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Resumo: Neste trabalho, uma argila bentonita rica em montmorilonita foi purificada e tratada quimicamente para ser 
utilizada no desenvolvimento de nanocompósitos de poli (metacrilato de metila)
fusão. Após o tratamento e purificação da argila, um concentrado com 25% de argila e 75% de PMMA foi produzido 
por meio da técnica em solução, utilizando acetona como solvente. Para obter amostras contendo 2,5% de argila, o 
concentrado foi adicionado ao polímero puro e misturado em uma extrusora rosca simples com diâmetro de 16 mm e 
L/D de 26. Análises de difração de raios
caracterizar a argila utilizada no desenvolvimento deste trabalho. Além disso, análises de calorimetria exploratória 
diferencial (DSC) foram realizadas para avaliar variações nas propriedades térmicas dos nanocompósitos produzidos em 
relação ao polímero puro. 
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solvent. For produce samples with 2.5% clay, the masterba

single screw extruder with a diameter of 16 mm and W / D 26. X

(XRF) Tests were performed to evaluate and characterizing the bentonit

Differential Scanning Calorimetry (DSC) tests were performed to evaluate changes in the thermal proprieties of the 

nanocomposites produced. 

Keywords:  PMMA, Nanocomposites, Clay, 

 

Introdução 

O poli (metacrilato de metila), PMMA, conhecido como acrílico, é um polímero 

termoplástico, linear, amorfo, que possui excelentes propriedades óticas e boa resistência à 

intempéries. Estas propriedades aliadas a uma excepcional dureza e brilho fazem com que esse 

polímero seja adequado para aplicações em substituição ao vidro 

a utilização do PMMA é limitada devido à sua baixa resistência ao impacto. Uma maneira de 

melhorar as propriedades mecânicas do PMMA, sem, no entanto, alterar

óticas, é por meio do desenvolvimento de nanocompósitos de PMMA/argila. Neste caso, a melhoria 
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ncentrado foi adicionado ao polímero puro e misturado em uma extrusora rosca simples com diâmetro de 16 mm e 
L/D de 26. Análises de difração de raios-X (DRX) e fluorescência de raios-X (FRX) foram realizadas para avaliar e 
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nas propriedades é proveniente do pequeno tamanho da unidade estrutural e da grande área 

superficial das cargas de argila, em escala nanométrica, dispersas na matriz polimérica [2]. 

A preparação destes nanocompósitos normalmente é feita por um dos seguintes métodos: 

polimerização in situ, intercalação por solução e intercalação por fusão. Na técnica de preparação de 

nanocompósitos por fusão, a argila é misturada com o polímero acima de seu ponto de 

amolecimento (para termoplásticos amorfos) ou de fusão (para termoplásticos semicristalinos), de 

modo que este penetre nas galerias da argila (se houver algum grau de afinidade entre o polímero e 

o surfactante da argila), intercalando as lamelas e, eventualmente, esfoliando-as. O princípio teórico 

ideal desta técnica é que ocorra uma completa esfoliação da argila através do cisalhamento 

fornecido pelo equipamento utilizado, por exemplo, uma extrusora. Porém, normalmente a atração 

entre as camadas de argila é geralmente muito forte (por causa da pequena distância entre elas) para 

que ocorra uma completa esfoliação [3]. 

No Brasil, as argilas bentoníticas além de serem abundantes e de baixo custo, apresentam 

granulometria fina (tamanho de partícula reduzido) e elevadas áreas específicas. Estas argilas 

podem sofrer substituições isomórficas e têm a capacidade de expandir em água, o que torna 

possível a sua organofilização. Além disso, possuem como principal constituinte a montmorilonita, 

sendo, portanto, de grande interesse na utilização para a produção de nanocompósitos 

polímero/argila [4]. 

Um dos maiores desafios na obtenção de nanocompósitos de polímero/argila é justamente a 

purificação e o tratamento da argila, antes da adição da mesma na matriz polimérica. Esse trabalho 

teve como principal objetivo produzir nanocompósitos de PMMA/argila, com boas características 

térmicas, utilizando uma argila bentonita natural, purificada e tratada em nosso próprio laboratório.  

 

Experimental 

O poli (metil metacrilato) (PMMA), sem estabilizante térmico, foi fornecido pela empresa 

Unigel Plásticos (Bahia, Brasil), e usado como recebido. A argila bentonita utilizada foi do tipo 

chocobofe fornecida em seu estado natural pela Bentonit União do Nordeste – BUN (Paraíba, 

Brasil).  

