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Nanocompósitos de resina epoxídica modificada com PMMA e montmorilonita organofílica foram sintetizados com 
teores de argila iguais a 0,1; 1; 2,5; 5 e 7 % (m/m). Através da técnica de espalhamento de raios X a baixo ângulo 
(SAXS) foi possível avaliar a nanoestrutura dos materiais obtidos.  Os nanocompósitos contendo 0,1 % de argila 
apresentaram morfologia esfoliada, enquanto os nanocompósitos com maiores teores de argila (1 a 7 %) apresentaram 
morfologia “quase esfoliada”, com agregados compostos de cerca de 2 a 3 lamelas de argila. A nanoestrutura dos 
materiais foi correlacionada com as suas propriedades térmico-mecânicas revelando um aumento na Tg dos materiais 
até uma concentração crítica de 5 % de argila e um aumento no módulo de armazenamento em relação à matriz 
epoxídica.  
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 Nanocomposites based on epoxy resin and montmorillonite: effect of clay percent and dispersion state on 

thermomechanical properties 
 
Nanocomposites of epoxy resin modified with PMMA and montmorillonite organophilic were synthesized with clay 
content equal to 0.1, 1, 2.5, 5 and 7 (wt%). Dispersion state and the nanostructure of materials has been investigated 
using small angle X-ray scattering (SAXS). The nanocomposites containing 0.1 (wt %) of clay showed an exfoliated 
morphology, while the nanocomposites with higher clay content (1 to 7 wt %) show that the dispersion state is less 
uniform and that large aggregates coexist with tactoids stacks of  two or three platelets. The nanostructure of materials 
was correlated with its thermomechanical properties obtained by DMTA. The results showed an increase in Tg of the 
materials to clay content of up to 5 wt % and an increase in the storage modulus for the epoxy matrix. 
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Introdução  

As resinas epoxídicas pertencem a um grupo versátil de polímeros termorrígidos que 

apresentam excelentes propriedades adesivas, boa resistência química, boas propriedades de 

isolamento elétrico, rigidez, alto módulo e bom desempenho a temperaturas elevadas [1,2]. Através 

da seleção apropriada dos componentes da formulação, tais como: resina, catalisador, agente de 

cura e aditivos, é possível controlar a morfologia do sistema obtendo materiais dentro de uma ampla 

faixa de propriedades, que podem ser modificadas em função da aplicação final. Por isso, 

encontram aplicação em diversas áreas tais como: construção civil, eletrônica, matrizes para 

compósitos de alto desempenho, revestimentos anti-corrosivos, tintas e adesivos estruturais [3-5]. 

Entretanto, quando reticulada, a resina dá origem a materiais rígidos e altamente quebradiços, 

devido principalmente à alta densidade da rede tridimensional. A principal estratégia para aumentar 
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sua resistência é baseada na dispersão de um ou mais componentes na matriz epoxídica. Dessa 

forma, é comum que seja feita a modificação da resina antes da sua utilização em formulações, pela 

adição de uma segunda fase dispersa, através de um processo de tenacificação. A tenacificação de 

polímeros termorrígidos geralmente é alcançada quando termoplásticos ou elastômeros líquidos na 

forma de domínios dispersos são incorporados na matriz vítrea contínua. Poli(metacrilato de metila) 

(PMMA) é extensivamente explorado em formulações de resina epoxídica devido à sua grande 

solubilidade na resina antes da gelificação. Entretanto, a melhoria nas propriedades de impacto é 

normalmente acompanhada por um decréscimo no módulo elástico e na temperatura de transição 

vítrea do material. Uma estratégia para alcançar um bom balanço de propriedades tem sido a 

combinação da resina com agentes de reforço (partículas ou fibras) em escala nanométrica. 

