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RESUMO 

A incorporação da argila em uma matriz polimérica resulta em nanocompósitos com 
resistência mecânica, propriedades térmicas e barreira a gases e líquidos superiores às 
da matriz isenta de carga. Com o objetivo de obter uma tinta em pó com melhores 
propriedades que a tinta isenta de carga, argila organofílica Cloisite®30B modificada com 
o silano 3-aminopropiltrietoxisilano (APS) foi incorporada a uma tinta em pó base poliéster 
nas proporções de 2 e 8% (m/m), no estado fundido. As tintas em pó foram caracterizadas 
por difração de raios X (DRX), análise termogravimétrica (TGA) e calorimetria diferencial 
exploratória (DSC). As tintas contendo argila não apresentaram alteração no 
espaçamento basal em relação ao apresentado pela argila. Em comparação com a tinta 
em pó isenta de argila as tintas contendo a argila apresentaram menor estabilidade 
térmica devido à presença do modificador orgânico. A presença da argila reduziu a 
temperatura de reticulação e a incorporação de 2% (m/m) da argila ocasionou o aumento 
da energia liberada no processo de reticulação. 
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INTRODUÇÃO 

 Os nanocompósitos formam uma nova classe de materiais compósitos, nos quais 

uma nanocarga, material com pelo menos uma de suas dimensões em escala 

nanométrica, se encontra dispersa em uma matriz. A montmorilonita (MMT) tem sido 

muito utilizada como nanocarga por apresentar propriedades como elevada razão de 

aspecto, capacidade de inchamento e troca iônica, plasticidade, boa resistência mecânica 

e a solventes e elevada capacidade de delaminação(1,2).  

A argila MMT, quando incorporada em uma matriz polimérica, tende a ficar 

aglomerada. Para melhorar a compatibilidade da argila com o polímero é necessário 

modificá-la organicamente a fim de aumentar o espaçamento interlamelar e diminuir a 
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diferença de energia superficial entre matriz e argila(1,2). O método de modificação mais 

utilizado é a troca iônica dos cátions inorgânicos presentes na estrutura da argila por 

surfactantes catiônicos, como os sais quaternários de amônio, que resultam em uma 

argila organofílica com maior espaço interlamelar (2-4). Contudo, os sais de amônio 

usualmente empregados na modificação da argila não possuem grupos funcionais para 

promover ligações químicas com o polímero, resultando em uma fraca interação do 

polímero com a argila(5-9).  

Para melhorar a compatibilidade da argila organicamente modificada (OMMT) 

estudos tem sido realizados modificando a OMMT com silano. Mansoori et al.(8) 

incorporaram diferentes concentrações da argila Cloisite®20A modificada com viniltriclorosilano na 

matriz poliacrilamida. Eles observaram que a incorporação de baixas concentrações da argila 

modificada, até 7% (m/m), resultou na formação de nanocompósitos com estrutura esfoliada e/ou 

intercalada com temperatura de transição vítrea (Tg) superior a do polímero. Para teores de argila 

maiores, 10 a 13% (m/m), eles observaram a formação de aglomerados de argila que 

ocasionaram a redução da Tg. Chen et al.(10, 11) e Chen & Yoon(12) modificaram diferentes OMMT 

com o silano glicidoxipropiltrimetoxisilano (GPTS) e estudaram o efeito da incorporação de 2% 

(m/m) das argilas modificadas na matriz Poli (L-ácido láctico) (PLLA). Chen et al.(10, 11)  concluíram 

que a modificação da Cloisite®25A com o grupo epóxi foi fundamental para a obtenção de uma 

estrutura esfoliada, uma vez que utilizando a Cloisite®25A foi observada apenas a intercalação da 

argila no PLLA. Além disso, os nanocompósitos apresentaram elevada resistência mecânica 

devido ao aumento da interação entre o PLLA e a argila modificada. Chen & Yoon(12) ao 

incorporarem as argilas Cloisite®15A, Cloisite®20A ou Cloisite®30B modificadas com o silano 

GPTS na matriz PLLA concluíram que a intercalação das argilas depende principalmente do 

composto orgânico utilizado na troca iônica e que a modificação com silano não contribui 

significativamente para a obtenção da estrutura intercalada. Resultado semelhante também foi 

observado por Zhang et al.(13).  

