DE TRAÇÃO 

Após a preparação dos nanocompósitos nas composições de 1%, 2% e 4% de argila 

em relação ao peso da resina e repetido novamente com a argila adicionada de acetato e sódio 

em teor de 10% em relação ao peso da argila, fez-se o ensaio de tração mecânica com objetivo 

de analisar as variações da resistência mecânica e do módulo de elasticidade em função das 

composições. 

Da Figura 50 pode-se verificar que o nanocompósito com teor de 2% de adição de 

nanoargila apresenta resistência mecânica maior que para os casos de 1% e 4% sugerindo uma 

tendência de ser este o valor ótimo de teor de argila do ponto de vista da resistência mecânica. 

Este fato também foi verificado no estudo de (KAYNAK, NAKAS e ISITMAN, 2009). 

Os nanocompósitos com teor de 2% de argila, com ou sem acetato, apresentaram a 

mesma resistência mecânica do polímero puro. 

A tendência de diminuição da resistência mecânica quando ocorre o aumento do 

percentual do nanoparticulado disperso no polímero, pode ser atribuída a presença de 

aglomerados. A maior quantidade de material a ser disperso na matriz exige uma maior 

quantidade de energia a ser inserida no processo para o efeito de melhor dispersão das 

partículas na matriz gerando um nanocompósito menos homogêneo que o compósito com o 

teor de 2%. 

 

Figura 50 – Resistência à tração dos nanocompósitos. 
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 Os módulos de elasticidade do polímero puro e dos nanocompósitos estão 

apresentados na Figura 51.  Observa-se que não houve qualquer alteração significativa entre 

eles, mas o padrão de aumento de módulo com a adição de argila foi observado. Como os 

teores de argila são muito pequenos (1%, 2% e 4%), as variações de módulo de elasticidade 

são também muito pequenas.  Na Figura 52, observam-se corpos de prova antes e após os 

ensaios com os modos de falha típicos. 

 

 

Figura 51 – Módulo elástico em tração dos nanocompósitos. 
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Figura 52 – Corpos de prova de ensaio de tração e módulo elástico antes a após ruptura. 

 

 

4.2.5 ENSAIO DE RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DE CHAMA 

Os ensaios de queima foram realizados obedecendo as recomendações do método de 

teste padrão para medição da velocidade e tempo preconizada pela norma ASTM D635-10 em 
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amostras conforme apresentadas na Figura 26, com o intuito de analisar o efeito da adição do 

argilomineral na velocidade de propagação de chama do polímero. 

Todas as amostras foram submetidas à presença de chama direta conforme se 

observa na Figura 53. Após a estabilização da chama no bico, os corpos de prova foram 

submetidos ao início do processo de queima. Na fase de aquecimento não houve nenhuma 

diferença nas características e na maneira como os corpos de prova iniciaram suas fases de 

pirólise e, por conseguinte suas fases de ignição, conforme etapas vistas na Figura 9 . 

Após a ignição e conclusão da queima em cada um dos ensaios, verificou-se que todas 

as amostras queimaram desde sua marca inicial até a final. A maneira como queimaram foi 

semelhante entre elas, com apenas pequena variação na intensidade da altura da chama, mas 

com semelhante intensidade de fumaça. 

Ainda por análise visual percebeu-se que a presença da montmorilonita reduziu a 

velocidade de queima. 

Com o término do ensaio e cronometragem do tempo de queima para o mesmo 

comprimento em todas as amostras, os dados coletados permitiram o cálculo do valor da 

velocidade de queima medida em termos de milímetros por minuto. Com base nos resultados 

foi possível diferenciar qual amostra obteve maior retardo na propagação da chama. 

 

 

Figura 53 – Procedimento de queima em câmara apropriada 
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A Figura 54 mostra em gráfico as médias das velocidades de queima e seus 

respectivos desvios para cada uma das amostras. Observa-se que a maior velocidade de 

queima foi medida com uma média de 25,1 mm/min para o polímero em seu estado puro, ou 

seja, a resina éster vinílica sem argila.  Notadamente as composições com teor de 2% de 

argila, sejam com ou sem acetato de sódio apresentaram as menores velocidades de queima. 

Tomando novamente o polímero puro como referência em 100% da velocidade, pode-se 

concluir que no compósito adicionado de 2% de argila com acetato de sódio ocorreu uma 

redução de 43,7% na velocidade de queima, e, ainda quando se compara com o compósito 

com a adição de 2% argila pura a redução na velocidade de queima foi de 52,9%. 

Para as outras composições dos nanocompósitos, polímero com 1% de argila e 4% de 

argila aditivada ou não com acetato de sódio, observa-se uma redução menor na velocidade de 

propagação de chamas.  A velocidade média de propagação de chama apresentou uma 

redução de 25,1 mm/min para 16,2 mm/min e 18,3 mm/min, para os nanocompósitos com 1% 

e 4% de argila, respectivamente.  Não foram observados melhores resultados para argila 

modificada com acetato. 