Nanocompósitos poliméricos, baseados na inserção de nanoentidades na forma de argilominerais 

em matrizes poliméricas, têm chamado atenção especial nos últimos anos, por gerar materiais com 

elevadas propriedades mecânicas, térmicas, de barreira e ópticas, quando comparados com o 

polímero original ou mesmo com o compósito convencional [6,7]. Esse tipo de material foi 

inicialmente demonstrado por Kojima e colaboradores para nanocompósitos de nylon-6 e 

montmorilonita (MMT) [8]. Desde então, a MMT vêm sendo amplamente utilizada na preparação 

de nanocompósitos poliméricos. A sua intensa utilização se deve a características importantes tais 

como: disponibilidade na natureza, inércia térmica, grande área superficial e baixo custo [9,10] 

Vários parâmetros afetam a formação dos nanocompósitos de resina epoxídica e MMT, tais como a 

estrutura do íon orgânico trocado, o tempo, a temperatura, a velocidade de mistura e o tipo do 

agente de cura utilizado. Neste trabalho foram desenvolvidos nanocompósitos de resina epoxídica 

modificada com PMMA e montmorilonita organofílica. 

 
Experimental 
 
Modificação da Resina epoxídica 
 

A resina epoxídica foi modificada com 10 phr de poli(metacrilato de metila) (PMMA) de 

baixa massa molar, contendo 2 mol% de ácido acrílico. A reação foi mantida sob agitação 

magnética, em atmosfera de N2, por 2 horas, a 70 °C, utilizando 0,1 % (m/m) de trifenilfosfina 

como catalisador.  

 
Obtenção dos nanocompósitos de resina epoxídica e montmorilonita 
 

Inicialmente, quantidades pré-estabelecidas de montmorilonita organofílica (cloisite 20A) 

foram dispersas em 150 mL de tolueno seco, sob intensa agitação magnética, a temperatura 

ambiente, durante 12 horas, para promover o inchamento da argila. Em seguida, adicionou-se a 
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resina epoxídica previamente modificada à solução de argila. Esta solução foi submetida à intensa 

agitação, promovida por dispersador Turrax, de aproximadamente 10.000 rpm, a temperatura 

ambiente durante 10 minutos. O solvente foi evaporado sob vácuo, a 70 °C. A cura dos 

nanocompósitos foi feita utilizando 13 phr de trietilenotetramina (TETA). Inicialmente, os dois 

componentes foram misturados manual e cuidadosamente. A mistura foi degaseificada sob vácuo 

durante 5 minutos. Em seguida, a mistura foi vertida em moldes de silicone de dimensões 

apropriadas para os ensaios de caracterização. O ciclo de cura consiste de duas etapas: 24 horas a 

temperatura ambiente seguida de uma pós-cura durante 4 horas a 130 °C. 

 
Resultados e Discussão 
 

Os nanocompósitos obtidos neste trabalho foram sintetizados em concentrações de cloisite 

20A iguais a: 0,1; 1; 2,5; 5; e 7 % (m/m) em relação à resina epoxídica modificada e denominados 

N1, N2, N3, N4 e N5, respectivamente. A técnica de difração de raios X (DRX) foi utilizada com o 

objetivo principal de avaliar a variação no espaçamento basal da cloisite 20A antes e após a 

incorporação da resina epoxídica modificada. A Figura 1(A) ilustra as curvas de DRX obtidas na 

faixa de 2θ de 2 a 10° para os sistemas resina/PMMA/cloisite20A.  

 
Figura 1 – Curvas de DRX (A) e de SAXS (B) dos sistemas resina/PMMA/cloisite 20A 
 

Analisando a Figura 1(A), pode-se observar que a cloisite 20A apresenta um pico de grande 

intensidade, localizado em 2θ = 3,7° (d = 23,8 Å), relativo à distância interplanar d001 da 

organoargila. No caso das amostras N1 a N5, pode-se observar o desaparecimento deste pico. Estes 

resultados indicam que ocorreu um processo de esfoliação e/ou intercalação das lamelas da argila 

pelas cadeias da resina modificada, independentemente do teor de argila incorporado. Visando 

confirmar os resultados obtidos por DRX e investigar a nanoestrutura dos materiais obtidos foi 

utilizada a técnica de espalhamento de raios X a baixos ângulos (SAXS). Na Figura 1(B) são 

apresentadas as curvas de SAXS, em escala bi-logarítmica, obtidas para as composições de resina 
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epoxídica modificada com PMMA e cloisite 20 A. Com a adição da organoargila, observa-se a 

presença de um pico de interferência, exceto para as composições com teor de argila igual a 0,1%. 