O presente trabalho tem como objetivo analisar o efeito da incorporação da argila 

Cloisite®30B modificada com o silano APS sobre as propriedades de uma tinta em pó 

base poliéster. Para isso as tintas em pó foram caracterizadas por DRX, TGA e DSC. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Materiais 

Para realizar a funcionalização da argila foram utilizados os materiais: a argila 

montmorilonita Cloisite®30B, fornecida pela empresa Southern Clay Products Inc., o 

silano trifuncional 3-aminopropiltrietoxisilano (APS), fornecido pela Aldrich, e os solventes 

álcool etílico absoluto 99,8% P.A. (fornecido pela Vetec), e água deionizada. 
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Para obter a tinta em pó foram utilizados os materiais: resina poliéster carboxilada 

fornecida pela empresa Reichhold, agente de cura tiglicidilisocianurato (TGIC), fornecido 

pela Huntsman, agente alastrante, Resiflow PV-60 fornecido pela Estron Chemical Inc., e 

benzoína, fornecido pela Daquim. 

 
 Modificação química da argila com silano 

A argila MMT-30B foi seca em estufa a 60 °C por 24 horas. Dez gramas de silano 

APS foram dispersos em 200 mL de solução hidroalcoólica 75% (v/v), e mantidos em 

agitação magnética por 5 minutos. Em outro recipiente, 10 g de argila foram dispersos em 

300 mL da mesma solução e a suspensão foi mantida em agitação magnética até a 

completa dispersão da argila. Após, a solução contendo silano foi adicionada na 

suspensão contendo argila e esta foi mantida em agitação magnética por 8 horas a 60 °C. 

A suspensão foi filtrada a vácuo e o sólido úmido foi seco em estufa por 24 horas a 60 °C.  

O produto resultante foi designado como S-MMT30B. 

 

 Obtenção da tinta em pó base poliéster 

A formulação usada foi a de um verniz comercial em pó base poliéster simbolizado 

por TP/0, e a mesma formulação contendo 2 e 8% (m/m) de S-MMT30B, simbolizados por 

TP/2/SMMT30B e TP/8/SMMT30B, respectivamente. 

 A argila S-MMT30B foi seca em estufa por 8 horas a 60 °C antes de ser incorporada 

aos demais componentes da tinta em pó. Os componentes foram misturados 

manualmente e posteriormente processados em uma extrusora duplarrosca co-rotante 

(MH Equipamentos Ltda, modelo MH-COR LAB, L/D 32, diâmetro da rosca de 20 mm) 

com uma velocidade de 200 rpm e temperatura de processamento de 120 °C. O produto 

resultante da extrusão foi manualmente nivelado e granulado na forma de chips. Os chips 

foram moídos em um moedor de facas Cadence e peneirados em peneira 200 mesh 

(abertura de 75 µm). 

 
 Métodos de caracterização 

A análise de DRX foi realizada em um difratômetro SHIMADZU-XRD 6000 com 

ângulo de difração (2θ), no intervalo de 1 a 12° e tempo de varredura de 0,05°/5s. O 

equipamento foi operado utilizando uma tensão de 40 kV, corrente de 40 mA e utilizando a 

radiação KαCu = 1,54178 Å. O valor do espaçamento basal d001 da argila depois de 

incorporada na tinta em pó foi determinado utilizando a equação de Bragg (14).  
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A análise de TGA foi realizada em um equipamento SHIMADZU TGA-50, com 

variação de temperatura de 25 a 500 °C, com uma taxa de 10 °C.min-1, em atmosfera 

inerte com vazão de 50 mL/min de nitrogênio (N2), e de 500 a 800 °C em atmosfera 

artificial de ar sintético.  

