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RESUMO 

Este trabalho apresenta o estudo de um sistema polimérico bi-componente formado 

por Poli(Ácido carboxílico)-Poli(Eter-poliol), constituído primariamente de um polímero acrílico 

polimerizado pelo processo de polimerização em solução aquosa por mecanismo de radicais 

livres  ao qual foi adicionado seqüencialmente,  um Poli(Eter-poliol), ambos de baixo peso 

molecular médio. Tal sistema tem por finalidade atuar como dispersante-ligante em sistema 

cerâmico à base de caulim CADAM, uma vez que este sistema apresenta propriedades 

termoplásticas e termorrígidas a diferentes temperaturas. 

Foram sintetizados 03 protótipos de um sistema polimérico e o  critério para escolha 

teve como base o pH do sistema em sentido generalizado, isto é, compreendendo as diversas 

fases de preparação dos polímeros e sua aplicação final. É do conhecimento comum que a 

reação de esterificação entre grupos COOH−OH requer catálise ácida para ocorrer, o qual 

usualmente é realizada em pH abaixo de 4 e, neste ensaio, este pH ácido é devido à 

presença de ácido para-toluenosulfônico, que atua como catalisador de esterificação. Em tal 

intervalo de pH, em virtude do ponto isoelétrico do caulim ser comumentemente abaixo de 4,  

a estabilização da dispersão de caulim por repulsão eletrostática utilizando polímeros 

sintéticos é improvável de ocorrer, razão pela qual buscou-se mecanismos alternativos para 

obtenção de  uma tal estabilização, entre os quais o mecanismo estérico surge como opção.  

O sistema polimérico do presente estudo apresenta-se na forma de uma solução 

aquosa  sendo, de fato, uma mistura homogênea de  um copolímero de ácido acrílico, N-

metiloacrilamida e metacrilato de metoxipolietileno glicol e um poli(eter-poliol). O  poli(eter-

poliol) e N-metilolacrilamida presentes no sistema polimérico são principais fontes de grupo 

hidroxila  para reação de poliesterificação e formação de ligações cruzadas à temperatura de 

150 a 200oC. No estado termoplástico o sistema polimérico produzido pela mistura poli(ácido 

carboxílico)-poli(eter-poliol) pode ser utilizado como dispersante de argilas com especial fóco 

sobre caulim como tratado neste trabalho. A propriedade dispersante pode ser atribuida à 

presença de grupos carboxílicos e metoxipolietilenoglicol aleatoriamente distribuídos ao longo 

da cadeia polimérica e, também, ao baixo peso molecular médio.  
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A temperaturas entre 150 a 200 oC, o polímero é reticulado (crosslinked) por reação 

de poliesterificação, catalisada por ácido, entre grupos carboxila e grupos hidroxila, sendo as 

hidroxilas provenientes tanto de poliol como de N-metilolacrilamida (NMAM). Assim, do ponto 

de vista térmico comporta-se como termorrígido, sendo nesta condição insolúvel em água e 

adequado atuar como ligante na manufatura de materiais cerâmicos.  

Medidas de mobilidade eletroforética e viscosidade são aplicadas à caracterização de 

caulim e do sistema polimérico a fim de avaliar a potencialidade de aplicação como 

dispersante desta argila. Também, as transições dos estados termoplásticos para 

termorrigidos foram determinadas por  análise termogravimétrica (TG) e análise dinâmico 

mecânica (DMA) nos polímeros isoladamente e depois com medidas de resistência mecânica 

do sistema caulim/polímero.  O sistema apresentou comportamento dispersante em água e 

ligante após cura. 

Um sistema polimérico assim sintetizado foi propriamente curado por calor tornando-

se, na forma termorrígida,  um ligante para peças cerâmicas com propriedades mecânicas de 

alto desempenho, como resistência a flexão no estado cru (green strenght).  
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ABSTRACT 

This work presents the study of a polymeric bi-component system made from 

Poly(carboxylic acid)-Poly(ether-polyol) primarily constituted of an acrylic acid polymerized 

through the process of aqueous solution polymerization by free radical mechanism, to which a 

poly(ether-polyol) has been sequentially added, both of  them of low average molecular 

weight. Such a system has the aim to act as dispersing-binding balance on CADAM kaolin 

targeting to evaluate the applicability potential  or the preparation of ceramic bodies as this 

polymeric system presents thermoplastic and thermosetting properties at different 

temperatures. 

Were made the synthesis of  03 polymeric system prototypes which criteria for choice 

was based on pH of the system at whole sense, that is, regarding the several steps for 

polymers preparation and its final application. It is knowledge that esterification reaction 

between COOH-OH groups requires acid catalyst to occur, which usually is done at pH below 

4 and, in this work this pH is due to p-toluene sulfonic acid that act as esterification catalyst.  In 

this range of pH, due to the isoeletric point of kaolin to be below 4 the electrostatic stabilization 

of dispersion is unlikely to occur, from which reason was looked for an alternative mechanism 

to achieve the dispersion stabilization, among them the steric mechanism arises an option.   

The polymeric system of this study is the form of an aqueous solution, which actually is 

a homogeneous blend of a copolymer of acrylic acid, N-Methylolacrylamide– 

Methoxypolyethyleneglycol Methacrylate (MPEGMA) and Poly(ether-polyol). The Poly(ether-

polyol) and the N-Methylolacrylamide presents at the polymeric system are the main sources 

of hydroxyl groups to enhance the polyesterification reaction for further crosslinking at 

temperatures from 160 to 200 oC. At the thermoplastic state the polymeric system made by 

Poly(carboxilic acid)−poly(ether-polyol) macromolecules may be used as clay dispersant  

focusing on kaolin for this work. The dispersant property may be attributed to the carboxylic 

and methoxypolyethyleneglycol group randomly distributed along the polymeric chain 

backbone and, also to the low average molecular weight.  

At temperatures between 150 to 200 oC, the polymer is crosslinked by 

polyesterification reaction catalized by acid between carboxyl groups and hydroxyl groups, in 
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such way that hydroxyls groups comes both from the polyol base polymer and N-

Methylolacrylamide (NMAM) present at first polymer backbone. Thus, through a thermal 

standpoint it behaves as thermoset being that, under this condition, water insoluble and 

adequate to act as binder for manufacturing of ceramic materials. 

Electrophoretic mobility and viscosity measurements were applied for the 

characterization of kaolin and the polymeric system targeting to the evaluation its potential 

application as a dispersant for this clay. Also, the transitions from the thermoplastic to the 

thermoset state have been determined by thermo-gravimetric analysis (TG) and dynamic-

mechanical analysis (DMA) for the Poly(carboxylc acid)−poly(ether-polyol)  polymers alone 

and further by mechanical resistance measurements for a clay-polymer system. The system 

has presented both dispersant behavior on aqueous media and binder just afterward cure. 

A polymeric system thus synthesized was properly cured by heat turning and then, at 

the thermoset state, become suitable for act as a binder for ceramic bodies with high 

performance mechanical properties measured as flexural resistance at green strength. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

“Então Iahweh Deus modelou o homem com a argila do solo…”(Gen 2,7) 

A expressão acima manifesta o poder e a força da argila que, desde tempos 

imemoriais, foi estabelecida como fonte e matéria prima para a criação do primeiro homem, 

Adão. Não obstante o caráter simbólico da expressão, a argila cumpre papel de importância 

singular na história da humanidade em praticamente todas as suas várias formas com as 

quais se apresenta; isto é, as diversas famílias que a classificam, caulim, montmorilonita, 

poligorsquita, entre outras. As argilas ocorrem em diferentes ambientes geológicos, em 

crostas por intemperismo natural, sedimentos marinhos, rochas, depósitos vulcânicos, 

campos geotérmicos, alterações rochosas produzidas por intrusão de rochas plutônicas e 

fluidos hidrotérmicos, rochas metamórficas de baixo grau de modificação. A maioria dos 

argilominerais foi formada pela transformação de rochas de silicatos e, ou neo-formação, 

onde as rochas estão em contato com água, ar e vapor [1]. Esta investigação tem como 

objetivo a exploração das potencialidades de aplicação da combinação polímero-argilomineral 

em materiais cerâmicos e a argila selecionada foi a caulim.  

O argilomineral caulinita, uma rocha do grupo das caulinitas apresenta, entre varias 

aplicações potenciais, uso especifico em cerâmicas brancas, para a qual é largamente 

utilizada a argila ball clay em cuja composição ocorrem materiais orgânicos naturais, que 

apresentam grupos carboxílicos e hidroxilas fenólicas em sua composição, as quais conferem 

propriedades plásticas e reológicas singulares a este material. A argila ball clay  é originária 

de várias regiões do mundo, entre as quais  Inglaterra e USA são grandes exportadores. Sua 

utilização, para fins de preparações de peças cerâmicas específicas, demanda elevado custo 

de importação, considerando que os diversos tipos de caulins brasileiros não possuem as 

propriedades mecânicas e reológicas obtidas pelo material ball clay. Assim, visando criar 

materiais orgânicos alternativos ao encontrado no ball clay, este estudo propõe sintetizar 

polímeros de natureza iônica,  baseados no conceito de polímeros com dupla funcionalidade 

termoplásticos-termorrígidos formados por redes tridimensionais após cura com a finalidade 

de incorporar o caulim brasileiro hidratado com potencial aplicabilidade na produção de 

materiais cerâmicos..   
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Figura 1: Cristais de caulim e estrutura cristalográfica da caulinita 

Na Figura 1 são mostrados cristais e  estrutura cristalográfica  do argilomineral 

caulinita, cuja formula ideal é Al4[Si4O10](OH)8, e que são conhecidas por apresentar carga 

elétrica negativa no plano basal que é resultante de deficiência de íons  por deslocamento 

isomorfo de cátions de valências mais altas para cátions de valências mais baixas nas 

camadas octaédricas formadas por aluminatos [AlO3(OH)3]
−6

 e tetraédricas constituídas de 

silicatos [SiO4]
−4

  [2]. O interior de octaedros e tetraedros contém cátions metálicos menores, 

seus ápices são ocupados por oxigênio, alguns dos quais conectados por prótons [3−4].  

Todos os elementos desta estrutura são arranjados para formar uma rede hexagonal em cada 

camada. Por outro lado este tipo de argilomineral tem características específicas quanto à 

distribuição de cargas elétricas nas arestas de  seu retículo cristalino, de tal forma que nas 

arestas da camada formada por  octaedros a carga pode ser positiva, neutra ou negativa 

dependendo se o pH da suspensão é baixo, médio ou alto e, da capacidade de adsorção de 

cátions do meio ambiente. A condição básica para preparação de peças cerâmicas à base de 

caulim requer que, invariavelmente, este material esteja imerso em meio aquoso que, 

considerando a estrutura e a distribuição de cargas elétricas do retículo cristalino e o pH do 

meio, encontra-se em estado floculado. Tradicionalmente, suspensões aquosas de argilas 

cerâmicas possuem pH em torno de 3 – 5 com as arestas carregadas positivamente e as 

faces o plano basal carregadas negativamente. Tal condição leva ao fenômeno de 

coagulação por duas razões: os contra-íons do plano basal são predominantemente cátions 

polivalentes, cujo efeito é comprimir a dupla-camada elétrica e reduzir significativamente o 

potencial zeta e, por outro lado, arestas positivas e faces negativas de duas partículas de 

caulim levam à atração eletrostática produzindo floculação face-aresta. Assim, só é possível a 
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utilização de uma suspensão de argila para fins cerâmicos se as partículas do caulim 

estiverem totalmente dispersas, efeito chamado dispersão.  

Tais partículas de caulim são freqüentemente  pequenas o suficiente para não serem 

afetadas pela gravidade e, como conseqüência suas interações são controladas por forças 

inter-partículas de atração ou repulsão. Na maioria dos casos, a força inter-partícula 

resultante é governada pela soma de forças atrativas de van der Waals e a repulsiva pela 

dupla camada elétrica, definida pela teoria DLVO [4 − 5].  Em sistemas mais complexos, 

contudo, outras forças podem influenciar as interações de partículas de caulim coloidais. 

