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Resumo: Neste trabalho é apresentada a síntese de nanocompósitos de poli metacrilato de metila (PMMA) com argilas 

montmorillonitas (MMTO) organicamente modificadas via polimerização in situ assistida com agitação por sonda de 

ultrassom. Um planejamento fatorial de experimentos 22 + 1 foi empregado para estudar o efeito das variáveis de síntese 

e de formulação na dispersão das nanopartículas na matriz de PMMA, como: energia de agitação do ultrassom e 

parâmetro de interação Flory-Huggins entre PMMA e MMTOs (três tipos de organoargilas comerciais). Os resultados 

das caracterizações estruturais (DRX) e morfológicas (MET) são comparados com a literatura considerando a agitação 

do meio reacional utilizando, basicamente, métodos convencionais e com sonda de ultrassom. As análises de DRX e 

MET revelam que os nanocompósitos de PMMA apresentam significativa esfoliação das MMTO modificadas com 

grupos hidroxila, em especial para os níveis de menor energia (90 e 105 kJ) de ultrassom utilizada neste estudo. 
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 Synthesis and Characterization of PMMA/Clay Nanocomposites Prepared by In Situ 

Polymerization Assisted by Sonication  
 

Abstract: In this work is presented the synthesis of nanocomposites of poly(methyl methacrylate), PMMA, with 

organically montmorillonite (OMMT) modified clays by in situ polymerization assisted by sonication. A statistically 

designed experiment was used, central composing design (CCD), to study the effect of synthesis variables on the 

dispersion of nanoparticles in PMMA matrix. The processing and formulation factors studied were: energy of 

sonication and Flory-Huggins interaction parameter between PMMA and organoclay. The structural (XRD) and 

morphological (TEM) characterizations of the PMMA/OMMT nanocomposites are compared with the literature. It was 

observed significant exfoliation of OMMT modified with hydroxyl groups in the nanocomposites of PMMA, mainly at 

the low ultrasonic energy level (90 and 105 kJ)  studied. 
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Introdução  

Nanocompósitos de PMMA/nanoargila oferecem potencial para melhoria das propriedades 

físicas, aumento da resistência à temperatura e resistência ao risco, sem alteração significativa das 

propriedades ópticas [1]. Nanocompósitos de polímero/nanoargila tem atraído o interesse de 

químicos nas universidades e também na indústria. A eficiente dispersão da argila na matriz 

polimérica pode melhorar significativamente as propriedades mecânicas e a estabilidade térmica. 

Estas propriedades são resultado da excelente dispersão da argila na matriz do polímero, que 

resultam em dois tipos distintos de nanoestruturas, intercalada e esfoliada [2]. Nanocompósitos de 

polímero/argila esfoliada são considerados materiais de elevado desempenho devido à alta razão de 

aspecto das argilas esfoliadas que oferecerem larga área superficial para interação com o polímero. 

No entanto, ainda há muitos desafios para se obter uma esfoliação completa da argila no polímero, 

ainda que muitos métodos, incluindo polimerização in situ, mistura no estado fundido e intercalação 

por solução, serem usados nas literaturas recentes. Entre estes métodos, a polimerização in situ é o 

método mais promissor para a preparação de nanocompósitos esfoliados [1]. Uma das vantagens da 

polimerização in situ é que o processo de incorporação do polímero nas galerias da argila é iniciado 
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com a difusão do monômero, ou mesmo na propagação do crescimento das cadeias, ao invés da 

difusão ao logo das cadeias poliméricas como é o caso da intercalação no estado fundido, 

produzindo em muitos casos, nanocompósitos de polímero/argila intercalados ou parcialmente 

esfoliados [3]. Por outro lado o processo de agitação utilizando energia ultrassônica tem sido 

empregado para favorecer a dispersão de nanopartículas em escala nanométrica no monômero 

(meio reacional) com melhor homogeneidade comparado com a agitação magnética [4]. A 

eficiência da agitação utilizando ultrassom determina um processo capaz na síntese de 

PMMA/nanoargila para aplicação industrial e médica [5].  

Os parâmetros de síntese (fatores e níveis) dos nanocompósitos de PMMA/organoargilas, via 

polimerização in situ assistida por ultrassom, foram prospectados na literatura de modo a definir as 

condições de contorno para um estudo experimental sistemático; isto é, com planejamentos fatoriais 

de experimentos. Na Tabela 1 são sumarizados: tipos de modificador orgânico (surfactante) da 

argila, teor de argila na matriz polimérica e tempo de ultrassom na reação de polimerização.  

 
Tabela 1. Parâmetros na síntese de PMMA/nanoargila via polimerização in situ por ultrassom. 

Nanoargila m/m% 
Tempo de 

ultrassom 
Ref. 