Purificação da Argila 

Na etapa de tratamento e purificação da argila, utilizou-se um (1) kg da argila bentonita, a 

qual foi dispersa em água destilada e deixada por 24 horas. Em seguida, utilizou-se um 

liquidificador industrial, para moer e desagregar a argila, e peneiras e panos finos para separar 
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somente a fase argilosa de interesse do trabalho. Após esta separação, uma pequena fração desta 

argila foi seca, desagregada em um almofariz, peneirada em peneira ABNT N°200 (0,074mm) e 

separada para a realização de caracterização por análises de DRX e FRX). 

No processo de purificação da fase argilosa a ser utilizada como nanocarga, a argila foi lavada 

diversas vezes com água destilada. Após a lavagem houve a homogeneização da argila e a mesma 

foi deixada em repouso para decantar em um recipiente transparente, com o objetivo de observar a 

sua separação de fases.  Após uma semana, foi descartada a parte sobrenadante da solução e a 

fração de material que precipitou no fundo do recipiente. Foram adicionados 400 mL de peróxido 

de hidrogênio 30% à solução, deixando-a sob agitação com o auxílio de uma bomba de aquário por 

24 horas. Em seguida, a solução foi deixada em repouso por mais 48 horas e uma fração foi 

separada (60 gramas aproximadamente), seca, desaglomerada com o auxilio de um almofariz e 

peneirada em peneira ABNT N°200 (0,074mm). 

Produção do Concentrado 

Para a produção do concentrado (masterbatch) com 25% de argila, foram utilizados: 

 25 gramas de Poli(metacrilato de Metila) PMMA; 350 mL de Acetona; 8,33 g da argila purificada. 

Primeiramente o PMMA e a acetona foram colocados em um recipiente de cor âmbar de 1 Litro 

devidamente fechado e deixado em repouso até que houvesse a completa solubilização do PMMA 

(aproximadamente 24 horas). Em seguida, a argila foi adicionada à solução, que foi homogeneizada 

manualmente e despejada em um recipiente de vidro, onde foi deixada por 24 horas para a 

evaporação da acetona. O filme polímero/argila formado foi cortado e colocado em uma estufa de ar 

circulante por 48 horas a 70°C. Por fim, o material seco foi triturado em um liquidificador comum e 

colocado em uma estufa à vácuo a 80°C durante 24 horas.  

Produção do Nanocompósito por Extrusão 

O equipamento utilizado nessa etapa do processo foi uma Extrusora rosca simples com três 

zonas de aquecimento, diâmetro de 16 mm e L/D de 26, da marca AXPlasticos, com matriz de 

extrusão de fio. 

500 gramas de PMMA puro foram colocados em uma estufa à vácuo e deixados por 48 horas 

a temperatura de 80°. Foram processados 100 gramas de PMMA puro até que o fluxo fosse 

estabilizado e fossem otimizadas as temperaturas e condições de processamento do equipamento 

(Zona 01: 150°C, Zona 02: 150°C, Zona 03: 180°C, velocidade da rosca 60 RPM).Com o fluxo 

estabilizado, mais 80 gramas de PMMA puro foram processados. Para a produção dos 

nanocompósitos de PMMA com 2,5% de argila, foram utilizados 72,885 gramas de PMMA puro e 

1047



                                Anais do 11º Congresso Brasileiro de Polímeros – Campos do Jordão, SP – 16 a 20 de outubro de 2011. 

8,3325 gramas do concentrado (PMMA + Argila purificada). Antes do processamento na extrusora, 

os materiais foram misturados manualmente. 

 

Resultados e Discussão  

Caracterização da Argila por DRX e FRX  

A análise de DRX (Fig. 1a) mostra que a argila escolhida é rica na fase montmorilonita 

(MMT), possuindo, dessa forma, boas características que possibilitam a formação de 

nanocompósitos de polímero/argila. Os teores de quartzo e caulinita, que também foram 

encontrados na argila, provavelmente diminuíram no decorrer do processo de purificação. 

 

Figura 1 – Caracterização por DRX (a) e FRX (b) da argila bentonita natural. 