Dentre essas se incluem forças de hidratação ou estruturais, hidrofóbicas, estéricas, pontes e 

forças de depleção. Numa perspectiva prática, a magnitude e natureza das forças inter-

partícula acima mencionadas, podem ser  controladas pela  modificação de uma gama de 

parâmetros experimentais. Tais parâmetros incluem a a área superficial específica, o pH da 

suspensão, a natureza e concentração de íons de eletrólitos, a adição de espécies solúveis 

ou agentes de atividade superficial incluindo surfactantes, polímeros e polieletrólitos. Visto 

que interações microscópicas entre partículas de caulim individuais são governadas pelo 

balanço de diferentes forças, é de se esperar que o comportamento macroscópico de 

suspensões coloidais seja também dependente da soma das mesmas interações partícula-

partícula. Uma suspensão mineral pode ser dispersa pela ação de forças predominantes  

repulsivas inter-partículas de caulim. Sob tal condição as partículas de caulim formam  

suspensão resistente à sedimentação, que poderá fluir e ser comprimida a teor de sólidos 

mais altos do que um sistema no qual forças líquidas atrativas prevalecem. Sistemas assim 

descritos são extremamente úteis na elaboração de peças cerâmicas pelo processo de 

colagem de barbotina. O efeito contrário, isto é, onde forças líquidas atrativas predominam,  

produzem os chamados aglomerados  ou estados de agregação. Estes compreendem as 

estruturas inter-partículas de caulim aglomeradas e as redes inter-partículas de caulim 

tridimensionais contínuas, as quais apresentam apreciável resistência a fluxo e tendência a 

sedimentação [6]. 

Em se tratando de argilomineral, específicamente caulim, uma completa  dispersão 

não ocorre a menos que as cargas elétricas das arestas se tornem negativas e os íons 
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polivalentes sejam totalmente removidos, fato que, na prática é realizado pelos agentes 

dispersantes tradicionais. 

 

 

1.1 Objetivos:  

 
• Sintetizar sistemas poliméricos poli-funcionais de baixos pesos moleculares por 

polimerização em meio aquoso com propriedades termoplásticas ou termorrígidas 

adaptadas ao uso segundo a temperatura de tratamento térmico.   

 

• Caracterizar tais sistemas poliméricos em fase aquosa a fim de investigar  as 

potenciais propriedades  dispersantes em partículas de caulim CADAM à temperatura 

ambiente em função da arquitetura molecular e grupos funcionais presentes na 

macromolécula. 

 

• Caracterizar filmes poliméricos de tais sistemas a fim de avaliar propriedades  ligantes 

por efeito de reticulação (crosslinking) de grupos funcionais carboxila e hidroxila sobre 

propriedades mecânicas de peças cerâmicas conformadas e tratadas a temperaturas 

de 200 oC.  
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2.0  REVISÃO DE LITERATURA 

2.1  Generalidades sobre dispersantes e ligantes convencionais. 

Argilominerais são constituídos de aluminosilicatos que formam suspensões aquosas 

aglomeradas na ausência de agentes dispersantes. Fica evidente que, para o sucesso da 

fabricação de materiais à base de argilominerais, é necessária uma completa compreensão 

dos efeitos que controlam as propriedades reológicas das suspensões e também do 

comportamento mecânico de mecânicas de peças cerâmicas no estado cru quando se 

utilizam dois aditivos indispensáveis: dispersantes e ligantes. 

 

2.1.1  Dispersantes 

Os primeiros estudos dos mecanismos de  dispersão de caulim foram conduzidos por 

Hauser e Hirshon [7], bem como por  Johnson e Norton [8].  Nestes trabalhos é argumentado 

que a carga elétrica negativa integral dos planos cristalográficos do caulim se origina por 

adsorção de íons hidroxila nos planos das arestas de carga positiva da partícula e, assim, a  

dispersão só ocorre em pH acima de 7, onde a concentração de contra-íons, na maior parte 

composta por cátions monovalentes hidratados é elevada. Quando cátions polivalentes 

trocáveis (Ca+2, Mg+2, Fe+2) estão presentes, a  dispersão não seria considerada completa a 

menos que estes cátions sejam deslocados ou retirados como sais insolúveis  A eficiência 

relativa dos sais dispersantes foi atribuída à habilidade de um ânion específico formar sais 

mais ou menos insolúveis com, por exemplo, Ca++ . Assim, Na2SiO3 é um dispersante mais 

efetivo do que Na2CO3, e este, por sua vez mais efetivo do que NaOH.  Isto em função do 

CaSiO2 ser menos solúvel do que CaCO3 e este, menos solúvel que Ca(OH)2. 

Este conceito vem sendo criticado por vários pesquisadores [9 −19], considerando-se 

o impacto sobre o comportamento reológico de suspensões de argilomineral [20]. Outros 

fatores são considerados, tais como:  

• Suspensões de caulim em água não possuem carga elétrica zero no plano basal em 

pH abaixo de 7, mas, na realidade possuem carga negativa em toda faixa de pH;  
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• Sais do poli(ácido acrilico) e do ácido húmico se mostram dispersantes efetivos para 

caulim em pH abaixo do neutro. 

Os agentes dispersantes são basicamente polieletrólitos [21], mas nem todo 

polieletrólito atua como agente dispersante, uma vez que agentes  dispersantes são também 

polieletrólitos e, ao contrário, produzem coagulação nas suspensões. Há também uma 

confusão conceitual com outros materiais, tais como os agentes surfactantes, em virtude 

destes últimos também modificarem as propriedades dos sistemas através de fenômenos de 

adsorção.  Muitas vezes, dependendo da aplicação desejada, um surfactante pode atuar 

como dispersante, geralmente estérico, mas nem todo dispersante é agente surfactante. Há, 

segundo pesquisadores, uma distinção clara entre estes dois grupos de materiais, em virtude 

das propriedades abaixo: 

−   Surfactantes são moléculas pequenas, definidas pelas suas propriedades de 

mudar a molhabilidade de uma superfície, chamados agentes de superfície, contendo uma 

parcela hidrofílica e uma parcela hidrofóbica, cuja proporção e carga definem a natureza da 

molécula. Orientam-se nas interfaces ar – água, óleo – água ou líquido – sólido, dependendo 

do comprimento da parte hidrofóbica e natureza iônica (aniônica, catiônica, não iônica). 

Exemplos típicos de surfactantes são o LSS (Lauril sulfato de sódio), DBSS (Dodecil benzeno 

sulfonato de sódio), entre outros. 

−    Dispersantes por sua vez, são moléculas maiores, definidas pelo uso, que 

dispersam sólidos em líquidos, através de adsorção físico-química ou transferência de 

elétrons, usando grupos químicos de ancoragem. Entre os mais tradicionais são destacados 

os sais sódicos de  poli(ácido acrilico), poli(Acrílico-co-maleico), entre outros, os quais são 

produzidos e disponíveis comercialmente por indústrias químicas tradicionais como BASF, 

Dow Advanced Materials, entre outras [22 − 23]. 

Ainda que alguns dispersantes possam apresentar propriedades de surfactantes, um 

método prático pode ser usado para distinguí-los rapidamente. Uma solução aquosa de um 

agente surfactante, geralmente reduz a tensão superficial da água a valores inferiores a 40 

dynas/cm enquanto que um agente dispersante na mesma concentração fornece valores bem 

superiores.  Os agentes dispersantes podem ser classificados considerando-se seu meio de 
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aplicação (água ou solvente), sua origem (natural ou sintética) ou com base em seu 

mecanismo de ação (eletrostáticos, estéricos e eletroestéricos).  

Sob o ponto de vista da aplicação em suspensões coloidais, alguns materiais apenas 

por apresentarem propriedades de redução de viscosidade e estabilização de partículas de 

caulim através do pH, já são considerados agentes dispersantes, ainda que suas estruturas e 

propriedades não os caracterizem como tais. Nesta linha, a definição estaria mais voltada à 

aplicabilidade do que propriamente à sua estrutura. Exemplos deste tipo são materiais 

alcalinos tais como o carbonato de sódio, hidróxido de sódio, hidróxido de amônio  e silicato 

de sódio, que promovem a estabilização através de forças puramente eletrostáticas como 

será discutido ao longo deste trabalho. Existe um número elevado de agentes  dispersantes 

que atuam em suspensões de argilominerais, porém os mais tradicionais são os baseados no 

poli(ácido acrilico). 

 

2.1.1.1   Poli(ácido acrilico) 

O poli(ácido acrílico) é um polieletrólito fraco, no qual o grau de ionização é governado 

pelo pH e força iônica do meio. Em pH abaixo de 4,0 é virtualmente não-dissociado (pKa do 

AA = 4,2), enquanto que, em pH acima de 8 as cadeias poliméricas encontram-se totalmente 

carregadas com cargas elétricas em virtude da presença do grupo carboxila ao longo das 

cadeias [11, 24]. 

Esta condição de cadeias poliméricas dissociadas, que forma a estrutura de um 

polieletrólito propriamente vem sendo largamente utilizada para suspensão e estabilização de 

sistemas coloidais de materiais cerâmicos, tais como caulim, alumina, carbonato de cálcio, e 

outros. A principal função de tais dispersantes é prover uma barreira eletrostática e/ou 

impedimento espacial a fim de prevenir coagulação de partículas de caulim ou modificar as 

propriedades de superfície das partículas de caulim para torná-las mais compatíveis com o 

meio.  Um dispersante efetivo tem a tendência de adsorver sobre a superfície da partícula. 

Assim, a estrutura, peso molecular médio  e grupo funcional exercem forte impacto sobre a 

estabilidade de sistemas coloidais e são projetados para tipos específicos de partículas de 

caulim a serem dispersas. 
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 Porém, os derivados dos ácidos poliacrílicos e principalmente seus sais sódicos, 

também chamados de poliacrilatos de sódio (Na−PAA), sejam eles homopolímeros ou 

copolímeros, representam hoje a classe de agentes dispersantes mais utilizada na Indústria 

cerâmica [21−24]. 

 

2.1.2    Mecanismos de estabilização de suspensões coloidais [[[[ 25−−−−26]]]] 

Argilominerais do tipo caulim e alguns tipos de pigmentos, ao serem submetidos a 

processos que envolvem interação com água, geralmente resultam em suspensão de finas 

partículas (≤ 1µm) denominadas suspensões coloidais. Tais partículas são pequenas 

suficientes para não serem afetadas pela gravidade e, como conseqüência suas interações 

entre si e outras partículas do sistema são controladas por forças inter-particulas de atração 

ou repulsão. Na maioria dos casos, a força inter-partícula resultante é governada pela soma 

de forças atrativas de van der Waals e a repulsiva pela dupla camada elétrica, definida pela 

teoria DLVO (Derjaguin e Landau, em 1941; Verwey e Overbeek, em 1948) [4 −5]. Em 

sistemas mais complexos, contudo, outras forças podem influenciar as interações de 

partículas coloidais. Dentre estas, pode-se incluir as forças de hidratação ou estruturais, 

hidrofóbicas, estéricas, pontes de hidrogênio e forças de depleção. Numa perspectiva prática, 

a magnitude e natureza das forças inter-particulas acima mencionadas, podem ser 

controladas pela  manipulação de uma gama de parâmetros experimentais [39]. Tais 

parâmetros incluem o tamanho de partícula, o pH da solução, a natureza e concentração de 

íons de eletrólitos, a adição de espécies solúveis ou agentes de atividade superficial incluindo 

surfactantes, polímeros e polieletrólitos. Visto que interações microscópicas entre partículas 

individuais são governadas pelo balanço de diferentes forças, é de se esperar que o 

comportamento macroscópico de suspensões coloidais seja também dependente da soma 

das mesmas interações partícula-partícula. Uma suspensão mineral pode ser dispersa pela 

ação de forças predominantes  repulsivas inter-partículas [6, 40]. Sob tal condição as 

partículas formam uma suspensão resistente à sedimentação, que pode fluir e ter uma alta 

concentração de sólidos em comparação com sistemas no qual as forças líquidas atrativas 

prevalecem. Sistemas que se comportam desta maneira são extremamente úteis na 

elaboração de dispersões cerâmicas como as que buscamos na presente investigação. O 
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efeito contrário, isto é, onde forças líquidas atrativas predominam,  produzem os chamados 

aglomerados ou estados de agregação. Tais aglomerados compreendem as estruturas inter-

partículas na forma de redes tridimensionais contínuas típicas de estruturas de polímeros 

polifuncionais, as quais apresentam apreciável resistência a fluxo e tendência a 

sedimentação.  