A análise de DSC foi realizada em um equipamento Shimadzu DSC-60 com variação 

de temperatura de 25 a 250 °C, com taxa de 10 °C min-1 e vazão de 50 mL min-1 de N2. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização morfológica por DRX da tinta em pó 

A sobreposição dos difratogramas de raios X das tintas em pó base poliéster 

contendo diferentes teores da argila S-MMT30B, antes e após a cura, está apresentada na   

Fig. 1 (a) e (b), respectivamente.  

 

 

Figura 1 – Sobreposição dos espectros de raios-X das tintas em pó (a) antes da cura 

e (b) após a cura. 

 
A análise de DRX das tintas em pó após a cura foi realizada no revestimento 

aplicado sobre o aço carbono, por isso o substrato metálico também foi caracterizado. 

Observou-se que o substrato apresentou apenas um pico de difração na faixa analisada, 

em 2θ = 9,9º, que não foi observado nos difratogramas das tintas em pó.  

 Analisando os resultados de DRX constatou-se que o espaçamento basal das 

tintas em pó antes e após o processo de cura foi semelhante. Segundo Malucelli et al.(15), 

a semelhança no valor do espaçamento basal, antes e após a cura do revestimento, 

indica que a interação entre a argila e a resina ocorreu na etapa de obtenção do 

nanocompósito e não na etapa de cura. 

Os resultados da análise de DRX indicam que não ocorreu a intercalação da resina 

poliéster no espaço interlamelar da argila, uma vez que não houve uma alteração 

significativa no espaçamento basal em relação ao apresentado para a argila S-MMT30B. 

(a) (b) 
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Assim a incorporação da argila S-MMT30B na matriz poliéster resultou na formação de um 

microcompósito e não em um nanocompósito. 

Piazza et al.(16), ao incorporar diferentes concentrações (2 e 4% (m/m)) da argila 

MMT-30B na resina poliéster observou a formação de um nanocompósito com a presença 

da argila esfoliada na matriz polimérica.  

Para as tintas em pó contendo a argila modificada (TP/S-MMT30B) a presença do 

silano na estrutura da argila pode estar promovendo fortes interações moleculares entre 

as camadas da argila, impedindo a sua esfoliação e/ou a intercalação do polímero no 

espaço interlamelar da S-MMT30B. Segundo Su et al.(17) a modificação da argila com silano 

em solução hidroalcoólica pode provocar um efeito de bloqueio e a perda da propriedade 

de inchamento. Esse efeito pode estar fixando a altura do espaçamento basal e, 

consequentemente, impedindo a esfoliação e/ou intercalação do polímero no espaço 

interlamelar da argila.  

 
Caracterização térmica por TGA das tintas em pó 

O comportamento térmico das tintas em pó base poliéster contendo diferentes teores 

da argila S-MMT30B foi avaliado pela análise de TGA. Os termogramas de TGA e a  DTG 

das tintas estão apresentados na Fig. 2 (a) e (b).  

 

  

Figura 2 – Sobreposição dos termogramas de (a) TGA e (b) DTG das tintas em pó. 

 

 As tintas em pó apresentaram dois eventos de perda de massa, sendo o primeiro 

observado em atmosfera inerte de N2 e o segundo correspondente ao efeito da alteração 

da atmosfera do equipamento para ar sintético, que acelera o processo de degradação da 

resina. 

Através da análise de TGA e pela DTG foi observada uma diminuição na Tmáx das 

tintas em pó contendo a argila indicando a diminuição da estabilidade térmica em relação 

à tinta isenta de argila. A menor estabilidade térmica observada para as tintas em pó 

(a) (b) 
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contendo a argila modificada pode ser atribuída à degradação dos íons orgânicos e do 

silano presente na estrutura da argila. 

Oliveira Jr.(6) também observou que a incorporação da argila modificada com silano 

na resina poliéster não melhorou significativamente a estabilidade térmica do 

microcompósito e atribuíram este fato à baixa dispersão da argila na matriz polimérica. 

Para Katsoulis et al.(18) a pobre interação química e/ou compatibilidade entre a matriz 

polimérica e a nanopartícula resultam em uma fraca adesão superficial e na diminuição da 

estabilidade térmica do nanocompósito. 