Cloisite®: 10 A e 20A 3% 10 min [4] 

Cloisite®: Na+, 15 A, 25A e 30B 1% 60 min [6] 

Cloisite®: 10 A, 20A e 93A 1% 60 min [7] 

Cloisite® 20A 3% 60 min [8] 

MMTO K-10 (Aldrich) 2% 360 min [5] 

Nanomer® PGV e I.28EV e Cloisite® Na+ 5,28 e 3,60% 20 min [9] 

Cloisite® 30B e 93A e Bentonita 5% 300 min [10] 

 

Todos os autores (Tabela 1) relataram nanocompósitos com monômeros de MMA dispersos nas 

lamelas da argila. Lee et al. [4] relataram a observação, via DRX, de uma estrutura esfoliada na 

matriz de PMMA da argila Cloisite 10 A (modificador orgânico aromático), com 3% em massa, 

para um tempo de agitação com ultrassom de 10 min. Observou-se que a distância basal (d001) 

aumenta significativamente em todos nanocompósitos, sugerindo que houve intercalação do 

polímero nas galerias da argila. Quando na reação de polimerização utiliza-se da agitação por 

ultrassom, o aumento da distância basal é ainda maior. Nanocompósitos de PMMA parcialmente 

esfoliados e intercalados foram relatados por Achilias et al.[7], Ratinac et al.[10] e Stadmueller et 

al.[9], via análises MET. Dhibar et al.[8] e Rajan et al.[5], por sua vez, obervaram nanocompósitos 

intercalados usando argilas distintas, uma organicamente modificada (Cloisite 20A) com dois 

substituintes de sebos hidrogenados, e outra comum ou inorgânica (MMTO K-10), respectivamente. 
 

Após este estudo comparativo, observou-se a relevância de uma análise sistemática para avaliar a 

polimerização in situ de nanocompósitos de PMMA/nanoargilas utilizando uma metodologia de 

planejamento de experimentos. Considerando que a agitação por ultrassom durante a polimerização 

eleva as propriedades dos nanocompósitos quando comparados com a agitação convencional, dever-

se-ia estudar a energia do ultrassom na agitação do meio reacional. As reações sonoquímicas que 

ocorrem durante a agitação por sonda de ultrassom são devidas ao efeito da cavitação acústica, 

aumentando a nível molecular a temperatura e pressão no meio reacional, favorecendo as interações 

físico-químicas entre cadeias poliméricas e organoargilas. 

 

Experimental 

 

A sonda de ultrassom usada e do tipo H7 da Hielscher, com ponta de 7 mm de diâmetro, e operando 

com processador UP400s. A energia fornecida pela sonda de ultrassom ao meio reacional é 

acumulada durante o tempo de agitação a uma dada amplitude ou intensidade de ultrassom, que é 
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definida em função da sua potência. Outro fator é o tipo de modificador orgânico da nanoargila 

(MMTO). Para um estudo quantitativo do parâmetro “modificador orgânico da argila” foi proposto 

o parâmetro de interação Flory-Huggins entre o polímero (PMMA) e as diferentes MMTO que se 

evidenciaram nos resultados dessa revisão. Um planejamento fatorial de dois fatores com ponto 

central: Energia de agitação do ultrassom e Parâmetro de interação Flory-Huggins entre PMMA e 

MMTO, é apresentado na Tabela 2. 

 
Tabela 2. Planejamento fatorial composto central. 

Nível 
Energia do 
ultrassom 

Parâmetro de interação 
Flory-Huggins 

Modificador orgânico da argila 

(-1) 90 kJ 
1,7 

(Cloisite® 30B) 
 

0 105 kJ 
2,4 

(Cloisite® 10A) 
 

(+1) 120 kJ 
3,1 

(Cloisite® 25A) 
 

 

As variáveis independentes assumidas foram: teor nominal de argila (3% em peso), tempo de 

agitação (50 min), tempo total de polimerização (3 horas), temperatura de polimerização (60ºC) e 

proporção molar monômero:iniciador (200:1).  

As caracterizações das propriedades estruturais e morfológicas dos nanocompósitos 

sintetizados foram feitas com as seguintes técnicas: difração de raios-X (DRX) e microscopia 

eletrônica de transmissão (MET). As análises foram realizadas com apoio do Laboratório Nacional 

de Luz Síncroton (LNLS) e o Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano). Em outro 

trabalho [11] serão apresentados os resultados de análises reológicas via reometria de placas 

paralelas, em modo oscilatório a baixas taxas de cisalhamento, de maneira a verificar a hipótese de 

formação de uma rede percolada das nanopartículas nos nanocompósitos de PMMA. 