Suspensões de argilominerais estabilizadas são geralmente sistemas contendo 

partículas de caulim de diâmetro superior a 0,1 µm, que não passam através de papel de 

filtro; visíveis ao microscópio óptico; não dialisam e nem difundem. As dimensões das 

partículas de caulim neste caso estão abaixo daqueles valores em que as forças superficiais 

passariam a ser negligenciáveis frente às forças de inércia e gravidade, sendo que por este 

critério podemos também chamá-las de suspensões coloidais. 

O estado de estabilização de uma suspensão coloidal define suas propriedades e, por 

conseqüência, suas aplicações. As forças atrativas de van der Waals entre partículas de 

caulim coloidais promovem a formação de aglomerados e, posteriormente, levam à 

sedimentação. Para se atingir a estabilidade é necessário prover as partículas de caulim 

forças repulsivas suficientes que sejam resistentes ao cisalhamento e que superem as forças 

de atração, resultando na suspensão estabilizada. Os mecanismos de estabilização utilizados 

para este fim podem ser classificados em eletrostáticos, estéricos e eletroestéricos. 

a)  Estabilização eletrostática 

A literatura nos apresenta conceitos bem fundamentados sobre o fenômeno de 

estabilização eletrostática [4 − 5, 27]. Em uma dispersão coloidal as partículas podem 

apresentar um potencial zeta diferente de zero, isto é, têm um excesso de cargas positivas ou 

negativas. A figura 2 apresenta a relação das energias de atração (van der Waals) e de 

repulsão (eletrostáticas) no caso de partículas homogêneas.  As cargas elétricas provocarão a 

repulsão entre elas, segundo o modelo DLVO [4 − 5].    

VR = 64 no kTZ2 κ-1 exp (-κD) , onde Z = tanh (zeψo/4kT) (01) 

A soma das energias de repulsão e de atração resulta em curvas com as seguintes 

características: energia zero, quando a distância entre as partículas é elevada; quando a força 

iônica é elevada por efeito de grupos iônicos no meio do tipo carboxilato (COO−), a energia de 
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um par de partículas de argilomineral diminui monotonamente à medida que a distância entre 

as partículas diminui, tendendo a valores muito baixos (o chamado mínimo primário, quando 

as distâncias entre os átomos da superfície começam a se tornar menores que a soma dos 

seus raios, e a energia começa a aumentar de novo); quando a força iônica é pequena ou 

tende a zero, à medida que a distância entre as partículas diminui há primeiro uma diminuição 

da energia até atingir um mínimo pouco profundo (o mínimo secundário), a partir do qual a 

energia aumenta até um máximo. Então, volta a diminuir rumo ao mínimo primário. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:  Energia de interação entre partículas iguais que se aproximam [27]. 

 

Portanto, há uma barreira de ativação causada pela repulsão eletrostática se a força 

iônica for baixa. Isso cria uma estabilidade cinética, que desaparece se a força iônica for 

elevada. Além de colóides liofóbicos, esta repulsão foi verificada em outros sistemas, 

particularmente nas espumas líquidas. 

A teoria DLVO [4 − 5], que orienta os efeitos de repulsão e atração de natureza 

elétrica tem sido submetida a demonstrações exaustivas, e por muito tempo tem se mostrado 

adequada, desde que não haja outros fatores importantes de interação entre partículas, além 

da atração de van der Waals e a repulsão Coulombiana. 
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b)  Estabilização estérica 

A estabilização pelo mecanismo estérico ocorre através da adsorção à superfície da 

partícula de um polieletrólito tipo Na−PAA, cuja cadeia molecular é suficientemente longa para 

dificultar, por impedimento físico, que as partículas de caulim se aproximem da região sob 

ação das forças de van der Waals. Para que a estabilização da suspensão pelo polímero seja 

eficaz, a energia de adsorção entre a superfície da partícula e as cadeias do polímero devem 

ser fortes o suficiente de forma a não haver dessorção, mesmo sob regimes térmicos ou 

mecânicos de cisalhamento. As cadeias devem recobrir totalmente a superfície da partícula e 

a camada adsorvida deve possuir uma espessura maior que a distância na qual as forças de 

van der Waals ainda são significativas. A estabilização estérica depende também da 

conformação dos polímeros em solução, conforme já discutido, sendo que estas 

conformações influem nas possíveis interações partícula-polímero, podendo levar à própria 

estabilização estérica, que mantém as partículas de caulim em suspensão ou à estabilização 

por depleção, que leva à floculação. De forma similar, pode-se mencionar a estabilização por 

repulsão estérica, que ocorre quando as partículas em uma dispersão de argilomineral têm 

sua superfície recoberta com um polímero adsorvido ou enxertado, no meio solvente, ocorre 

uma repulsão entre as cadeias poliméricas e, por consequência entre as partículas, causado 

basicamente pelas ramificações ao longo da cadeia polimérica que aparecerem em 

decorrência do efeito de agentes de transferencia de cadeia utilizados no processo de 

polimerização [25 −28].  

 

 

 

 

 

Os ácidos poli(acrílicos) são um exemplo clássico deste efeito, produzindo 

ramificações denominadas short branching (SB) e long branching (LB) [28],  como mostrada 

pelas estruturas acima. Isto é chamado de repulsão estérica, e é o fator que determina a ação 

dos chamados colóides protetores. Quando os polímeros são polieletrólitos, a repulsão se 
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torna extremamente efetiva, e é chamada de eletrostérica, pois soma aos fatores espaciais a 

repulsão eletrostática. 

Suspensões Não DLVO 

Como exposto, suspensões podem também ser estabilizadas por um mecanismo 

estérico, ou seja. um impedimento resultante da presença de grandes moléculas adsorvidas 

na superfície das partículas. As forças repulsivas resultantes da presença dessas moléculas 

são de longo alcance. As Suspensões Não DLVO (SND) são suspensões nas quais são 

colocadas em ação forças repulsivas de curto alcance [29−35]. Resulta que o comportamento 

dessas suspensões é intermediário entre dispersão e floculação, o conjunto de partículas 

forma uma “rede fracamente atrativa” (weakly attractive network). Tais suspensões podem ser 

obtidas adicionando-se uma quantidade suficiente de sal em suspensões dispersadas de 

maneira puramente elétrica (i.e. por ajuste do pH), e assim constituem um desvio em relação 

à teoria DLVO. Em tais sistemas, considera-se apenas os dois tipos de forças citadas acima. 

Alternativamente, SND podem ser suspensões com um potencial elétrico insuficiente para 

garantir a estabilidade, cujas partículas comportam um polímero adsorvido, formando uma 

“camada” de espessura insuficiente para garantir a estabilidade estérica, porém suficiente 

para reduzir a distância de aproximação das partículas, diminuindo assim o potencial  de 

atração interpartícula. A teoria SND vem sendo progressivamente citada na literatura como 

forma de estabelecer modelos que ajudem a compreender os efeitos de grupos não-iônicos 

sobre superfícies de argilominerais e pigmentos inorgânicos sobre propriedades reologicas de 

suspensões [34 −37].   

Uma análise mais profunda a respeito da similaridade entre moléculas orgânicas 

utilizáveis como dispersante-ligante em sistema de interação com argilominerais, em especial   

as redes mais complexas como ácido húmico e protótipos do presente estudo nos leva a 

tentar compreender os valores comuns a estas macromoléculas. Polímeros de alto peso 

molecular apresentam vantagens na estabilização de sistemas sobre os agentes 

estabilizantes eletrostáticos. A estabilização estérica é pouco sensível à força iônica do meio 

(em meio aquoso) e é mais eficiente em sólidos sob condições extremas de fluxo em meios 

aquosos ou não. 
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A interação de polímeros não carregados, admitindo tanto para compostos húmicos 

como para os protótipos sintetizados neste estudo, com a superfície é puramente química. 

Basicamente os polímeros para estabilização estérica possuem em suas cadeias sítios de alta 

afinidade pelo solvente e sítios com grupos funcionais insolúveis que podem ser ligados 

fortemente à superfície, os chamados sítios âncoras. As âncoras podem seguir diversas 

formas de fixação à superfície do óxido mas a ligação via grupos funcionais reativos é a mais 

freqüente. A vantagem da ligação química dos dispersantes está no fato de que ela reduz a 

adsorção competitiva em suspensões cerâmicas onde estão presentes dispersantes, ligantes, 

plastificantes, entre outros. Além disso, por estar firmemente fixado à superfície, o excesso de 

dispersante empregado pode ser lavado, sendo uma vantagem para a consolidação do 

processo. 

O mecanismo eletroestérico combina os efeitos eletrostáticos e estéricos através da 

adsorção de moléculas poliméricas à superfície das partículas de caulim que, dependendo do 

pH do meio possuem grupos ionizáveis e não-ionizáveis. Moléculas poliméricas de 

polieletrólitos do tipo ácido poliacrílico (PAA) a contribuição estérica é mais significativa. Em 

pH alcalino essas moléculas se dissociam na fase aquosa gerando íons carboxilatos ( COO−) 

os quais produzem uma barreira eletrostática.  Este comportamento é uma consequência da 

mudança do grau de ionização dos grupos carboxilas na cadeia polimérica. As 

macromoléculas de PAA de pK = 4,2 (constante de dissociação) consistem, em sua maioria, 

de grupos carboxílcos não-dissociadas a pH 4,2. Entretanto, aumento adicional do pH do 

meio causa significativo aumento do número de grupos carboxílicos dissociados [11, 27].  

Assim, além de produzir uma película que impede a aglomeração do sistema pelo 

aumento da distância mínima de separação entre as partículas de caulim, as moléculas de 

Na−PAA também estabilizam as suspensões pela interação de caráter elétrico repulsivo entre 

as cadeias carregadas. No mecanismo eletroestérico, a carga superficial da partícula passa 

também a ser influênciada pela carga elétrica da cadeia do Na−PAA adsorvente sendo que a 

componente estérica pode variar significativamente dependendo da arquitetura molecular do 

polímero.  

A adsorção de moléculas tipo Na−PAA ionizadas e eletricamente carregadas, modifica 

as características originais da superfície da partícula alterando o potencial elétrico 
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responsável pela formação das camadas Stern e Difusa. Os íons presentes em solução 

deixam de ser influênciados pelo potencial elétrico de superfície (ψo) e passam a ser 

influênciados pelo potencial elétrico resultante do recobrimento superficial da partícula de 

Caulim [38, 4 − 5].  

 

2.1.3 Interação de argilas e compostos orgânicos: Ligantes 

Em ciência de materiais cerâmicos, tem sido proposto que a principal função do 

ligante é prover resistência mecânica ao estado cru (green strength) em peças cerâmicas, que 

significa simplesmente manter a forma da peça até o estágio em que a mesma será 

sinterizada. O termo é, algumas vezes, utilizado para designar os materiais orgânicos 

presentes na peça crua, onde se incluem plastificantes e lubrificantes [10, 21]. A real 

necessidade de resistência mecânica de peças cerâmicas no estado crú deve-se ao fato de 

tais peças serem manipuladas antes da sinterização final. Operações como inspeção, 

armazenamento, freqüentemente realizadas por operadores que não dedicam o devido 

cuidado na manipulação, de forma que o ligante cumpre a função de manter as peças 

intactas. Existem situações onde a resistência mecânica cru não é tão necessária e um 

solvente orgânico convencional, considerando sua baixa tensão superficial pode manter 

ligadas as partículas de caulim ou outros materiais e manter o corpo da peça. Exemplos são 

as argilas umectadas utilizadas na fabricação de telhas, dutos para escoamento de efluentes, 

entre outras. Entretanto, tal “resistência úmida” isolada é extremamente limitada para a 

maioria das aplicações. Também, à medida que o corpo da peça seca durante os primeiros 

estágios de queima, vai se tornando fraca a tal ponto de a própria gravidade ser suficiente 

para provocar sua deformação, principalmente se ocorrer qualquer tipo de vibração ou 

movimento. 