 

Caracterização térmica por DSC das tintas em pó 

A Tab. 1 contém os valores do calor de reação (ΔH), a Tg e a temperatura de 

reticulação (Treticulação) das tintas em pó obtidos pela análise de DSC.  

 
Tabela 1 – Valores do ΔH, da Tg antes e após a cura e da Treticulação das tintas em pó 

Amostra ΔH (J·g-1) Tg (°C) Tg (°C) após a cura  Treticulação 

TP/0 16,43 64,8 87,7 217,9 

TP/2/S-MMT30B 21,57 66,7 89,6 198,2 

TP/8/S-MMT30B 14,05 69,1 89,2 181,0 

  

Constatou-se, através da análise de DSC que apenas a tinta TP/2/S-MMT30B 

apresentou aumento no ΔH em relação à tinta TP/0. O aumento da concentração da argila 

modificada incorporada na resina poliéster resultou na diminuição do ΔH. A incorporação 

de uma maior quantidade de argila na matriz polimérica pode estar dificultando a 

transferência de massa e calor, diminuindo a reatividade do sistema. 

 A presença da argila diminuiu a Treticulação em 19,9 e 36,9 °C, para as tintas    

TP/2/S-MMT30B e TP/8/S-MMT30B, respectivamente. Este resultado corrobora com os 

estudos de Shanmugharaj e Ryu(19), que concluíram que a adição de argilas MMT (com 

um grupamento orgânico associado) auxilia na reação de cura de uma matriz epóxi. 

Em relação à tinta em pó TP/0, a Tg das tintas TP/2/S-MMT30B e TP/8/S-MMT30B 

aumentou em 1,9 e 4,3 ºC, respectivamente. Após a cura, as tinta contendo argila 

apresentaram aumento de aproximadamente 2 ºC na Tg em relação a TP/0. A literatura 

também reporta trabalhos que não observaram alteração significativa na Tg de alguns 

polímeros contendo argila após a cura(6, 20). 

 
CONCLUSÕES 

 A incorporação de 2 ou 8% (m/m) da argila S-MMT30B na formulação da tinta em pó 

base poliéster resultou na formação de um microcompósito, uma vez que não ocorreu 
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alteração no espaçamento basal da tinta em pó em relação ao da argila adicionada. Os 

microcompósitos contendo a argila S-MMT30B apresentaram menor estabilidade térmica 

que a TP/0 devido à degradação do modificador orgânico presente na estrutura da argila. 

A presença da argila S-MMT30B diminuiu a Treticulação da tinta em pó. Contudo, apenas a 

incorporação de 2% (m/m) da argila S-MMT30B apresentou ΔH superior ao da argila TP/0.  
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CHEMICAL MODIFICATION OF ORGANOCLAY CLOISITE®30B WITH SILANE 

 3-AMINOPROPYLTRIETHOXYSILANE 

 
ABSTRACT 

 
The incorporation of clay into a polymer matrix results in nanocomposites with mechanical 

strength, thermal and barrier properties superior to the free filler matrix. With the aim to 

obtain a powder coating with better thermal properties than the coating free of filler, the 

organoclay Cloisite®30B was modified with 3-aminopropyltriethoxysilane (APS) and 

incorporated to a polyester based powder coating, on proportions of 2 to 8 wt% in the melt 

state. The powder coatings were characterized by X-ray diffraction (XRD), thermal 

gravimetric analysis (TGA) and differential scanning calorimetry (DSC). The powder 

coating containing clay showed no alteration in the basal spacing compared to that basal 

spacing of the clay. Compared to the powder coating free of the clay, powder coatings 

containing clay had lower thermal stability due to the presence of the organic modifier. The 

presence of clay reduced the crosslinking temperature and the incorporation of 2 wt% of 

the clay caused the increase in the energy released in the crosslinking process. 

 
Key-words: functionalization, Cloisite®30B, 3-aminopropyltriethoxysilane, powder coating. 
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