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RESUMO 
 
 

 Este trabalho apresenta algumas análises que evidenciam a esfoliação/intercalação 
de uma argila montmorilonitica em resina epóxi tais como a viscosidade, difração de raios 
X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise termogravimétrica (TG). O 
aumento da viscosidade da resina epóxi diglicidil éter bisfenol A com o acréscimo de 
argila associada à sonificação do sistema no momento da dispersão é um bom indicativo 
de esfoliação/intercalação. A difração de raios X do compósito já curado mostra uma 
diminuição da cristalinidade da argila e a microanálise EDS do MEV a dispersão não 
uniforme da argila na resina epóxi. A análise térmica TG do compósito argila/epóxi mostra 
um aumento na estabilidade térmica deste em relação à epóxi pura. 
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INTRODUÇÃO 

As resinas epóxis têm um papel muito importante nos compósitos de matriz 

polimérica. Isso se deve ao fato que as resinas epóxis apresentam uma alta resistência 

mecânica, boa adesividade, grande inércia química e baixa contração durante a cura. No 

entanto o comportamento frágil do epóxi traz certos problemas como, por exemplo, o 

baixo alongamento de ruptura (QI et. al., 2006).  

Um nanocompósito polimérico é uma classe de material híbrido composto de uma 

matriz polimérica orgânica na qual carga inorgânica particulada com dimensão 

nanométrica está dispersa (WANG, 2001). Nessa escala, a carga inorgânica aumenta 

propriedades físicas e mecânicas do polímero, mesmo quando suas quantidades são 

pequenas. Um dos sistemas mais promissores é aquele em que o componente inorgânico 

é um argilomineral com estrutura laminar, pertencente à família etrutural conhecida como 

filossilicatos 2:1, AHMADI (2004). As esmectitas têm sido os silicatos mais utilizados na 
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preparação de nanocompósitos polímero/argila. A montmorilonita sódica, uma espécie de 

esmectita, pode, em certas condições, esfoliar em lâminas com a espessura de 1nm e 

área superficial de aproximadamente 200 nm2. 

O trabalho de GONG et. al. (2000) discuti que uma reduzida viscosidade é muito 

vantajosa para a dispersão do reforço na matriz termorrígida. No entanto LOOS (2007) 

atenta ao fato que a remoção do solvente é crucial para otimização das características do 

compósito. Por essa razão e, devido a boa solubilização da argila montmorilonitica em 

resina epóxi, nesse trabalho optou-se pela não utilização de solvente. LOOS (2007) e 

SUAVE (2008) indicam que o aumento da viscosidade pode ser um forte indicativo de 

uma dispersão adequada das nanopartículas dentro da matriz epóxi.  

Este trabalho associa a esfoliação/intercalação ao aumento da viscosidade do 

polímero provocada pela adição de argila e sonificação no momento da dispersão da 

mesma e da cura em temperatura de 120ºC. A esfoliação/intercalação ou não da argila 

montmorilonita pode ser observada indiretamente por espectroscopia de Raios X e por 

energia dispersiva (EDS) do nanocompósito.  

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Neste trabalho foi utilizada a resina epóxi Araldite GY 251 (Diglicidil Éter Bisfenol A – 

DGEBA – Hunstmann), endurecedor Ren HY 956 e argila montmorilonitica sódica (MMT-

Na – Southern Clay Products). A argila foi dispersa na matriz epóxi de duas maneiras, em 

uma delas utilizou-se uma sonda de ultrasom e agitação mecânica e na outra utilizou-se 

apenas agitação mecânica. Para isso foi feito um planejamento fatorial com dois fatores, 

tempo de sonificação de 0, 10 e 20 minutos e concentrações de argila de 0%, 2% e 4%. 

No primeiro momento os componentes foram pesados, sendo a massa da epóxi fixada em 

30g, e a argila adicionada proporcionalmente à concentração desejada na matriz 

polimérica; essa mistura foi submetida agitação mecânica por 5 min. Após a agitação, a 

mesma foi sonificada utilizando o sonificador Sonics Vibration (750 W), sendo a amplitude 

de sonificação fixada em 25%, utilizando as variações de tempo citadas acima. 