A interação entre os diversos tipos de argila com compostos orgânicos vem sendo 

gradativamente explorada em maior profundidade e, em tempos recentes tem sido 

desenvolvidas novas combinações e interações de materiais orgânicos e argilominerais, 

chamados compósitos e, dependendo das dimensões do sistema particulado envolvido 

podem ser chamados nanocompósitos, ambos com amplas aplicações em cerâmica. Neste 
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sentido, observe-se o trabalho de B. Su e colaboradores [41] onde foram investigados 

métodos alternativos para obtenção de corpos cerâmicos de formato complexos sem 

utilização de molde onde cerâmicos não-sinterizados, isto é, no estado cru são processados 

via tecnologia CAD/CAM. 

A literatura menciona uma ampla variedade de compostos químicos que atuam na 

interação com argilomineral, os quais são classificados em termos de  ligantes naturais e 

sintéticos.  Assim, entre os ligantes orgânicos é abundantemente citado a ocorrência de 

substâncias orgânicas naturais associadas a depósitos de argilas, as quais são definidas em 

ciência de materiais cerâmicos,  como ball clay. Tal argila ball clay  é largamente explorada 

em varias regiões do mundo, incluindo Europa e Estados Unidos, variando a concentração e 

composição da matéria orgânica, porém com predominância de orgânicos naturais baseados 

em ácido húmico [21,43]. 

 

2.1.3.1  Ligantes naturais:  Ácido Húmico. 

Substâncias húmicas são geralmente descritas como aglomerados heterogêneos 

macromoleculares que compreendem materiais orgânicos naturais derivados do carbono na 

forma de sol, sedimentos e água. Estas substâncias são formadas em ambientes aquático e 

terrestre pela decomposição de plantas, animais e microorganismos. O grande número de 

grupos ionizáveis em tais substâncias, principalmente carboxilas e grupos fenólicos, fornecem 

uma apreciável capacidade de formar complexos estáveis com cátions de metais pesados. 

Materiais húmicos possuem também habilidade de agregar partículas de caulim minerais, 

produzindo aglomerados com significativa capacidade de adsorção e complexação. E também 

apresenta uma série de compostos ácidos de coloração amarelo-negro, com características 

de polímero de pesos moleculares que variam de 2.000 para 300.000 g.mol−1 
[42]. Os grupos 

funcionais que ocorrem nestes polímeros naturais são, predominantemente, carboxilas 

(COO−) e hidroxilas fenólicas (OH−). A concentração de grupos carboxila é  inversamente 

proporcional ao peso molecular, sendo muito elevada em ácidos húmicos de baixos pesos 

moleculares. Estes materiais orgânicos associados com ball clay  provavelmente são 

originados a partir de determinados tipos de vegetação em estado de decomposição, onde a 
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argila cumpre um papel relevante na formação do húmus orgânico devido aos seus efeitos de 

catálise heterogênea sobre o processo de polimerização, no qual várias misturas de 

compostos aromáticos policondensados carregados negativamente são formados através de 

resíduos de plantas em decomposição ou biomassas mortas [43−48]. Uma composição típica 

deste ácido, proposta por Shulten [49] resulta na formula empírica; C308H328O90N5 , cujo peso 

molecular calculado é de 5.539,95 g/mol.  

A Figura 3 mostra a estrutura provável de Shulten e a Figura 4 mostra a curva de 

FTIR para o Ácido Húmico. A curva de FTIR para o ácido húmico apresenta banda de 

absorção em 3600 a 3200 cm-1 região dominada por hidroxilas provenientes de grupos 

fenólicos e ligações de hidrogênio entre grupos OH e água. Tambem é evidente a presença 

de carbonilas (C=O) em intensidade significativa pela banda de absorção em 1712 cm-1, 

proveniente de grupo COOH. 

 

 

Figura 3: Modelo estrutural de um AH proposto por Schulten (1995) [49] 
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Figura 4: Curva de FTIR do ácido húmico [49] 

Outros pesquisadores, em trabalho de caracterização de substâncias húmicas em rios 

obtiveram 57,4% de grupos carboxílicos com pKa de 4,2 (similar ao Ácido acrílico, que possui 

pKa de 4,2) e 15% de grupo funcional com pKa 2,4 [45]. Os baixos valores de pKa podem ser 

explicados pela localização dos grupos carboxila numa estrutura alifática α-éter ou  cíclica α-

éster com 2 ou 3 grupos funcionais eletronegativos adicionais em posição adjacente ao anel 

[29].  O teor de grupos carboxílicos e fenólicos em ácidos húmicos sedimentários é 

usualmente menor do que em húmicos aquáticos, enquanto que o teor de carbonila é maior. 

O total de 3,06 mmol/g grupos admitidos como carboxila estão em acordo com a literatura , 

que reporta 2,0 a 4,0 mmol destes grupos por grama de ácido húmico sedimentário [49].   

O argilomineral ball clay contem aproximadamente 1% de material natural, ácido 

húmico ou lignita, que atua tanto como dispersante como ligante e, cerca de 10% do ball clay 

é adicionado em muitas composições cerâmicas a fim de prover resistência cru através deste 

ligante natural. O termo lignita é freqüentemente utilizado por ceramistas para significar ácido 

húmico. É igualmente encontrado na literatura discussão sobre as principais fontes de ácido 

húmico, sendo que, em algumas é apresentado como proveniente de lignita, sendo composto 

tanto de ácido húmico como ácido fúlvico (ou humin) dependendo se é solúvel ou não em 

álcali. Contudo, a distinção não é significativa em processos cerâmicos e, a resistência 
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mecânica devida ao teor de matéria orgânica é melhor determinada diretamente por métodos 

experimentais [21]. 

Foi demonstrado por Phelps [3, 43] que ácidos húmicos derivados de varias fontes de 

lignita variam largamente em seus efeitos sobre propriedades de argilas. A Figura 5 mostra os 

efeitos da adição progressiva de diferentes tipos de ácido húmico sobre a viscosidade em 

suspensão a 25% sólidos/peso em caulim da Flórida (USA). É demonstrado que esta matéria 

orgânica natural funciona relativamente bem como dispersante em pH entre  3,9 – 4,0 com 

dramática variação no desempenho dependendo da fonte de lignita, sendo que o ponto ótimo, 

isto é, o ponto de menor viscosidade,  ocorre em concentrações  acima de 1,5%. Estes ácidos 

húmicos tendo alta concentração de grupo carboxila comportam-se como agentes 

dispersantes mais eficientes do que aqueles com alta concentração de hidroxilas fenólicas. A 

Figura 6 apresenta a curva de viscosidade variando com o pH com a concentração de ácido 

húmico fixa em 0,5%. O aumento gradativo do pH ocorre por ação de hidróxido de sódio que 

se demonstrou muito efetivo como  dispersante de ball clay. Tambem foi demonstrado por 

Phelps [3] que,  por estes experimentos que ácidos húmicos com alta concentração de 

hidroxilas fenólicas requerem pH mais elevado para atuar como  dispersante e, por outro lado, 

ácidos húmicos ricos em carboxilas são mais funcionais em pH ácido.  

 

 

Figura 5: Efeito da adição progressiva de ácido húmico sobre viscosidade de dispersão de caulim [3] 
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Figura 6: Efeito da variação de pH  sobre viscosidade de uma dispersão de caulim com 0,5% de ácido 

húmico [3] 

A justificativa teórica para a diferença de comportamento do ácido húmico em 

diferentes pH baseia-se na estrutura deste ácido e na forma neutralizada do mesmo. As 

partículas de caulim individuais de ácido húmico e os respectivos humatos de sódio são 

esferóides tendo diâmetro médio da ordem de 0,01 a 0,05 µm. Em pH alcalino predomina a 

forma neutralizada do ácido húmico (humato) e, como tal, as cargas elétrica negativas do íon 

humato causam repulsão eletrostática aumentando sua área superficial e conseqüentemente, 

a capacidade dispersante por adsorção nas arestas da partícula da argila. É também provável 

adsorção por pontes de hidrogênio no plano basal, carregado negativamente pelos grupos 

carboxila não-neutralizados, como evidênciado pela curva de viscosidade em função do pH da 

Figura 6. Este fato é verificado através da experiência de adicionar argila livre de material 

orgânico em suspensão de ácido húmico pela observação da forte e instantânea adsorção de 

matéria orgânica pelas partículas de caulim de argila acompanhada de redução da 

viscosidade e da água de plastificação. A razão de tal comportamento pode estar na 

propriedade hidrofílica do grupo carboxila do ácido húmico que atrai e forma camadas 

significativas de água por hidratação que funciona como barreira às forças de curta distância 

de van der Waals prevenindo eventual floculação. Outra possibilidade seria que a adsorção 

de matéria orgânica “mascara” as cargas positivas das arestas reduzindo a interação face-

aresta das partículas de caulim da argila. Uma terceira possibilidade estaria na tendência do 
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grupo carboxila trocar prótons (H+) por Ca++ ou Mg++ ou outras cátions  dispersantes  (M++), 

provenientes da complexação por grupos carboxila das substâncias húmicas, removendo 

estes íons do meio: 

2  R−−−−COO−−−−    +    M++   →→→→   R−−−−COO−−−−M−−−−OOC−−−−R  (02) 

O diagrama da Figura 7, apresenta esquematicamente o desenvolvimento de cargas 

elétricas nas faces e arestas de partículas de caulim de caulim em pH 4 e 8 e a forma como o 

material orgânico natural adsorve nas respectivas superfícies e suas interações entre si. Note-

se que em pH 4, na ausência de material orgânico, ocorre forte interação face-aresta 

resultando em estado floculado, enquanto que, após adsorção de ácido húmico por ponte de 

hidrogênio, as camadas octaédricas, em função da presença de íons carboxila permitem  

dispersão no mesmo pH 4. É provável que ocorra solvatação de água por grupos carboxilas 

em pH 4 reduzindo as forças de hidrogênio e a tendência de floculação por impedimento 

estérico. Em pH 8 observa-se surgimento de cargas negativas na superfície octaédrica 

levando a  dispersão por repulsão eletrostática. A discussão acima demonstra, que o íon 

hidroxila é um potencial determinante no desenvolvimento de cargas elétricas na superfície e 

arestas das partículas de caulim. 

 

 

 

Figura 7:  Diagrama demonstrando plano basal e lateral de caulim  a vários pH  e desenvolvimento de carga neutra 

nas laterais e faces após adsorção de acido húmico [43]. 
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2.1.3.2  Ligantes sintéticos convencionais 

 A maioria dos processos modernos de preparação de peças cerâmicas utiliza ligantes 

sintéticos, basicamente, para prover ou melhorar a resistência  mecânica do corpo, bem como 

eliminar as variações de qualidade lote-a-lote encontrados entre as argilas naturais. Contudo, 

para a funcionalidade de um determinado material sintético atuando como ligante deve-se 

obedecer alguns critérios: 

Características de ligantes sintéticos [[[[21]]]]

1. Poder de queima 

2. Resistência do corpo cerâmico em estado cru 

• Aderência ao pó 

• Resistência coesiva 

3. Solubilidade no meio fluidizante 

4. Baixo custo

Atualmente novas técnicas vêm sendo introduzidas a fim de sintetizar materiais 

sintéticos, geralmente poliméricos, visando interação com os diversos tipos de argila a fim de 

simular as funções básicas da Tabela 1 em laboratório. O objetivo é  obter propriedades de 

suspensões cerâmicas similares às obtidas por substâncias húmicas [44−45] e conferir 

propriedades térmicas e mecânicas superiores aos obtidos por materiais sintéticos 

convencionais. Dentre os ligantes sintéticos citados na literatura, pode-se mencionar o 

trabalho de Besra [12] que utiliza  poliacrilamida catiônica e não-iônica de vários pesos 

moleculares como floculante em suspensão de caulim pré tratado com surfactantes aniônicos 

e catiônicos. Neste trabalho fica demonstrado que a adsorção de PAM sobre caulim depende 

nantureza iônica da PAM e do tipo de tratamento da argila. Tambem pode-se mencionar os 

trabalhos de Ki-Chang e colaboradores [50] que utilizaram uma combinação de 

carboximetilcelulose (CMC), Polivinilpirrolidona (PVP) e Polivinilálcool (PVOH) como ligante 

em sistemas de argilas vermelhas e obtiveram resistencia a flexão de 3,2 MPA conforme 

metodologia ASTM C-67-03A. Ren [51]  e colaboradores realizaram estudos de adsorção e 

floculação de PAM hidrofobicamente  modificada (HMPAM) em presença de NaCl sobre 

caulim visando otimizar suspensão colidal desta argila. O  trabalho desenvolvido por Ansari e 

Price [52] investiga Nylon-6−poliamida como agente de reforço para sistemas cerâmicos 
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constituidos de caulim e caulim calcinado tratados por aminosilano como agente de redução 

de energia de superficie obtendo resultados significativos de resistencia mecânica. Nylon-

6−poliamida modificado é um polímero termoplástico amplamente explorado em sistemas 

híbridos polímero-argila, na morfologia e dimensões de nanocompósitos, na década de 90 por 

cientistas da Toyota Co. visando objetivos similares de reistência mecânica, bem como  os 

trabalhos de Shelley e colaboradores [53]. Tais trabalhos publicam aumento de 168% em 

módulo de tensão a temperatura ambiente, desempenho atribuído à exfoliação de lamelas do 

argilomineral montmorilonita. Estes novos sistemas, chamados compósitos e  

nanocompósitos serão revisados no parágrafo seguinte.  