Este pico, localizado em aproximadamente 2 nm-1 foi atribuído ao espaçamento basal da 

organoargila intercalada pelas cadeias da resina no interior dos tactóides. O espaçamento d, 

calculado a partir da posição do pico máximo, através da Equação 1 aumenta para valores próximos 

a 34 Å, confirmando a intercalação da resina epoxídica entre as lamelas da argila. 

                               d = 2π/q máx                                                        Equação 1 

Podem-se observar dois efeitos distintos, um ligeiro aumento da intensidade do pico com o 

aumento do teor de argila de 1 para 2,5 % (m/m), acima deste valor a intensidade se mantém 

praticamente constante. O segundo efeito observado é um pequeno deslocamento do pico para 

valores de q mais baixos para os sistemas com concentrações de argila superiores a 2,5 % (m/m). 

Esse deslocamento é um indicativo do aumento do espaçamento entre as camadas da argila. 

Entretanto, neste caso, o aumento ocorre de modo muito discreto (cerca de 1 Å), indicando que 

todos os sistemas foram capazes de se difundir através das galerias da argila de maneira semelhante. 

No caso das amostras com baixo teor de argila, 0,1%, não foram observados picos de interferência, 

indicando um elevado grau de dispersão das lamelas de argila pela resina epoxídica modificada. 

Através dos resultados obtidos por SAXS, em primeira análise, podemos sugerir que para teores de 

argila acima de 0,1% (m/m) incorporados à resina epoxídica foram obtidos nanocompósitos de 

estrutura intercalada, com as camadas de argila espaçadas por uma distância definida. Visando obter 

informações sobre a distribuição de tamanhos dos tactóides de argila na matriz polimérica, as 

curvas de SAXS foram ajustadas, na região de mais baixos ângulos, através da Equação 2. Este 

ajuste se baseia no modelo de “discos empilhados”, com algumas adaptações [11]. 

 

                                                 P(q) = Σ(Bi/q2)ti
2(sen(qti/2)/qti/2)2                                      Equação 2 

 

O método de ajuste dos mínimos quadrados foi aplicado para determinar os parâmetros Bi e ti. A 

proporção Pi de tactóides de tamanho ti foi estimada através da Equação 3: 

                                                             

                                                            Pi = Bi/ΣBt                                                                 Equação 3 

 

 Os parâmetros obtidos a partir do ajuste das curvas de SAXS na região de mais baixo ângulo 

são apresentados na Tabela 1.  
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Tabela 1. Parâmetros obtidos dos ajustes das curvas experimentais de SAXS 
Código da amostra Espessura do tactóide (Å) (%) 

 
N2 

30 
130 
350 

90 
9 

0,5 
 

N3 
30 

130 
340 

92 
6 

1,5 
 

N4 
30 

150 
400 

96 
3,3 
0,5 

 
N5 

30 
150 
420 

95 
4 

0,5 
                          

Analisando a Tabela 1, podem ser observadas três populações de tactóides de espessuras 

distintas, independente do teor de argila utilizado. Pode-se ainda observar que, para todas as 

amostras, a maior porcentagem (acima de 90%) é atribuída a tactóides pequenos, com cerca de 30 Å 

de espessura. Na prática, tactóides com espessura de 30 a 40 Å correspondem a partículas “quase 

esfoliadas”, formadas por cerca de duas lamelas de argila. Cabe ressaltar que os resultados foram 

obtidos a partir do melhor ajuste das curvas experimentais e, portanto o ajuste fornece uma 

estimativa da ordem de grandeza do tamanho dos tactóides ou conjunto de lamelas. Desta forma, 

nós assumimos que existem três populações distintas formadas por conjuntos de lamelas pequenos, 

médios e grandes. À medida que o teor de argila aumenta no nanocompósito, a porcentagem dos 

conjuntos pequenos é mantida praticamente inalterada e próxima de 90%, enquanto os conjuntos 

médios e grandes vão sendo formados em proporções de, no máximo 9 e 1,5 %, respectivamente. A 

partir destes resultados, é possível sugerir que foram obtidos nanocompósitos de estrutura “quase 

esfoliada”, composta de conjuntos de cerca de duas lamelas, para teores de argila superiores a 0,1 % 

(m/m). A avaliação das propriedades térmico-mecânicas dos materiais obtidos foi realizada através 

de DMTA. Os resultados de Tg obtidos para os nanocompósitos são apresentados na Tabela 2.  

