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Resumo: Neste trabalho investiga-se a esfoliação/intercalação de uma argila montmorilonitica em resina epóxi 
utilizando-se:  difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV), análise termogravimétrica (TG) 
e Dilatometria. Compara-se procedimentos de preparo do nanocompósito com agitação mecânica e com sonificação de 
alta energia. A difração de raios X do compósito já curado evidencia característica amorfa do nanocompósito bem como 
fornece indícios de esfoliação/intercalação. As análises térmicas TG dos nanocompósito argila/epóxi mostram um 
aumento na estabilidade térmica, a Dilatometria mostra o deslocamento da Tg destes em relação à epóxi pura. 
Palavras-chave: Epóxi, argila montmorilonitica, esfoliação/intercalação, amorfo e estabilidade térmica. 

 

Study of thermal properties and the dispersion state of nanocomposites epoxy/clay. 

Abstract:  This work investigates an exfoliation/intercalation of nanoclays in an epoxy resin by means of x-rays 
diffraction, scanning electronic microscopy, thermal gravimetric analysis and dilatometric analysis. A comparison of 
two techniques for preparing nanocomposites is addressed: mechanical stirring and sonication. X-rays analysis showed 
that an exfoliation/intercalation is occurring in some samples. TG analysis indicated and increase in thermal stability of 
the nanocomposites compared to the neat resin. Finally, dilatometric analysis indicates and increase in Tg for 
nanocomposites compared to the neat resin.     
Keywords: Epoxy, montmorillonite clay,exfoliation / intercalation, amorphous and thermal stability. 

 

In trodução 

O recente interesse em nanocompósitos de matriz polimérica surgiu no final da década de 80 com 

pesquisas feitas na Toyota. Mais recentemente, nanotubos de carbono, nanofibras de carbono e 

grafenos vem sendo intensivamente pesquisados na literatura. [7]. Recentemente, as argilas 

montmorilloniticas que possuem forma de plateletes (também chamadas de filossilicatos) com 

espessura nanométrica e grande área superficial vem sendo intensamente estudadas como reforços 

em materiais poliméricos, pois permitem boa adesão da mesma ao ser adicionada à matrizes 

poliméricas. [1, 2] 

Nanocompósitos de argila/polímeros (PCNs – Polymer Clay Nanocomposites) são uma classe de 

materiais que têm atraído cientistas e engenheiros devido suas excelentes propriedades, tais como, 

alta estabilidade dimensional, reduzida permeabilidade gasosa, transparência, retardamento de 

chama e melhores propriedades mecânicas quando comparadas ao polímero. Um dos primeiros 
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compósitos de argila e polímero foi o Nylon 6 reforçado com 4,2 % em massa de argila híbrida 

montmorillonita, que aumentou em 50% a resistência e aumentou 80ºC a absorsão de calor 

comparado com o Nylon 6. Esse acontecimento despertou uma nova era na Engenharia de Materiais 

[7]. 

Em estudos de TG de nanocompósitos epóxi/argila intercalada, descobriu-se que a estabilidade do 

nanocompósito não se altera com a presença de modificadores organofílicos da argila [3, 9]. 

No que refere-se a nanocompósitos de argila com matrizes poliméricas termorrígidas, um aumento 

na distância interplanar durante a cura da rede (além do inchaço inicial pela rede precursora) é 

possível quando a competição entre cinética de cura, a cinética de difusão e interação entre os 

precursores da rede e montmorilonita organofílica permite. A estrutura da rede não é modificada e 

um efeito catalisador do organofílico tem sido demonstrado. [4-6, 10]. Neste trabalho, compara-se a 

utilização de dois procedimentos para a intercalação/exfoliação de nanoargilas em resina epóxi: 

agitação mecânica e sonificação de alta energia.  

Procedimento Experimental 

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

Hunstmann), catalisador Ren HY 956 e as argilas, fornecidas por Southern Clay Products, Cloisite 

Na (montmorilonita sódica) e Cloisite 30B (montmorilonita organofílica, modificada com sais de 

amônio).  

Para nanocompósitos epóxi/cloisite Na a massa da resina epóxi foi fixada em 30g e adicionada 1,2g 

de argila (4% da massa de argila) e para nanocompósitos epóxi/cloisite 30B foi utilizada uma massa 

total de 50g (sendo 48g de epóxi e 2g de argila).  

A argila foi dispersa na matriz epóxi de duas maneiras, em uma delas utilizou-se apenas agitação 

mecânica (por 5min para nanocompósitos com cloisite Na e 10min com cloisite 30B) e na outra fez-

se sonificação da amostra com uma sonda de ultrasom após a agitação mecânica, sendo variados os 

tempos de sonificação de 10, 20 e 30 min e, a amplitude do equipamento em 20, 25 e 30%; porém, 

neste trabalho, as amostras escolhidas foram com a condição de sonificação por 20min e amplitude 

de 25%, de acordo com o trabalho de [8] Em ambos os procedimentos foi realizado desgaseificação, 

por aproximadamente 1h, das amostras antes da cura com uma bomba à vácuo e simultânea 

agitação magnética em temperatura fixada em 80⁰C.  