Os principais materiais sintéticos utilizados na indústria cerâmica estão listados na 

Tabela 1. 

Tabela 1: Ligantes sintéticos de importância industrial [21] 

Ligante Característica 

Amido Baixo custo/Médio poder ligante 

Lignosulfonato de sódio Baixo custo /Baixo poder ligante 

Sal sódico de CMC Baixo custo /Médio poder ligante 

Silicato de sódio Baixo custo /Baixo poder ligante 

Poliacrilato de amônio Alto custo /Baixo poder ligante 

Polimetacrilato de metila em solução Alto custo Alto poder ligante 

Poliacrilamida Alto custo /Alto poder ligante 

Polivinil Acetato (PVA) Médio custo/Médio poder ligante 

Álcool polivinílico Médio custo/Médio poder ligante 

Empresas especialistas do ramo químico, como  Dow Advanced Materials e BASF 

oferecem polímeros acrílicos em solução [22−23] e polímeros ligantes acríicos sob 

denominação comercial Duramax, com características físico-químicas similares às descritas 

acima, isto é, com de poder de queima operando numa ampla faixa de temperatura (150 a 

600oC) [54 − 55].  O estudo do comportamento de suspensões de argilas, em especial caulim, 

seja para investigação de isotermas de adsorção, resposta reológica ou para resistência 

mecânica é habitualmente realizada através de um agente dispersante e um material 
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polimérico, neste caso, um ligante. Dentre os mencionandos neste trabalho o álcool 

polivinílico, PVOH ou PVA, também tem sido investigado pelos pesquisadores. Assim, pode-

se mencionar o trabalho de Backfold e colaboradores [56]  que estudaram isotermas de 

adsorção de PVOH e PVOH/Ac (Álcool polivinílico parcialmente hidrolisado) a fim de 

quantificar a máxima quantidade de ligante adsorvido sobre superficie de caulim previamente 

disperso por dois tipos de dispersante,  NaPAA e hexametafosfato de sódio (SHMP). Pode-se 

demonstrar a influência do tipo de dispersante sobre isoterma de adsorção de PVOH e 

PVOH/Ac sobre caulim. Analogamente, o efeito de ligantes foi estudado por Marie Sjoberg e 

colaboradores [57], onde foi incluído, além de PVOH, carboximetilcelulose (CMC) que 

determinou o  comportamento de suspensão de caulim, em termos adsorção de tais ligantes, 

sendo que neste caso o caulim foi pré-disperso somente por NaPAA. 

Poder de Queima 

A propriedade de materiais sintéticos relacionada à resposta às altas temperaturas é 

medida por análise termogravimétrica (TG), que consiste na decomposição térmica do 

polímero  sob atmosfera de ar, O2  ou N2 determinada pela variação do peso da amostra à 

medida que a mesma vai sendo submetida a aquecimento.  

A taxa de aquecimento na análise térmica para materiais cerâmicos é cerca de 

20oC/minuto e a faixa de temperatura varia de 100 a 800oC.  Os resultados apresentados na 

literatura específica se referem ao corpo cerâmico como um todo e, como tal considera a 

presença de ligante, plastificante, solvente residual e água adsorvida/absorvida; todos 

componentes são removidos durante a queima, restando somente o corpo sólido cuja 

constituição química  é o pó cerâmico. Na presença de plastificantes líquidos a perda de 

água, proveniente da queima,  ocorre a baixas temperaturas, que é mostrada pela curva de 

TG. A análise termogravimétrica é particularmente útil  por apresentar quantitativamente a 

perda de ligante e quantidades residuais de plastificante. Contudo, determinados tipos de 

materiais poliméricos adsorvem sobre a superfície do pó por interações químicas dificultando 

a perda de ligante durante o processo de queima. Na presença de ar ou oxigênio puro o 

processo é chamado de queima e todo material polimérico, cumprindo a função de ligante, 

desaparece sob a forma de água e dióxido de carbono. Se o processo for realizado na 

presença de nitrogênio ou argônio também ocorre evolução de gases, porém o processo não 
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é genuinamente uma queima. Esta distinção se faz necessária em alguns casos de ligantes, 

tais como os derivados de celulose, que não completam a queima sob atmosfera de 

nitrogênio. Outros, como PVA completam totalmente a queima se isolados de pó cerâmico 

sob N2, porém em presença de pó cerâmico a queima não se completa devido à interação 

química por pontes de hidrogênio com o pó. Portanto, o processo de queima de peças 

cerâmicas sempre leva em consideração a atmosfera sob a qual o processo é realizado, pois 

sendo um processo de decomposição térmica, requer máxima perda de material orgânico. 

Respostas mais confiáveis em termos de análise térmica são obtidas por polímeros com 

distribuição de pesos moleculares mais amplos, isto é, alta polidispersidade, pois permitem 

uma gradual evolução de gases a uma ampla faixa de temperatura.  

Estado cru 

Resistência mecânica no estado cru é uma das propriedade mais importante dos 

corpos cerâmicos antes da sinterização. Como brevemente discutido acima, a resistência cru 

é responsável pela qualidade da peça cerâmica, em termos de manipulação, antes do 

processo de sinterização. A metodologia para determinação da resistência cru será discutida 

com maiores detalhes em materiais e métodos (seção 3.0; tópico 3.9 “Ensaios mecânicos”), 

porém, de modo geral trata-se da resistência à flexão de corpos de prova em estado de pré-

queima, isto é, após aquecimento a temperaturas que variam de 100 a 200oC. É conhecido 

que os defeitos detectados na peça cerâmica no estado cru também aparecem após o corpo 

cerâmico ter sido sinterizado e, este fato orienta a resistência mecânica final da peça. Este 

fato é mais conhecido como avaliação não-destrutiva (NDE) e compreendem avaliações 

experimentais que podem variar  de imagem de ultra-som, raios X de diversos tipos e, para a 

observação de pequenas rupturas são utilizadas técnicas mais sofisticadas, tais como 

ressonância magnética nuclear (RMN), ressonância magnética por imagem (MRI) e, 

eventualmente espalhamento de nêutrons [21].   

Os parâmetros físico-químicos que governam esta propriedade não são totalmente 

estabelecidos, contudo, algumas características dos ligantes podem influenciar a referida 

propriedade, como, por exemplo, o peso molecular médio, polaridade, capacidade de efetuar 

ligações cruzadas (crosslinking), competição com moléculas de dispersante adsorvidas na 

superfície da argila, entre outras. Assim, para obtenção de uma desejada resistência 
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mecânica cru a técnica empregada tem sido tentativa e erro. Por via puramente experimental, 

alguns materiais poliméricos apresentam comportamento conhecido dos pesquisadores, tais 

como Polivinil butiral (PBV) que mostra adsorção e alta resistência mecânica, assim como, 

determinados tipos de  polímeros acrílicos, como PVB,  resultam em excelente resistência cru 

apesar de não serem tão efetivos em termos de adsorção sobre partículas de argilominerais. 

Polivinil butiral combinado com álcool polivinílico foi utilizado como ligante para produção de 

alumina compacta por B. Su [41] sendo que a alumina foi previamente dispersa por Duramax 

D-3005, um NH4PAA da Dow Advanced Materials-USA.  Neste trabalho, a composição da 

suspensão de alumina foi 55% em peso, sendo que a concentração de ligante (PVB-PVA) 

utilizado foi de 20% obtendo resistência mecânica cru da ordem de 30 MPa. 

Verifica-se, assim que a quantidade de ligante utilizado tambem pode influenciar 

significativamente o comportamento de peças cerâmicas no ensaio de resistência cru; quanto 

maior a concentração de ligante maior a resistência.  Porém, alguns trabalhos levam em conta 

a variação da densidade do corpo cru, cujo valor determinado experimentalmente pode variar 

de acordo com a quantidade e volume de poros formados durante a queima [55].  

Embora existam significativas pesquisas buscando a caracterização estrutural e 

funcional dos complexos organo-minerais, uma investigação mais ampla e sistemática sobre 

os sistemas  interfacial e coloidal ainda é requerida. 

 

2.1.4 Influência da fração volumétrica e adsorção de cadeias poliméricas suspensões 

coloidais  [58 - 61] 

Devido ao fato de o caulim ser insolúvel em água, os fatores que afetam a viscosidade 

diferem significativamente dos polímeros dissolvidos em água. A fase contínua,  aquosa, 

interage com o polímero e também na superfície da partícula do caulim. Assim, a estrutura 

molecular do polímero exerce um efeito muito significativo sobre a viscosidade da suspensão.  

O principal parâmetro do caulim que influência a viscosidade é obviamente a concentração de 

partículas de caulim do caulim na fase aquosa.  Além deste, tamanho de partícula e a 

distribuição de tamanho de partículas de caulim exercem forte impacto sobre a viscosidade, 

assim como os materiais adsorvidos na superfície do caulim.  Cargas elétricas sobre a 

superfície do caulim, as quais  são determinadas por espécies iônicas copolimerizadas ou 
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adsorvidas interagem com íons na fase aquosa e podem ocasionar forte efeito sobre a 

viscosidade. 

Contrariamente, a viscosidade de uma solução de um polímero solúvel em água é 

muito grandemente afetada pelo peso molecular do polímero e a rigidez da cadeia polimérica, 

que controla a mobilidade da cadeia molecular em solução. Cargas elétricas presentes na 

matriz polimérica servirão para limitar a mobilidade da cadeia molecular. Polímeros solúveis 

em água podem assim, contribuir consideravelmente para a viscosidade de um sistema e, são 

chamados dispersantes.  

A fim de compreender a literatura sobre reologia de suspensão ou dispersão de 

caulim, é necessário estar familiarizado com os conceitos e terminologias usadas pela maioria 

de investigadores deste tema. A medida da concentração de caulim usada na maioria dos 

estudos é a fração volumétrica do caulim, φ.  Esta é definida como o volume da fase dispersa 

dividido pelo volume total do sistema. 

( )VlVd

Vd

+
=φ    (03) 

onde Vd é o volume da fase dispersa, Vl o volume da fase contínua. Se a densidade da 

partícula do caulim é conhecida a fração volumétrica é facilmente calculada a partir da 

concentração de sólidos por peso do caulim.  

A concentração, ou fração de volume do caulim é o fator mais importante para 

controle da viscosidade . A baixas concentrações, as partículas de caulim tem efeito muito 

pequeno sobre a viscosidade  quando comparadas a soluções de polímero.  Contudo, à 

medida que a concentração de partículas de caulim se aproxima do máximo, a viscosidade 

relativa aumenta dramaticamente.  Visto que é desejável, tanto do ponto de vista econômico 

como de desempenho, ter uma concentração de polímero tão alta quanto possível  o controle 

da viscosidade torna-se muito sensível; pequenas mudanças na concentração de caulim 

podem gerar um enorme efeito sobre a viscosidade.   

Do ponto de vista teórico, se o sistema particulado fosse constituído de esferas de 

mesmo diâmetro, a fração volumétrica teórica máxima, φm, é 0,74.  Na pratica, a fração 
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volumétrica máxima para uma distribuição de partículas de caulim ou qualqueur argila 

monodispersa é freqüentemente muito menor. 