 

A análise de FRX (Fig.1b) demonstra que a montmorilonita encontrada é predominantemente 

cálcica, o que pode dificultar a intercalação do polímero nas camadas de argila. A diferença no 

inchamento das montmorilonitas sódicas e cálcicas deve-se a força de atração entre as camadas, que 

é aumentada pela presença do cálcio, reduzindo a quantidade de água que poderá ser adsorvida, 

enquanto que o cátion sódio provoca uma menor força atrativa, permitindo que uma maior 

quantidade de água penetre entre as camadas, e seja então adsorvida [5]. Logo, pra melhorar a 

intercalação do polímero com a argila, seria necessário realizar uma operação de troca catiônica 

transformando a MMT cálcica em MMT sódica. 

A Fig. 2 mostra as curvas de DSC, no primeiro aquecimento, obtidas para as amostras. As 

velocidades de aquecimento e resfriamento utilizadas nas análises foram de 10oC/min. É possível 

observar, através da Fig. 2, que a curva referente ao PMMA puro apresenta um pequeno pico de 

“fusão aparente” na região da transição vítrea (Tg) (120°C). O aparecimento desse pico é 

provavelmente devido à temperatura e o tempo no qual o material permaneceu na estufa antes da 

realização da análise. A presença de uma aparente fusão associada à transição vítrea é devido à 

relaxação molecular, que geralmente aparece como transição endotérmica próximo ao final da 
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transição vítrea. Tensões acumuladas na amostra, resultantes de processamento, ou tratamento, ou 

história térmica, são liberados quando o material é aquecido [6].  

Figura 2- Curvas de DSC referentes ao primeiro aquecimento (a) e resfriamento (b). 

 

É possível observar também que as curvas referentes ao primeiro aquecimento do concentrado 

(PMMA + argila) e concentrado (PMMA + Argila) Duplicata apresentam comportamento 

diferenciado quando comparadas com as curvas referentes ao primeiro aquecimento dos outros 

materiais. Esta diferença ocorre em função da grande concentração de argila presente nos 

concentrados. Os desvios observados entre a temperatura ambiente e 100o C para esses materiais, 

provavelmente ocorrem em função da quantidade de água presente, comprovando a necessidade da 

colocação do concentrado na estufa antes do processamento dos nanocompósitos. Outros picos de 

baixa intensidade apresentados por estas amostras provavelmente estão relacionados com 

substâncias e elementos químicos da argila em estudo. Com relação ao PMMA puro extrudado e o 

nanocompósito (PMMA + concentrado) extrudado, não foi possível observar variações 

consideráveis entre as duas curvas. A Fig. 3 mostra as curvas de DSC obtidas no segundo 

aquecimento das amostras. 

 

Figura 3- Curva de DSC referente ao segundo aquecimento das amostras.  

 

 De acordo com a Fig. 3, as faixas de temperatura de transição vítrea (Tg) foram 

semelhantes para todos os materiais, no entanto, as curvas dos materiais: Concentrados (PMMA + 
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argila), Concentrados (PMMA + argila) Duplicata e nanocompósito (PMMA + concentrado) 

Extrudado apresentaram intensidade de fluxo de calor intermediária entre o PMMA puro e o PMMA 

puro extrudado. O PMMA puro extrudado apresenta uma história térmica em função do 

processamento na extrusora, o que não acontece com o PMMA puro não processado. O fluxo de 

calor intermediário para os materiais produzidos na extrusora rosca simples, em relação ao PMMA 

puro e ao polímero puro processado na mesma extrusora, é indicativo de um aumento nas 

propriedades térmicas destes materiais (concentrados e nanocompósitos), uma vez que os mesmos 

foram processados (apresentam história térmica) e apresentaram fluxo de calor intermediário. A 

presença da argila nos materiais produzidos acarreta uma maior resistência nestes materiais e, dessa 

forma, apesar da história térmica causada pelo processamento na extrusora, o fluxo de calor é 

intermediário, entre o apresentado pelo PMMA puro processado e o PMMA puro não processado.     

 

Conclusões 

 O objetivo do trabalho foi atingido, uma vez que a argila foi tratada em laboratório, sendo 

um grande avanço na produção de nancompósitos polímero/argila, e as análises indicaram melhores 

propriedades dos nanocompósitos em relação ao polímero puro. No entanto, foi possível concluir 

que a argila utilizada para a produção dos nanocompósitos é rica em montmorilonita, e que, por ser 

uma montmorilonita cálcica, melhores resultados podem ser obtidos com esse material após a 

realização de uma operação de troca catiônica, acarretando a inclusão de uma etapa a mais no 

tratamento da argila em laboratório, visando a produção de nanocompósitos polímero/argila. 
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