As amostras foram vazadas em moldes de silicone e curadas, com a adição de catalisador na 

proporção de 1:5 do nanocompósito, em estufa à 110ºC por 3h. Para melhor entendimento, as 

amostras estão legendadas na Tabela 1. 
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 Tabela 1 – amostras de nanocompósitos epóxi/argila analisados. 

AMOSTRA DESCRIÇÃO 

01 Epóxi pura 

J30B-03 Nanocompósito 4% cloisite 30B não sonificado 

J30B-18 Nanocompósito 4% cloisite 30B sonificado 

JNa-03 Nanocompósito 4% cloisite Na não sonificado 

JNa-18 Nanocompósito 4% cloisite Na sonificado 

 
Para análises Difração de raios X, as amostras possuíam dimensões de, aproximadamente, 14x25x2 

mm, em equipamento Shimadzu XRD 6000 utilizando-se radiação CuKα, Termogravimetria (TG) 

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

nas amostras curadas para análise por microscopia eletrônica de varredura no microscópio 

eletrônico de varredura, modelo SHMADZU SSX-550. 

Resultados e Discussão  

Difração de Raios X (DRX) 

Em todas as análises de DRX obseva-se a característica de material amorfo, na qual para a amostra 

de nanocompósito epóxi/argila sem sonificação essa característica é mais evidente, como mostra a 

Fig 1. A amostra J30B-03 a argila apresenta menor intensidade do pico em 2Theta próximo de 5, o 

que pode evidenciar a esfoliação/intercalação da argila. 

 

Figura 1 – DRX nanocompósitos epóxi/argila. 
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 Microscopia eletrônica de Varredura (MEV) 

Foram analisadas fraturas criogênicas das amostras JNa-18, como mostra a Fig. 2-a e J30B-18, 

como mostra a Fig. 2-b em microscópio eletrônico de varredura, com um aumento de 1500x (a 

barra indica 10µm). Observa-se que a amostra com cloisite 30B apresenta menos aglomerados que 

na amostra com cloisite Na, ambas com a mesma concentração (de 4%) e dispersas numa mesma 

condição (sonificadas). A presença de sais de amônio na argila organofílica Cloisite 30B contribui 

para uma boa adesão desta com os grupos epóxidos da resina, facilitando assim um espalhamento 

dos plateletes de argila entre as cadeias do polímero termorrígido durante a dispersão e cura do 

nanocompósito. 

 

Figura 2 – MEV das amostras sonificadas dos nanocompósitos epóxi/argila com 4% de argila. 

Termogravimetria (Tg) 

As amostras escolhidas foram analisadas por termogravimetria, sendo utilizada uma taxa de 

aquecimento de 10ºC.min-1 e uma massa de aproximadamente 5mg das amostras, atmosfera inerte 

(Argônio). Observa-se um aumento na estabilidade térmica para a amostra JNa-03, como mostra a 

Fig. 3, pois esta apresenta menor perda de massa em toda a faixa de temperatura da análise. A 

Tabela 2 expressa a temperatura em que ocorre uma perda de massa de 20% das amostras. 

Tabela 2 – Temperatura em que ocorre perda de 20% de massa das amostras. 

AMOSTRA TEMPERATURA (°C)  

EPÓXI PURA  250 

J30B-03 205 

J30B-18 226 

JNa-03 300 

JNa-18 250 
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Figura 3 – Termogravimetria de nanocompósitos epóxi/argila. 

Dilatometria 

As análises de Dilatometria (Fig 4) foram feitas com taxa de aquecimento de 5⁰C.min-1  e foi 

verificada uma Tg de, aproximadamente, 74,47 ⁰C para epóxi pura e, observa-se um leve 

deslocamento das Tgs dos compósitos para uma temperatura maior, sendo mais evidente para a 

amostra JNa-03. 

 

Figura 4 – Dilatometria nanocompósitos epóxi/argila 

Conclusão 

O processo de sonificação melhora a esfoliação/intercalação da argila, mais expressivamente em 

nanocompósitos com a argila organofílica (cloisite 30B), o que pode ser observado nas análises de 

DRX; porém não é favorável para o aumento da estabilidade térmica, na qual observou-se que os 

nanocompósitos com a argila montmorilonítica sódica (cloisite Na) sem sonificação apresentaram 

aumento desta propriedade comparada com a amostra de epóxi pura. 
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