Em concentrações extremamente baixas, usualmente abaixo das concentrações de 

interesse industrial, a contribuição do polímero sobre a viscosidade é quase desprezível e fica 

inteiramente devido a efeitos de partículas de caulim individuais sobre o fluido em suspensão, 

e os efeitos das partículas de caulim individuais são aditivos. A distância interpartícula é 

suficientemente grande  para não ocorrer interação entre elas e a reologia é muito próxima da 

Newtoniana. Em frações volumétricas acima de 0,01, a interação entre partículas de caulim e 

cadeias poliméricas começa a exercer algum efeito, porém não suficiente para alterar a 

reologia do sistema, de forma que a mesma permanece com “plateau” Newtoniano. 

Para concentrações cuja fração volumétrica fica acima de 25% em volume as 

partículas de caulim e as cadeias do polímero começam a ficar mais próximas umas das  

outras a as interações entre elas predominam. A viscosidade relativa aumenta muito 

rapidamente e a fração volumétrica aproxima-se do valor no qual as partículas de caulim 

estão todas em contato entre si que as tornam incapazes de se movimentarem. É nesta 

região que a maioria dos polímeros solúveis em água de uso industrial exercem maior 

influência, e os fatores que determinam sua qualidade  tais como distribuição de pesos 

moleculares e distribuição de carga elétrica sobre a cadeia polimérica tornam-se muito 

importantes. Em resumo, em termos de fração volumétrica: 

 

            Extremamente baixas concentrações  (φ < 0,01) 

• Efeitos de partículas de caulim e cadeias poliméricas individuais são aditivos. 

• Não existem interações entre partículas de caulim 

• Fluxo apresenta significativo “plateau” Newtoniano 

 

Concentrações intermediárias  (0,01 < φ < 0,25) 

• Interações entre partículas de caulim e cadeias poliméricas são significativas 

• A relação  viscosidade - concentração é não-linear 

• Fluxo apresenta “plateau” Newtoniano de menor intensidade. 
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 Altas concentrações    (φ > 0,25) 

• Interação entre partículas de caulim e cadeias poliméricas são predominantes 

• Formam-se  "empacotamentos” entre partículas de caulim dispersas e estabilizadas 

pela adsorção de cadeias poliméricas. 

• Fluxo Não-Newtoniano 

Obviamente, o efeito de interações interpartícula é intensificado a altas concentrações 

de volume porque as partículas de caulim são mantidas dispersas pela ação dispersante do 

polímero adsorvido. Mas, a distância interparticula também depende do tamanho da partícula 

numa dada fração volumétrica: 

pi DD ⋅













−








= 1

74,0
3/1

φ
   (04) 

Se a distância interpartícula, Di, é igual ao diâmetro da partícula, Dp, então a fração 

volumétrica será de 0,0926.  A equação acima implica que quanto maior o tamanho da 

partícula maior a distância entre elas a uma dada concentração.  Quando consideramos o 

número de partículas de caulim e a área superficial total das mesmas, pode-se verificar 

efeitos adicionais do tamanho da partícula sobre interações interpartícula. 

A área superficial total  St  de um volume de polímero Vt, é dado pela equação:  

p

t
t D

V
S

⋅
=

6
  (05) 

Em relação à adsorção de cadeias poliméricas solúveis em água sobre partículas de 

argilomineral é conhecido que as cargas superficiais são responsáveis pela estabilização das 

dispersões principalmente em meio aquoso devido à formação de potenciais eletrostáticos de 

repulsão. Em solventes orgânicos, a estabilização é geralmente obtida por impedimento 

estérico de moléculas de um polímero não iônico adsorvidas na superfície das partículas de 

caulim. A formação de carga elétrica na superfície hidratada de um óxido dependerá do 

equilíbrio ácido-base dos grupos OH da superfície com as moléculas de água, onde S 

representa a superfície do óxido. 
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Estes equilíbrios mostram que, segundo o pH do meio, a carga pode ser positiva ou 

negativa.  A densidade de carga, σ, pode então ser expressa por: 

[ ][ ]( )σ= − −+ −F

A
S OH S O2   (10) 

onde A é a superfície específica (cm2 L-1), F a constante de Faraday = 96500 C.mol-1e as 

espécies representadas em colchetes o número de sítios carregados na superfície (mol.L-1).  

A formação de carga elétrica pode também ocorrer pela adsorção de íons presentes na 

solução e que tenham alguma afinidade particular por esta superfície.   

Embora seja possível medir o real diâmetro de uma partícula de caulim  por 

espalhamento de luz ou outras técnicas, o volume efetivo para propósito hidrodinâmico pode 

ser considerado bem maior e portanto tambem a fração volumétrica.  Camadas superficiais da 

partícula podem aumentar significativamente o seu volume efetivo. Tais camadas podem ser 

devido a cadeias poliméricas adsorvidas ou reagidas tais como álcool polivinílico, 

hidroxietilcelulose ou óxido de polietileno, e cargas elétricas superficiais sobre a partícula do 

polímero. Polímero contendo frações significativas de ácido carboxílico inchará a pH 

elevados, aumentando a fração volumétrica efetiva [60- 61] . Esta técnica é usada em muitas 

aplicações industriais de caulim para ganhar viscosidade em produtos formulados.  Solventes 

adicionados às formulações podem ser absorvidos pela partícula do polímero.  Dependendo 

da natureza química, hidrofílicos ou hidrofóbicos, podem situar-se na superfície causando 

aumento do volume hidrodinâmico. Certamente isto é correto ao adicionarmos solventes que 

agem como plastificantes ou agentes coalescentes, auxiliares de umectação ou agentes anti-

congelantes. 
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Distribuição de tamanho de partícula de uma dispersão monodispersa exerce um 

efeito significativo sobre a viscosidade.  A experiência demonstra que uma dispersão de 

tamanho de partícula monodisperso apresenta  uma fração volumétrica máxima, φm, 

ocupando 74% de todo volume do sistema.  Contudo, os espaços entre os empacotamentos 

das partículas de caulim permitem espaços que podem ser ocupados por partículas menores 

em seus interstícios denotados por ϕ. Por exemplo, uma pequena esfera com diâmetro de 1/7 

das grandes pode fixar-se nestes espaços livres sem grandes perturbações no arranjo de 

partículas. 

2.2   Polímeros em redes tridimensionais 

 Um sistema polimérico polifuncional é formado por espécies de diferentes 

funcionalidades que podem ter cadeias poliméricas lineares, ramificadas,  as quais contém 

em sua estrutura grupos funcionais quimicamente afins. A presença de unidades 

polifuncionais apresentam a possibilidade de formação de estruturas químicas de dimensões 

macroscópicas para os quais, o termo rede infinita tridimensional é apropriadamene aplicada. 

Esta definição implica necessariamente a compreensão de estruturas e propriedades 

relacionadas à formação de ligações cruzadas (crosslinking) e ramificações nas cadeias 

poliméricas. 

 O desenvolvimento da compreensão da relação formação-estrutura-propriedades para 

sistemas polifuncionais que suportam ligações cruzadas e ramificações é muito mais 

complicado do que sistemas bi-funcionais que levam a formação de polímeros lineares. A 

distribuição do grau de polimerização torna-se muito ampla quando, à medida que a 

polimerização ocorre, aproxima-se o ponto de gel, onde uma molécula “infinita” (o gel) é 

supostamente formada. Entre os motivos para tal complexidade está o limitado número de 

métodos experimentais para avaliação e caracterização da estrutura do gel. Portanto, teorias 

realistas da formação de redes verificados experimentalmente estão entre os pontos mais 

importantes na compreensão e previsão destas relações. Modelos experimentais envolvendo 

sistemas de baixa funcionalidade, bem como sistemas polifuncionais servem de base para 

formulação de uma teoria concreta e fornecem os valores iniciais dos parâmetros 

controladores das ligações cruzadas. A combinação de química orgânica e físico-química com 
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teoria de ramificações constitui em ferramenta necessária para o entendimento da formação 

de estruturas de redes, onde se inclui redes inter-penetrantes, em sistemas reais. Reações de 

ligações cruzadas podem ser controladas por [62]: 

• Equilíbrio químico ou cinética química:  A reatividade dos grupos funcionais é 

independente do tamanho e topologia das macromoléculas às quais estão sendo 

ligados. Sua reatividade pode depender, contudo, da presença e estado de outros 

grupos na unidade monomérica.  A dependência de temperatura da constante da 

taxa, k, obedece a lei de Arrhenius – log k ∝ 1/T. 

• Controle da difusão específica: A constante da taxa de difusão depende do tamanho e 

topologia do grupo na molécula ao qual está sendo ligado, isto é, depende do 

coeficiente de difusão translacional das espécies presentes. Assim, dependem 

também da viscosidade do sistema. O controle específico da difusão é característico 

de reações rápidas. Em formação de polímeros, o controle específico da difusão é 

responsável pela aceleração da polimerização de cadeias devido ao retardamento da 

terminação por recombinação de dois macro-radicais, chamado efeito Trommsdorff 

[63−64]. Algumas etapas da reação, principalmente no final da polimerização, são 

usualmente muito lentas. Nessas situações fica clara a dependência da difusão 

translacional; também a dependência da constante da taxa com a temperatura segue  

a lei de Arrhenius. 

• Controle da difusão global:  A taxa da reação é controlada pela mobilidade ou difusão 

dos segmentos. Tal controle é característico de reações que ocorrem na região de 

transição vítrea, típico de muitos polímeros termorrígidos, pois a temperatura de 

transição vítrea durante a cura pode aumentar de 102K. 

As teorias de formação de redes são baseadas, principalmente, na hipótese da 

validade da lei da ação das massas e na dependência da lei de Arrhenius  das constantes de 

taxas.  Podem ser agrupadas em duas categorias: 
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1. Modelo gráfico: Não é diretamente relacionada com espaço. O efeito da 

correlação espacial tal como ciclização são considerados somente como uma 

aproximação. 

2. Simulação por computador: Formação de redes no espaço de n dimensões 

usando simulação em treliças. 

A primeira categoria (modelo gráfico) pode ser dividida em dois grupos dependendo 

da forma de geração das moléculas: 

1A) Teoria estatística na qual as estruturas de ramificações e ligações cruzadas são 

geradas a partir de unidades monoméricas ou fragmentos estruturais maiores. 

1B) Teoria cinética na qual os processos de ramificação são descritos por um 

conjunto (infinito) de equações diferenciais baseados na lei da ação das massas, ou por 

equações diferenciais de Smoluchowski onde outros parâmetros, não somente cinética 

química, podem ser controladas com aproximação. 

 

Teoria Estatística  [[[[62 −−−− 65]]]] 

Na teoria estatística, as moléculas e estruturas são formadas através das unidades 

monoméricas que ocorrem em diferentes estados de reação. O estado da reação é 

caracterizado pelo número e tipo de grupo funcional reagido e pelo tipo de ligação que os 

unem às moléculas vizinhas.  A Figura 8 mostra um caso simples de monômero trifuncional 

com grupos funcionais de igual tipo. A unidade trifuncional pode existir em quatro estados de 

reação com 0, 1, 2 e 3 grupos reagidos, que é igual ao número de ligações pelas quais estão 

ligadas às moléculas vizinhas. Estas são as possibilidades (P0, P1, P2 e P3) de reação de uma 

molécula trifuncional que gera distribuição de unidades, as quais são desenvolvidas com o 

tempo até obtenção do gel através da combinação própria de funcionalidades de tais 

unidades [65 - 66]. 
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Figura 8: Construção estatística de estruturas ramificadas e ligações cruzadas de unidades monoméricas 

[62]. 

 

 O sistema reacional pode ser representado por gráficos (árvore) nos quais os nós 

representam unidades monoméricas. Na teoria de formação de ramificações este coleção de 

gráficos − uma floresta molecular − é transformada em outra floresta − uma floresta de árvores 

enraizadas [62]. A Figura 9 apresenta o esquema de formação de árvores enraizadas a partir 

de uma unidade monomérica. Esta transformação é desenvolvida considerando cada nó com 

a mesma probabilidade de reação e colocando-o na geração zero da árvore molecular, isto é, 

na raiz da árvore.  Então,  outra unidade monomérica da mesma molécula  surge na primeira, 

segunda, terceira, enésima geração. Esta transplantação de árvores tem duas conseqüências 

principais: (1) Todos os nós (unidades monoméricas) do sistema podem ser encontrados na 

geração zero (A raiz) e todas as unidades com pelo menos uma funcionalidade reagida 

podem ser encontradas na geração 01; (2) n-meros aparecem na raiz n vezes o que significa 

que a probabilidade de encontrar n-meros entre árvores enraizadas é dada pela sua fração 

em peso.  
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Figura 9: Transformação de uma floresta molecular a uma floresta de três raízes e a geração de tais 

florestas [62].  