Tabela 2. Valores de Tg obtidos por DMTA para os nanocompósitos 
 

                                

Composição da amostra Tg
(°C)

Resina epoxídica 137

RE/PMMA 129
RE/PMMA/[CLOISITE 20A]=0.1% 133
RE/PMMA/[CLOISITE 20A]= 1% 138
RE/PMMA/[CLOISITE 20A]= 2.5% 150
RE/PMMA/[CLOISITE 20A]= 5% 139
RE/PMMA/CLOISITE 20A=7% 128  
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Pode-se observar que o efeito da incorporação da montmorilonita na Tg da matriz epoxídica 

modificada é caracterizado por um aumento no valor da Tg para baixos teores de argila (0,1 a 

2,5%). Para teores de argila superiores a 2,5 %, observa-se uma queda nos valores da Tg. Este efeito 

se deve à forma de dispersão da argila na matriz epoxídica. Para baixos teores de argila a forte 

interação entre a superfície da argila e a resina promove uma restrição na mobilidade segmental das 

cadeias da resina, provocando um aumento na Tg. Com o aumento do teor de argila, a dispersão na 

resina se torna prejudicada devido a estarem presentes tactóides maiores e em maior número.  A 

partir de uma concentração crítica, a interface polímero/argila apresenta um considerável aumento 

no volume livre, que resulta em um aumento da mobilidade segmental do polímero, levando 

similares foram observados por Xu e colaboradores [12]. A Figura 2 mostra as curvas de módulo de 

armazenamento obtidas para os nanocompósitos.  

                             
Figura 2. Curvas de módulo de armazenamento obtidas para os nanocompósitos de resina modificada com PMMA e 
cloisites 20A 
 

 Pode-se observar que, de uma maneira geral, o módulo de armazenamento aumenta com a 

adição de argila quando comparado com a matriz sem argila. Observa-se para todos os sistemas que 

os maiores aumentos são observados para os nanocompósitos que contem o menor teor de argila 

(0,1%). Para teores de argila acima de 0,1%, não se evidencia uma tendência clara de evolução do 

módulo de armazenamento, os valores se situam entre a matriz e o nanocompósito com 0,1 % de 

argila. Este comportamento também pode ser atribuído à forma de dispersão da argila na matriz e, 

portanto, à interface polímero/argila. Luo e colaboradores [13] sugerem, através de modelos 

teóricos, que um alto grau de dispersão (esfoliação) produz nanocompósitos com maior módulo 

elástico. A taxa de esfoliação, isto é, a fração de argila que se encontra completamente esfoliada é o 

parâmetro mais efetivo no aumento da rigidez do nanocompósito. As observações citadas acima são 

coerentes com os resultados obtidos por SAXS. 
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Conclusões 
 

Nanocompósitos de resina epoxídica modificada com PMMA e montmorilonita organofílica 

foram obtidos através da metodologia adotada neste trabalho. Através da técnica de SAXS, foi 

possível avaliar a nanoestrutura dos materiais e correlacioná-la com as propriedades térmico-

mecânicas. Os nanocompósitos com 0,1 % de argila apresentaram uma morfologia totalmente 

esfoliada. Os demais nanocompósitos apresentaram uma morfologia “quase esfoliada”, com cerca 

de 90% da argila dispersa na forma de pequenos agregados, formados por conjuntos duas a três 

lamelas de argila. Foi possível observar que para altos teores de argila (acima de 5%), são formados 

agregados maiores, ainda que em pequena proporção. A boa dispersão da argila na matriz 

epoxídica, ocasionou o aumento do módulo de armazenamento para todos os nanocompósitos em 

relação à matriz epoxídica, sendo os maiores valores obtidos para os nanocompósitos com 0,1 % de 

argila, devido ao alto grau de esfoliação. A incorporação de argila na matriz epoxídica modificada 

resultou em um aumento na Tg dos materiais para teores de argila de até 5 % em massa. 
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