Com o auxilio de um bastão de vidro era retirada uma amostra do compósito com 

qual era feita as medidas de viscosidade utilizando um viscosímetro cone-prato Brookfield 

CAP 2000. A rotação foi variada de 50 a 2000 rpm, o cone utilizado foi o de número 04 

enquanto a temperatura do prato era mantida em 50°C. Esse procedimento pode ser 

visualizado na Fig.1. Os fatores modificados entre as rotas estão entre parênteses. 
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Figura 1 – Procedimento Experimental 

Após a análise de viscosidades, as amostras foram curadas, com a adição de 

endurecedor na proporção de 1:5 do compósito, em estufa à 120ºC por 2h.  

Para análises Difração de raios X (equipamento Shimadzu XRD 6000 utilizando-se 

radiação CuKα) foram escolhidas as amostras puras de argila e epóxi e a do compósito de 

maior viscosidade (experimento 9), representado pela Tab.1 (neste caso, os valores de 

viscosidades citados foram para taxas de cisalhamento de 1665 s-1 (500 rpm) numa 

temperatura de análise de 50ºC e um amplitude de sonificação de 25%).  

 
Tabela 1 – Experimentos Realizados 

Experimento m/m (%) Tempo de Sonificação (min) Viscosidade (Pa.s) 
1 0,0 0 0,147 + 0,001 
2 0,0 10 0,153 + 0,001 
3 0,0 20 0,150 + 0,001 
4 2,0 0 0,159 + 0,001 
5 2,0 10 0,162 + 0,001 
6 2,0 20 0,165 + 0,001 
7 4,0 0 0,162 + 0,001 
8 4,0 10 0,177 + 0,001 
9 4,0 20 0,189 + 0,001 

 
As amostras curadas de resina epóxi pura, argila pura e do compósito com 4% em 

massa de argila também foram analisadas por Termogravimetria (TG) em um 

equipamento TA Instruments modelo 2050. Também foi realizada uma fratura criogênica 

na amostra curada do compósito com 4% em massa de argila para análise por 

microscopia eletrônica de varredura no microscópio eletrônico de varredura, modelo 

ZEISS DSM940. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Viscosimetria 

Conforme observado na Tab.1, a amostra com 4% m/m de argila MMT-Na 

sonificada por 20 min com amplitude de 25% foi a com maior valor de viscosidade. Esse 

fato também pode ser visualisado pela Fig.2. 
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Figura 2 –Variação da viscosidade de amostras sonificadas por 20 min  com amplitude 

de 25% comparadas com epóxi pura não sonificada. 
 

Difração de Raios X (DRX) 

Duas amostras de compósitos (Experimentos 6 e 9) foram analisadas por difração 

de raios X e comparadas com as amostras puras de epóxi e argila, como mostra a Fig.3.  

O difratograma da argila, representado pela Fig.3a apresenta um espectro típico de 

montmorilonita com um pico em 2θ de 7,23º, correspondente à uma distância interplanar 

de 12,22 Å dos planos 001.  O resultado calculado da distância se aproxima dos dados 

apresentados pela empresa fornecedora da Argila (Southern Clay Products) que é de 

11,70 Å. 

Os espectros das amostras de compósitos com 2 e 4 % em massa de argila, 

representados pela Fig.3c e Fig.3d apresentam características predominantes de um 

material amorfo, semelhante ao espectro da resina epóxi pura mostrado na Fig.3b. 

Porém, com a presença da argila, ainda é possível visualizar nos difratogramas dos 

compósitos um pico característico da montmorillonita, mas com uma intensidade bem 

menor do que a observada na Fig.3a. Ao isolar os valores de 2θ do primeiro pico dos 

espectros das amostras de compósito analisadas, foi calculada a distância interplanar de 

14,06 Å para compósito com 2% em massa de argila e,com 4%, a distância de 13,27 Å; 

com isso, estima-se que o aumento da distância interplanar dos planos 001 da argila no 

compósito seja uma boa evidência de esfoliação/intercalação da mesma na resina epóxi. 
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Figura 3 – Difração de Raios X das amostras puras de argila e epóxi e dos compósitos 

com 2 e 4 % em massa de argila. 
 