 

 A transformação para floresta molecular enraizada foi desenvolvida devido a 

facilidade em gerar florestas moleculares a partir de unidades monoméricas. Na raiz estão 

todas as unidades funcionais e as árvores correspondentes são geradas passo-a- passo a 

partir da geração zero para a geração 01, entre outras, por efeito de substituição cascata. 

Esta substituição cascata leva a uma forma implícita de distribuição em fração peso podendo 

posteriormente ser utilizada como fonte de informações: ela pode ser transformada em um 

número de fração, z-fração,  de distribuição na forma de função generalizada e levar a uma 

forma mais simples de cálculos de média.  

 Além do ponto gel, as ligações formadas a partir das unidades monoméricas podem 

ter finita ou infinita continuação. Se a continuação é finita, a sub-árvore formada também é  

finita. Por outro lado, se a continuação for infinita, as unidades ligadas com tal ligação, levam 

a formação do gel “infinito”. A classificação de ligações relativamente se elas têm finita ou 

infinita continuação permite uma descrição estatística relativamente detalhada da estrutura do 

gel.  As características físico-químicas principais de uma tal estrutura são os chamados 

polímeros termorrígidos [62 - 66]. 

 Teoria cinética  [[[[62]]]] 

 A teoria cinética trabalha com conjunto de moléculas e o estado gel é representado 

por uma molécula “infinita”. A reação pode ocorrer entre qualquer par de moléculas pela qual 

grandes moléculas são formadas. A Figura 10 ilustra este processo. 
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Figura 10:  Geração de espécies utilizando método cinético [62]. 

 A taxa de reação é proporcional ao produto do número de grupos funcionais não-

reagidos na respectiva reação entre as espécies. Assim, o número correspondente de 

equações diferenciais cinéticas é infinito. Se grupos de diferentes tipos ou reatividade estão 

presente, surge um grande  número de caminhos pelos quais se pode construir oligômeros de 

alto grau de polimerização. Porém, o conjunto infinito de equações diferenciais cinéticas pode, 

na maioria das vezes, ser convertido em uma simples equação diferencial parcial a fim de 

gerar funções que descrevam a distribuição global de moléculas.  A solução que fornece a 

distribuição global do grau de polimerização tornou-se possível tanto para as chamadas 

reações aleatórias, ou seja grupos com reatividade independente, como para 

policondensação de monômeros bi-funcionais com reatividade dependente de grupos 

funcionais. Se a funcionalidade é maior do que 2 e o efeito de substituição é operativo, isto é, 

exerce influência significativa sobre os produtos, então não é possível uma solução analítica. 

 

2.2.1  Considerações sobre blendas poliméricas e hipótese de polímeros de redes 

Interpenetrantes seqüencial  [[[[67]]]]. 

 Materiais poliméricos multicomponentes são definidos como compostos por duas ou 

mais espécies poliméricas estruturalmente diferentes. Geralmente são classificados em dois 

grupos em termos do tipo de ligação entre eles. Copolímeros em bloco, copolímeros 

enxertados e copolímeros AB-crosslinked contém ligações covalentes as quais mantêm 

unidas as diferentes espécies. Por outro lado, misturas poliméricas não possuem tais 

ligações, sendo teoricamente separáveis. Porém, os sistemas poliméricos deste estudo,  
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devido às interações intercadeias cujas natureza e intensidades variam de pontes de 

hidrogênio a ligações de van der Waals são mantidas unidas fisicamente como mistura 

homogêna. A grande maioria dos sistemas multicomponentes sofre separação de fases por 

causa da entalpia positiva de mistura ligadas à baixa entropia. A condição termodinâmica para 

que ocorra um sistema homogêneo na mistura de duas espécies poliméricas diferentes é que 

a energia livre seja negativa. 

∆Gm <0  (11) 

onde  a variação de energia livre se refere ao processo em que M é uma mistura homogênea 

de duas espécies poliméricas diferentes, ou solução formada adicionando-se A e B: A + B → 

M. A energia livre de mistura é função da entalpia de mistura e da entropia de mistura. A 

primeira pode ser positiva, nula ou negativa, mas a segunda é sempre positiva:  

∆Gm = ∆Hm - ∆ TSm. (12) 

Se ∆Gm é positivo, não há miscibilidade completa entre as espécies poliméricas A e B 

e, como conseqüência, ocorrerá separação de fases. Sistema assim observado pode ser 

classificado como IPN seqüencial pelo fato de desenvolver fases distintas de diferentes 

domínios.   Polímeros de redes interpenetrantes são definidos em sentido mais amplo, como 

uma mistura íntima de duas ou mais espécies poliméricas na forma de rede [63, 67]. 

Idealmente, eles podem ser sintetizados tanto por inchamento do primeiro polímero de 

ligações cruzadas com um segundo monômero ou componente (chamado IPN seqüencial) ou 

pela reação de um par de monômeros e crosslinkers ao mesmo tempo, não interferindo no 

mecanismo da reação que são chamadas redes interpenetrantes simultâneas, (Simultaneous 

Interpenetrating Networks,  SIN’s). De fato, muitas destas variações dessas idéias existem 

tanto na literatura científica como em patentes. Basicamente, um IPN deve cumprir alguns 

pré-requisitos: 

1. A presença de ligações cruzadas mesmo não existindo ligações covalentes, as quais, 

especialmente em ambos polímeros, limitam os domínios de fases. 

2. Polimerização é acompanhada simultaneamente por separações de fases, 

requerendo difusão  através de um meio viscoso a fim de formar domínios. 
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3. O produto final é freqüentemente termorrígido, não existindo fluxo ou dissolução. 

Estes fenômenos raramente são tratados simultaneamente, por consequência, a 

morfologia deverá ser tratada como um estado de quase-equilibrio determinado por um 

balanço entre vários fatores. 

No caso do presente estudo, estima-se não tratar-se de sistema tipo IPN por razões  

que não satisfazem primordialmente as condições acima expostas.  

2.2.2  Cinética de reações de policondensação [[[[64]]]] 

A cinética da reação de policondensação  de pode ser tratada como uma reação entre 

os grupos COOH e OH, ambos oriundos das diferentes espécies químicas. Sendo estas 

espécies  Poli(ácido carboxílico) e Poli(Eter-poliol) respectivamente, para um reator de 

batelada: 

 ]][[
][

OHCOOHck
dt

COOHd
−=  (13) 

onde:  [COOH] = Concentração molar do grupo carboxila  

       [OH] = Concentração molar do grupo hidroxila 

       c = Concentração molar do catalisador  

Relativamente ao tratamento teórico estabelecido para reações de policondensação 

para formação de “gel point”,  a fim de orientar a compreensão dos processos químicos 

envolvidos nesta investigação serão consideradas as duas condições abaixo: 

1. Catalisador ácido (Ácido p-toluenosulfônico) 

2. Balanço estequiométrico ⇒  [COOH] = [OH]  

3. Processo isotérmico 

4. Catalisador constante 

5. Hipótese de igual reatividade de grupos funcionais      

Dadas as considerações acima, a equação 7 acima se torna: 

2]['
][

COOHk
dt

COOHd
−=   (14) 
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Seguindo cinética de segunda ordem. 

  Para policondensação a definição de conversão (p)  

[ ]oCOOH

COOH
p

][
1−=    (15) 

 

2.3   Técnicas analíticas para caracterização. 

A presente investigação tem como proposta sintetizar e caracterizar polímeros 

gerados por diferentes processsos, isto é, em fase aquosa pela técnica de polimerização via 

radicais livres e posterior reação de policondensação com grupos carboxila e hidroxilas 

provenientes de da mistura de polímeros. Assim, torna-se conveniente uma revisão das 

diversas técnicas para caracterização de polímeros e demais componentes do presente 

estudo com finalidade de proporcionar um melhor entendimento das propriedades 

investigadas. 

 

2.3.1    Distribuição de pesos moleculares [[[[68]]]] 

Em polímeros sintéticos a mais importante variável para fins da compreensão de sua 

arquitetura molecular é o grau de polimerização – o número de unidades repetidas que são 

mantidas unidas na estrutura da macromolécula. O grau de polimerização pode ser conhecido 

através da medida da massa ou peso molar do polímero. Polímeros sintéticos são 

invariavelmente heterogêneos em termos de massa molar e são caracterizados por: 

a) Peso molecular numérico médio   (Mn) 

 

 (16) 
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b) Peso molecular ponderal médio  (MW) 

 

 (17) 

onde  Ni  e Wi  são os números e pesos de cadeias moleculares de massa molar M 

respectivamente. Visto que Wi = NiMi,  a equação acima pode ser re-escrita como:  

 

  (18) 

As medidas de massa molar diferem entre si pela ênfase que carregam.   O peso 

molecular numérico médio (Mn) enfatiza pequenas moléculas presentes  enquanto que o peso 

molecular ponderal médio (MW) enfatiza as moléculas maiores.  

A amplitude da distribuição é usualmente definida como polidispersidade, que é uma 

simples proporção entre massa molar média e massa molar numérica: 

Mn

Mw
PD =                           (19) 

 O valor da polidispersão (PD) é 1 para uma distribuição monodispersa, porém, para 

polímeros comerciais usualmente é maior que a unidade. Por exemplo, para um polietileno 

dealta densidade (HDPE) PD varia entre 6 a 12 enquanto que para um polietileno de baixa 

densidade (LDPE) o valor de PD demonstra uma distribuição mais larga e obtém valores que 

variam para acima de 30 (  acima de 30).  
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2.3.2    Cromatografia de permeação em gel (GPC) [[[[68 - 69]]]] . 

Quanto mais homogêneo for o polímero mais simples é a sua caracterização em 

termos de determinação de sua massa molar. A produção de sub-amostras de um mesmo 

polímero, as quais são mais homogêneas que o polímero de origem é chamado 

fracionamento e constituem a forma ideal  para a caracterização da distribuição da massa 

molar. Um polímero constituído de frações conhecidas de massas molares  geralmente serve 

como referencia nas diversas técnicas de fracionamento conhecidas. A principal alternativa 

para fracionamento amostras é a cromatografia de exclusão de tamanhos moleculares. 

 Esta técnica, também chamada Size-Exclusion Chromatografy (SEC) ou Gel-

permeation Chromatografy (GPC)  possivelmente é a mais utilizada para determinação da 

distribuição de pesos moleculares em polímeros. É suficiente para caracterização de altos 

pesos moleculares de filmes ou fibras de polímeros de pesos moleculares acima de 106 , 

resinas termorrígidas, oligômeros ou pré-polímeros nos quais somente poucas unidades 

monoméricas estão ligadas, e finalmente moléculas simples presentes em polímeros 

comerciais na forma de aditivos. Assim, SEC se constitui em método padrão para separação 

e determinação de peso molecular médio e distribuição de pesos moleculares. 

 O principio básico de funcionamento desta técnica consiste na utilização de uma 

solução diluída de polímero que é injetada dentro de uma coluna cromatográfica ou de 

fracionamento apropriada ou série de colunas através de uma corrente de um solvente 

específico conhecido como fase móvel. Tais colunas são empacotadas ou preenchidas por 

um material cujos poros são sólidos e de dimensões conhecidas como fase estacionária. Se 

os poros da coluna são de tamanho similar àqueles das moléculas do polímero em solução, 

as moléculas maiores são excluídas dos poros menores de tal forma que estas moléculas 

passam através dos poros da coluna mais rapidamente. Como a fase móvel passa através da 

coluna empacotada diferentes espécies de soluto são retidos em graus variados por 

diferentes interações com a fase estacionária. Dentre os tipos de interação com a fase 

estacionaria são destacados; adsorção na superfície, partição de líquidos e troca iônica, os 

quais servem de base para outras técnicas de cromatografia líquida. Em GPC as colunas são 

empacotadas com partículas porosas e a separação ocorre porque moléculas de diferentes 

tamanhos penetram os poros da fase estacionária em graus variados. O método é 
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semelhante à operação reversa de peneiramento em nível molecular. As moléculas maiores 

são excluídas dos poros a uma extensão significativa e, portanto, são os primeiros a emergir  

da coluna. Progressivamente moléculas menores são permeadas através da fase estacionária 

em extensão crescente e são eluídas seqüencialmente. O material eluído é monitorado como 

soluto por um detetor adequado, usualmente refratômetro, que detecta índice de refração. 