Desta análise pode-se afirmar que a adição da montmorilonita provocou uma redução 

da velocidade de queima sendo o melhor resultado obtido para nanocompósitos com teor de 

2% argila pura.  Este material foi também o que apresentou maior valor médio de resistência 

mecânica.  

 

Figura 54 – Velocidade na propagação de chama para o polímero puro e nanocompósitos. 
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Na Figura 55 está apresentada uma imagem característica dos corpos de prova após o 

ensaio de queima. Em todos os corpos de prova fica visível a carbonização da extremidade de 

queima evidenciando uma porosidade provocada pela frente de chama. 

   

 

Figura 55 – Ensaio de resistência à propagação de chama 

4.2.6 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA – (MEV) 

Na Figura 56 sete micrografias realizadas em MEV são mostradas para análise das 

morfologias superficiais de cada uma das amostras. Ao se analisar a morfologia de cada 

amostra, observa-se a existência de poros na superfície do material carbonizado remanescente 

da queima. No polímero puro esta região apresentou-se em menor quantidade e de forma 

menos profunda, indicando que a chama propagou de maneira mais uniforme queimando o 

material com liberação de gases e vapores que estimularam o processo de combustão. 

Quando se observa a morfologia do polímero aditivado com o argilomineral, 

percebe-se a ocorrência do aumento dos poros, sejam em quantidade, sejam em tamanho ou 

profundidade. Este fato alinha-se com o ocorrido nos estudo de (OLEKSY, SZWARC-

RZEPKA e MACIEJ HENECZKOWSKI, 2014). Os compósitos com 1% e 4% de 

montmorilonita apresentaram uma superfície mais suavizada, distinta da superfície vista no 

compósito com 2%, demonstrado uma diferença entre eles. 
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Combinando-se essa informação com aquelas obtidas no ensaio de propagação de 

chama, percebe-se que há uma relação entre a morfologia e a velocidade de queima e onde 

ocorre a queima mais lenta a superfície é mais porosa e irregular. 

No compósito com menor teor de particulado nanométrico (1%), não há retenção 

suficiente de vapores, mas já ocorre influência das nanopartículas no mecanismo de 

propagação da chama inibindo o seu desenvolvimento. Entretanto, como há metade da carga 

mineral que o composto de melhor desempenho (2%), a chama se propaga com maior 

facilidade. 

Para o compósito com teor mais elevado de particulado (4%), embora exista o dobro 

de nanoparticulado quando comparado ao de melhor desempenho, verificou-se que com a 

mesma energia e mecanismo de dispersão usado para os três compósitos, ocorreu deficiência 

de dispersão, conforme se pode comprovar pela análise de microscopia eletrônica de 

transmissão. Isto também foi observado quando do rompimento do material carbonizado, com 

maior frequência, durante o processo de queima. 

Portanto, pode-se concluir que o processo de retardo de chama está relacionado com 

o teor de argilomineral, o mecanismo de dispersão e ainda com o processo de preparação e 

secagem do nanoparticulado a ser inserido no polímero. O tratamento do nanoparticulado 

desenvolvido neste trabalho, com a retirada de matéria orgânica, impurezas e secagem por 

liofilização contribuíram fortemente para a obtenção de um pó fino e solto para interação 

mecânica com o polímero.  A etapa de liofilização mostrou-se fundamental para a dispersão 

da argila no polímero. 
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(a) Polímero Puro 

 

 

(b) 1MT 
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(c) 1AC 

 

 

(d) 2MT 
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(e) 2AC 

 

 

(f) 4MT 
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(g) 4AC 

 

Figura 56 – Imagens de MEV da superfície dos materiais após ensaio de resistência à propagação de chama. (a) 
polímero puro; (b) nanocompósito com 1 wt.% MMT; (c) nanocompósito com 1 wt.% MMT e Ac; (d) 

nanocompósito com 2 wt.% MMT; (e) nanocompósito com 2 wt.% MMT e Ac; (f) nanocompósito com 4 wt.% 

MMT; (g) nanocompósito com 4 wt.% MMT e Ac.  
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5 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Este trabalho teve como objetivo estudar um tratamento de argila nanométrica 

esmectita do tipo montmorilonita para permitir a sua compatibilização com resina 

estervinílica e o efeito da sua adição na taxa de propagação de chamas do polímero. A argila 

foi obtida na forma bruta in natura e submetida a uma rota de purificação por ataque ácido e 

retirada de matéria orgânica com peróxido, seguida de um processo de secagem por 

desidratação pelo processo de liofilização em duas configurações: uma com acetato de sódio e 

outra sem acetato de sódio. 