 
Microscopia eletrônica de Varredura (MEV) 

A fratura criogênica da amostra com 4% em massa de argila foi analisada em 

microscópio eletrônico de varredura, por espectroscopia de Raios X por energia 

dispersiva (EDS), como pode ser observada na Fig.4. Esta apresenta uma microanálise 

EDS por pontos, onde são observadas duas regiões distintas: uma região com grande 

concentração de argila representada pelo ponto 1 e outra, representada pelo ponto 2, com 

uma grande concentração de carbono e oxigênio. Com isso, pode-se afirmar que nessa 

análise, a amostra possui aglomerados de argila em algumas regiões e ausência ou muito 

baixa concentração da mesma em outras regiões. Estima-se que em regiões próximas 

dos aglomerados de argila, apresente pequenas porções de argila, devido ao baixo teor 

acrescentado da mesma. 
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Figura 4 – MEV e EDS fratura criogênica do compósito. 

 
Termogravimetria (Tg) 

As amostras escolhidas foram analisadas termicamente, sendo utilizada na técnica 

uma taxa de aquecimento de 10ºC.min-1 e uma massa de aproximadamente 5mg para 

todas as análises, atmosfera inerte (Argônio) para a epóxi e o compósito e, em oxigênio, a 

análise da argila. A curva termogravimétrica da argila está representada na Fig.5, na qual 

observa-se uma perda de massa de aproximadamente 11% à 100ºC o que refere-se à 

perda de água como umidade e grupos –OH reticulados da estrutura dessa argila e, uma 

segunda perda de massa de 4,7% numa faixa de 400 a 700ºC podendo ser considerada 

uma degradação de parte das moléculas. 

Para a amostra de resina epóxi pura, a curva termogravimétrica representada pela 

Fig.6 mostra uma perda de massa de 20,7% numa faixa da temperatura de 50 à 270ºC, 

sendo que este apresenta uma pequena perda de umidade ao redor de 100ºC. 

Já a amostra do compósito com 4% em massa de argila apresenta um gráfico de TG 

semelhante ao da resina pura e também está representado pela Fig.6, porém com um 

leve deslocamento da inflexão de perda de massa para uma temperatura maior do que a 

do epóxi puro, com uma perda de aproximadamente 16% na mesma faixa de 

temperatura, não ocorrendo perda nas proximidades de 100°C. Esse fato evidencia o 

aumento da estabilidade térmica do compósito com relação à epóxi pura. 
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Figura 5 – Análise termogravimétrica da 

argila pura. 
 

 
Figura 6 – Tg da resina epóxi pura 

curada e do compósito 4% m/m Argila. 

 
CONCLUSÕES 

O aumento da viscosidade da resina epóxi com a adição de argila e sonificação no 

momento da dispersão é um bom indicativo de esfoliação/intercalação do argilomineral. 

Embora seja difícil comprovar a esfoliação/intercalação, as análises de DRX e MEV levam 

a entender que ocorre, pelo menos, uma dispersão homogênea do reforço inorgânico na 

matriz polimérica. Contudo, há necessidade de se realizarem ensaios mecânicos para se 

comprovar o acréscimo de propriedades mecânicas à resina. A comprovação factual do 

estado de dispersão da argila na matriz epóxi pode ser feita por microscopia eletrônica de 

transmissão (MET), porém não se tem este equipamento disponível no momento na 

UDESC-CCT. A análise térmica também indica um acréscimo na estabilidade do 

compósito em relação à resina epóxi pura. 
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EXPERIMENTAL DESIGN APPLIED OPTIMIZATION OF A STATE IN EPOXY CLAY 
DISPERSION. 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents some analysis showed that the exfoliation / intercalation of a 
montmorillonite clay in epoxy resin such as viscosity, X-ray diffraction (XRD), scanning 
electron microscopy (SEM) and thermogravimetry (TG). Increasing the viscosity of epoxy 
resin diglycidyl ether bisphenol A with the addition of clay associated with the sonification 
system at the time of dispersion is a good indication of exfoliation. The X-ray diffraction 
already cured composite shows a decrease of crystallinity of clay and EDS microanalysis 
of SEM, non-uniform dispersion of clay in epoxy resin. Thermal analysis TG composite 
clay / epoxy shows an increase in thermal stability relative to pure epoxy. 

 

Key-words: Epoxy, montmorillonite clay, exfoliation / intercalation, Viscosity. 
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