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Introdução 

A dispersão de argilas em matrizes poliméricas a 

uma escala nanométrica permite aumentar a sua 

estabilidade térmica, além de constituir-se de uma 

barreira física à passagem de produtos voláteis. 

Esses materiais denominados nanocompósitos 

possuem diversas aplicações ainda que a maioria 

da sua produção seja destinada a aplicação na 

indústria automotiva e de embalagens.1,2 Neste 

trabalho foram estudados o polímero poli(metacrilato 

de metila) (PMMA) puro, copolimerizado com o 

poli(metacrilóxi-propril-trimetoxsilano) (PMMA-co-

PMPTS) e o nanocompósito formado com a adição 

da argila Montmorilonita protonada (MMT) a uma 

porcentagem em massa de 1,25%; 1,99% e 2,72% 

respectivamente. O objetivo foi sintetizar os 

compósitos, estudar a sua estrutura, as suas 

propriedades térmicas e por fim, verificar o 

rendimento nas sínteses. Para obtenção dos 

nanocompósitos foi utilizada a técnica de 

polimerização in situ. Posteriormente foram 

realizadas caracterizações térmicas, temperatura de 

decomposição a 10% e 50% em perda de massa 

(T0,1 e T0,5); Espectroscopia na Região do 

Infravermelho (FTIR) para determinação de 

rendimento3 e difração do Raio-X (DRX) para o 

estudo estrutural.  

Resultados e Discussão 

A Figura 1 mostra os difratogramas de DRX para os 
compostos em função da percentagem de argila 
dispersa. Infere-se que o pico da MMT foi de 6,7 
graus (2Ө). No entanto, este não é observado nas 
dispersões de argila. 
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Figura 1. Difratogramas de DRX das amostras 
analisadas. 

A Tabela 1 apresenta os resultados de análise 
térmica e rendimento. Pode-se afirmar que a adição 
de argila favoreceu a diminuição da temperatura de 
decomposição dos compostos para 10% em perda 
de massa, o que indica que a argila não intercalou 
as cadeias do polímero de modo a não favorecer a 
estabilidade térmica.  Para temperatura de perda de 
massa em 50% não houve uma variação muito 
significativa. 
 
Tabela 1. Análise térmica e rendimento das 
amostras em estudo. 

Amostra Tg 

(Oc) 
Td (Oc) 

T0,1     T0,5 
Rend. 

FTIR (%) 

PMMA 66,4 272 360 80,39 

PMMA-co-PMPTS 68,2 219 372 81,25 

PMMA-co-PMPTS/1,25% 74,7 230 369 81,63 

PMMA-co-PMPTS/1,99% 75,2 196 374 85,48 

PMMA-co-PMPTS/2,72% 66,9 198 369 87,09 

 
A temperatura de transição vítrea dos compostos foi 
aumentada devido à restrição à mobilidade das 
cadeias poliméricas pela presença da argila, 
entretanto a estabilidade térmica não sofreu 
alteração. Constatou-se, segundo os dados de 
rendimento obtidos pelos espectros do 
Infravermelho, um rendimento alto, acima de 80%, 
para um tempo de síntese de 24 horas.  

Conclusões 

A partir dos resultados verificou-se que o rendimento 

obtido foi satisfatório. A morfologia dos compostos 

é, possivelmente, esfoliada, contudo faz-se 

necessário o uso de outras técnicas 

complementares (TEM, SAXS) para garantia de um 

resultado preciso. A temperatura de transição vítrea 

do composto aumentou sugerindo restrição à 

relaxação polimérica. 
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