Na análise de área superficial por BET, verificou-se que a argila desidratada sem a 

presença do acetato de sódio obteve a maior área superficial por grama, seguida da amostra 

com acetato de sódio e por último da argila bruta. Concluiu-se que a secagem da argila 

nanométrica pelo processo de liofilização é eficiente quando se busca uma argila solta e 

dispersa como um pó muito fino.  Este processo mostrou-se fundamental para a obtenção de 

nanocompósitos com estrutura intercalada, que resultou em propriedades de retardo de chama 

sem perdas de propriedades mecânicas. 

A análise do difratograma de raios X comprovou que não houve abertura entre os 

espaçamentos basais da nanoargila. Em contrapartida verificou-se uma forte queda no nível de 

intensidade dos picos caracterizando amorfização do material. 

Através das análises térmicas pode-se concluir que a argila pura liofilizada teve 

menor perda de massa em relação a argila adicionada de acetato de sódio liofilizada e a argila 

bruta. Isto se deve a menor presença de água na argila pura liofilizada, sendo esta a mais 

estável termicamente. 

Pela análise de FTIR, a inserção no acetato de sódio na argila foi realizada com 

sucesso e demonstrada sua presença na análise do pó com o aparecimento dos picos 

associados. 

Nanocompósitos foram fabricados com as argilas com percentuais de argila de 1, 2 e 

4% em massa, com e sem modificação com acetato de sódio, e verificou-se por meio de 

análise de FTIR que não houve a confirmação de ligações químicas entre argila, acetato e 

resina, considerando que os picos do FTIR não se modificaram, indicando que a argila está 

dispersa na matriz, podendo ainda ser modificada com um aditivo químico que promova uma 

real união química entre a fase dispersa e a matriz. 
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 Quanto às análises termogravimétricas dos nanocompósitos, observou-se que as 

estabilidades foram semelhantes e concluiu-se que a polimerização e pós-cura do 

nanocompósito além de integrar o acetato à matriz, a água estrutural existente neste composto 

vista na análise da argila também foi retirada. Com isto, deixou-se de promover o ganho que 

este composto poderia trazer quando comparado com a argila pura, se a pós-cura não tivesse 

eliminado a água existente no pó da nanoargila. 

Os ensaios das propriedades de resistência mecânica e módulo de elasticidade 

indicaram que argila pura liofilizada mostrou-se melhor que seu par com a adição de acetato 

de sódio. Dentre as várias composições de nanocompósito estudadas, o teor de 2 % de argila 

adicionada ao polímero foi o que resultou em maior resistência mecânica. A partir dos ensaios 

de queima também se verificou que o nanocompósito com 2 % em teor de argila obteve o 

melhor resultado com redução na velocidade de queima de 52,9 %. 

A análise de MEV demonstrou que o material carbonizado das várias composições 

possui uma morfologia porosa que aumenta na medida em que a resistência a chama também 

aumenta. O mecanismo de retardo de propagação de chama resultante da adição da MMT no 

polímero está ligado a retenção dos gases voláteis e barreira ao oxigênio que resulta na 

redução da velocidade de queima. 

As imagens de microscopia eletrônica de transmissão (MET) sugerem regiões de 

intercalação e aglomeração. Estas nano-morfologias estão relacionadas com o grau de 

dispersão, energia e forma de processamento quando da fabricação do polímero. Para 

nanocompósitos com até 2 % de argila, foi possível obter uma estrutura intercalada com 

melhorias no retardo de chamas, sem prejuízo de resistência mecânica. Para materiais com 4 

% de argila, a presença de aglomerados resultou em redução na resistência mecânica e menor 

eficiência no retardo de propagação de chamas. 

Em resumo, conclui-se que o nanocompósito fabricado com resina éster vinílicas 

adicionadas de montmorilonita tem boas perspectivas como promotoras de retardo de chamas 

sem o comprometimento da resistência mecânica e módulo de elasticidade. A metodologia de 

tratamento de argila montmorilonítica in natura para compatibilização com resina epóxi éster 

vinílica apresentada nesta pesquisa, com destaque para a etapa de liofilização, resultou em 

nanocompósitos com estruturas intercaladas que produziram redução significativa de taxa de 

propagação de chama. As melhores propriedades foram obtidas para os nanocompósitos com 

2 % em massa de argila.  Essas propriedades foram relacionadas com a estrutura do material.  

A modificação da argila com acetato de sódio não apresentou qualquer melhoria de 

propriedades mecânicas ou de propagação de chamas. 
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PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Tendo em vista o contexto das atividades desenvolvidas neste trabalho, bem como os 

resultados obtidos são propostos os seguintes trabalhos futuros: 

a) Desenvolvimentos de curvas termogravimétricas considerando a inserção de 

umidade junto à argila e ou ao acetato de sódio; 

b) Estudo de calorimetria na queima do compósito e inserção de compostos para 

promover a resistência ao fogo; 

c) Estudos de compatibilizantes da argila com o polímero, para que ocorra 

também a interação química; 

d) Desenvolvimento de rotas de esfoliação externa à polimerização para maior 

eficiência no compósito. 
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