 

Resultados e Discussão 

 

As Figuras 1 e 2 mostram os resultados das análises DRX, das organoargilas comerciais e dos 

nanocompósitos de PMMA/MMTO, respectivamente. Observa-se nos difratogramas que os picos 

relativos às MMTO nos nanocompósitos não são detectados nos experimentos de síntese em que a 

energia da sonda de ultrassom foi mínima (90 kJ). O efeito do tipo de organoargila não foi 

significativo, seja com grupos OH (C30 B) ou com sebo hidrogenado (C25 A). Os resultados de 

DRX dos nanocompósitos de PMMA para os experimentos com níveis de energia elevados (105 e 

120 kJ) mostram picos de baixa intensidade e pouco deslocados, em relação às MMTO originais.  
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Figura 1. Difratogramas de raios-X das organoargilas Cloisite 

 

 
Figura 2. Difratogramas de raios-X dos nanocompósitos de PMMA/MMTO conforme planejamento 

experimental proposto (Tabela 2) e PMMA sem argila. 

 
A Figura 3 apresenta as microfotografias via MET das amostras de nanocompósitos de 

PMMA/MMTO. As Figuras 3b e 3c são relativas às morfologias dos nanocompósitos com 

organoargilas contendo grupos OH (C30 B) e sebo hidrogenado (C25 A), respectivamente, e são 

comparadas com a Figura 3a, resultado da literatura para uma argila comum sódica [9]. 

 

d=5,92 nm;  
2θ=1,49° Δd=4,07 
nm 

d=5,55 nm;  2θ=1,59° 
Δd=3,70 nm 

d=5,92 nm;  2θ=1,49° 
Δd=4,07 nm 
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a b c

 
Figura 4. Imagens MET de nanocompósitos de PMMA/MMTO: a) Cloisite-Na+ 3,6 %, fonte 

Stadmueller
9
; b) PMMA/MMTO C30B, 90kJ e c) PMMA/MMTO C25A, 120kJ. 

 

Observa-se (Figura 3b) a significativa esfoliação das organoargilas do nanocompósito 

PMMA/MMTO 30B com baixa energia de ultrassom, corroborando os resultados das análises 

DRX, em que não foram detectados sinais de difração de raios-X. Por outro lado, uma morfologia 

não totalmente esfoliada das argilas é observada na amostra do nanocompósito PMMA/MMTO 

25A, no nível máximo de energia de ultrassom estudado 120 kJ, com algumas camadas de lamelas 

de argila agrupadas. Possivelmente, isto explica porque picos de DRX de baixa intensidade ainda 

são detectados nos difratogramas das amostras nos níveis de alta energia de ultrassom na síntese dos 

nanocompósitos. 

 

Conclusões  

 

Nanocompósitos de PMMA/organoargilas podem ser preparados com sucesso através da 

polimerização in situ assistida por agitação com sonda de ultrassom. A agitação por ultrassom nos 

nível de energia de 90 e 105 kJ, durante a polimerização, proporciona uma efetiva dispersão em 

escala nanométrica das lamelas de argila na matriz polimérica, evidenciada pela morfologia 

esfoliada observada por MET e análises estruturais via DRX. 

 

Agradecimentos 

A Marcel S. Marchesin (D), ao Prof. Paulo Miranda (IQ/Unicamp), aos Laboratórios Nacional 

de Luz Síncroton (LNLS) e Nacional de Nanotecnologia (LNNano), ao CNPq e CAPES e ao FINEP 

(projeto MCT/FINEP 0521/10). 

 

Referências Bibliográficas 

 

1. L. Cui; N. H Tarte.; S. I Woo.; Macromolecules, 2008, v. 41, 4274. 

2.  T. Y. Tsai; M. J. Lin; Y. C. Chuang; P. C. Chou; Mat. Chemistry and Physics, 2013, v.138, 237. 

3. J.A. Elder; Tese de doutorado, Durham University, England, 2009. 

4. J. W. Lee; J. G. Ryu; H. Kim; Macromolecular Research, 2002, v. 10, No. 4, 193. 

5. M. A. J. Rajan;T. Mathavan; A. Ramasubbu; A. Thadeus; V. F. Latha; . M T. S; Vivekananda;  S. 

Umapathy;. J. of Nanoscience and Nanotechnology; 2006, v. 6, No 12, 3996. 

6. A.K. Nikolaidis; D.S. Achilias; G.P. Karayannidis; Ind. & Eng.Chem. Research, 2011, v. 50, 579 

7.  D. S. Achilias; A. K. Nikolaidis; G. P. Karayannidis; European Polymer J., 2012, v. 48, 251. 

8. K. Dhibar, S. Mallick, T. Rath, B. B. Khatua; J. of Applied Polymer Science, 2009, v. 113, 3018. 

9. L. M. Stadmueller, K. R. Ratinac, S. P. Ringer; Polymer, 2005, v. 46, 9584. 

10. K. R. Ratinac, R. G. Gilbert, L. Ye, A. S. Jones, S. P. Ringer; Polymer; 2006, v. 47, 6361. 

11. B.R. Prado, E.N. Ito, J. R. Bartoli; in anais Frontier in Polymer Science, Elsevier, 2015, v.1 