 O uso de GPC para determinação de massas molares requer a medida do volume 

de solvente que passa através da coluna antes de um polímero de um peso molecular em 

particular é eluído. Esta quantidade é chamada volume de retenção VR.  

   Utilizando uma curva de calibração adequada que relaciona tempo volume de 

retenção eluído e massa molar de um polímero padrão é possível determinar a distribuição de 

massas molares relativo a este padrão. A Figura 11 mostra uma curva de calibração a qual 

relaciona massa molar M e VR a qual consiste de determinação experimental e que é 

governada pela seguinte equação experimental:  

 

 Log (massa molar) = 11.9968 – 0.512001 VR,  ⇒  com R2=0.999556. (20)       

 

Figura 11: Curva de calibração típica para poliestireno [38] 
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2.3.3    Análise térmica  

2.3.3.1   Análise Dinâmico-Mecânica (DMA) [[[[70 - 71]]]].  

A análise dinâmico-mecânica (DMA) ou análise termodinâmico-mecânica (DMTA) tem 

como um dos principais objetivos relacionar as propriedades macroscópicas, tais como as 

propriedades mecânicas, às relaxações moleculares associadas a mudanças conformacionais 

e a deformações microscópicas geradas a partir de rearranjos moleculares. Abaixo uma 

representação esquemática de tais vibrações e solicitações mecânicas em cadeia 

macromolecular. 

 

As propriedades mecânicas dos materiais são avaliadas a partir de uma solicitação, 

na forma de uma deformação ou na aplicação de uma tensão, com o monitoramento da 

resposta do material, expressa como tensão ou como deformação, respectivamente. Ensaios 

mecânicos são classificados como estáticos, uma vez que se aplica ao material uma tensão 

ou deformação constante, ou a taxas constantes. Estes experimentos são destrutivos, já que 

uma de suas finalidades é a determinação de propriedades limite do material. 

A análise dinâmico-mecânica consiste, de modo geral, em se aplicar uma tensão ou 

deformação mecânica oscilatória, normalmente senoidal, de baixa amplitude a um sólido ou 

líquido viscoso, medindo-se a deformação sofrida por este ou a tensão resultante, 

respectivamente, sob variação de freqüência ou de temperatura. 

O comportamento mecânico ou dinâmico-mecânico de um material será governado 

por sua viscoelasticidade, que será função do tipo de ensaio e de solicitação aplicados. 

Dependendo da resposta ao estímulo mecânico, o material pode ser classificado como 

elástico ou viscoso. Para um sólido perfeitamente elástico ou Hookiano a deformação é 

proporcional à tensão aplicada e vice-versa, segundo a lei de Hooke. Um material viscoso 

ideal obedece à lei de Newton, que estabelece que a tensão e a taxa de cisalhamento estão 

relacionadas através de uma característica intrínseca que é a viscosidade.  
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Materiais poliméricos apresentam comportamento mecânico intermediário ao elástico 

e ao viscoso, sendo denominados viscoelásticos. A contribuição elástica e viscosa para o 

comportamento mecânico do polímero depende da temperatura e da escala de tempo do 

experimento. 

 

Características da Análise Dinâmico-Mecânica [[[[68 - 70]]]] 

A técnica inerente à análise possui três características básicas: 

 
1. Mecânica:   A amostra é deformada sob condições controladas.  

2. Dinâmica:   A  deformação  oscila, isto é, primeiro em uma direção e em seguida 

retorna ao estado original, repetidas vezes.   

3. Análise:    Consiste na resposta da amostra da amostra à deformação oscilatória 

a qual é medida e em seguida analisada. 

 

A técnica de ensaio 

1)  Preparação da amostra  

1.1)  Formar um filme continuo a partir da solução polimérica  e em seguida corta-la 

em forma de disco  

1.2)  Colocar o filme na forma de disco ou adaptada à forma apropriada entre as 

placas paralelas no instrumento do teste  

1.3)   Permitir a rotação da placa inferior  de forma oscilatória  

As placas permanecem na posição horizontal e paralelas entre si. O instrumento 

promove a rotação da placa inferior, primeiro no sentido horário a uma curta distância e em 

seguida gira em sentido contrario retornando ao ponto original. Novamente e por muitos ciclos 

esta operação é repetida.  

2)  Variáveis independentes – Controladas pelo experimentador    

2.1). Diâmetro da amostra : Expressa em mm 

2.2). Espessura da amostra: Distância entre as placas – expressa em mm.  
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2.3). Freqüência de oscilação:  Normalmente a freqüência é reportada em radianos 

por segundo, a qual é idêntico a ciclos por segundo multiplicado por 2π.  Por exemplo, se a 

placa inferior oscila a um ciclo por segundo, reporta-se a freqüência de 6.28 radianos por 

segundo. 

 

Bottom Plate

Sample

Top Plate

Controlled 
Deformation

Torque
Meter

2x o

 

Figura 12:  Esquema de conjunto experimental de teste de DMA. 

 

3)  Variáveis dependentes   

3.1) Amplitude de oscilação.   

Esta quantidade é reportada como “deformação” adimensional calculada como segue:  

2xo é a distância percorrida ao longo de uma circunferência por um ponto sobre a placa 

inferior desde sua posição de origem, no sentido horário, até uma posição arbitrária definida 

ao longo da circunferência. Sendo  h a distância entre as placas , então a amplitude de 

deformação (strain amplitude)  (expressa como  %) é dada por:   

100
h

x
 =  = )deformação de (Amplitude o

o ∗γ .  (21) 

3.2)   Medidas variáveis  

O experimento produz uma oscilação no sinal do torque na placa superior. Usando 

fator de conversão que depende da geometria da amostra é possível converter o torque para 

um sinal de  tensão de oscilação, representada por “σ(t),” que oscila com a freqüência 
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exatamente a  mesma da freqüência do movimento da placa inferior. Este tensão de oscilação  

possui duas importantes características:  

•  Amplitude (isto é, o valor do pico), representado como  σo   

• Mudança de fase (Ângulo de fase):  A tensão de oscilação terá a variação de 

fase relativa à oscilação do movimento da placa inferior.  Esta mudança de fase é chamada δ. 

São reportadas duas quantidades, tan(δ) e  G’.   

3.3) tan δ:  O instrumento mede a mudança de fase (δ) entre a  tensão de 

oscilação imposta mecanicamente e a tensão de oscilação resultante. Este dado é calculado 

na forma usual de tangente de δ, a qual é reportada como tan δ. 

3.4) G’ (“G-linha”):  O “modulo de cisalhamento elástico”   ma forma de calcular é:  

( )
′ =







+
G

o

o

σ
γ

δ

2

21 tan
 (22) 

A Figura 13 ilustra as quantidades G’ e G” (na figura aparecem as quantidades E’ e 

E”) como módulo de perda e armazenamento de energia relativa a tensão de  tração (E’ e E”) 

ou cisalhamento (G’ e G”). 

 

Figura 13: Módulos de perda e armazenamento em tensão de  tração [72] 

 

Uma nota técnica sobre G’:   

O sinal de tensão de oscilação σ(t) é decomposto na soma dois sinais de onda, uma 

em fase com γ(t) e outra 90° fora de fase.  A amplitude de onda em fase, dividida pela 
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constante γo, é G’.  A amplitude de onda fora de fase, dividida por γo, é G”, isto é, o modulo de 

perda de energia em cisalhamento (the shear loss modulus).   

Tan δ  = G”/ G’  (23). 

4) Comportamento típico de polímero [[[[71 - 43]]]] 

Em experimentos dinâmico-mecânicos conduzidos isotermicamente, quando a 

freqüência é variada, as cadeias poliméricas irão absorver energia em faixas de freqüência 

características. A absorção de energia só ocorrerá quando a escala de tempo do experimento, 

ditada pela freqüência, for igual ao tempo necessário para que o material sofra uma 

determinada relaxação, denominado tempo de relaxação. Como a absorção de energia 

mecânica de polímeros ocorre em uma faixa de freqüência ν (1/ν =tempo), isto significa que o 

material apresenta uma distribuição de tempos de relaxação, podendo estar associado, por 

exemplo, a um segmento de cadeia em diferentes microambientes. Os tempos de relaxação 

são dependentes da temperatura, decaindo com o aumento desta. Assim, em uma situação 

hipotética, se uma análise é conduzida a 10Hz, e o tempo de relaxação de um determinado 

grupo a esta temperatura é de 1 s, esta relaxação não será observada neste experimento, 

pois o tempo entre cada ciclo é de 0,10 s, sendo menor que o tempo necessário para que a 

relaxação ocorra. Entretanto, elevando-se a temperatura a T2, na qual os tempos de relaxação 

são da ordem de 0,10 s, a relaxação ocorrerá. 

As relaxações normalmente estão associadas a mudanças conformacionais de grupos 

ou segmentos da cadeia polimérica, resultantes de rotações em torno das ligações químicas. 

O tempo de relaxação é uma medida da mobilidade das cadeias e depende da estrutura 

molecular e da temperatura. A temperatura influência a mobilidade da cadeia polimérica e, 

conseqüentemente, o tempo relacionado à sua relaxação. A dependência dos módulos de 

armazenamento e de perda com a freqüência e com a temperatura é descrita abaixo. 

4.1) Dependência da temperatura [73] 

Para um polímero amorfo típico, isto é, não-cristalino e sem ligações cruzadas (non-

crystalline and un-crosslinked), tan δ  e G’ variam como função da temperatura.  O polímero é 

vítreo a baixas temperaturas.  A medida que a temperatura aumenta  o polímero “amolece” e 
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G” tornando-se borrachoso e começa a fluir.  Tais variações de estado e seus efeitos sobre 

tan δ  e G’, são listados na Tabela 2.   

 

Tabela 2: Parâmetros de DMA para um polímero típico como função da temperatura [74]. 

Faixa de 
temperatura 

Faixa de 
valor de G ‘ 

Faixa de 
valor de  tan 

δδδδ 

 
Comportamento do Material 

 
 
Muito baixa  

 
109  a 1010 
dyn/ cm2 

 
0  a  0.5 

Vítreo, requer elevada força para 
deformação;   
 Elastico:  Recupera sua forma original 
apos pequenas deformações.  

No ponto da  Tg:  
Glass Transition 
Temperature 

Valores 
próximos a 
≈106 

Atinge valores 
máximos de 1 a 
2 

Matriz “molG”, facil de deformar, 
recupera parcialmene a forma apos 
deformação  

Logo acima da  
Tg 

Apresenta 
plateau 
próximo ao 
constante  

Atinge valores 
mínimos  

Borrachoso, facil deformação, mas 
ainda recupera parcialmente apos 
deformação. 

Muito acima da  
Tg 

Cai para  zero Pode atingir 
valores infinitos  

Flui como “mel” . Não recupera após 
deformação. 

 

4.2) Efeito do peso molecular e ramificações [74 - 76] 

Os efeitos de peso molecular e ramificações são mostrados em detalhes na discussão 

de resultados de caracterização por DMA em polímeros destinados aos objetivos do presente 

trabalho.  Usualmente, como mostrado na Tabela 2, quando a temperatura é aumentada 

através de sua Tg, um polímero linear mostra uma queda acentuada em G’ e um pico 

definido na tan(δ).  A medida que a temperatura prossegue aumentando a valores mesmo 

acima da Tg, o polímero mostra um comportamento similar a um simples fluido sem nenhuma 

elasticidade. Assim, a altas temperaturas G’ aproxima-se do zero e  tan δ se aproxima do 

infinito. Se um polímero é linear com peso molecular relativamente baixo, G’ diminui  

enquanto que tan(δ) aumentará tão rapidamente quanto a temperatura é elevada. Pesos 

moleculares mais altos ou a presença de ramificações na cadeia polimérica produzirão 

respostas mais lentas ou mais demoradas ao se elevar significativamente a temperatura [76]. 

Se a extensão das ramificações for suficientemente alta, a amostra forma redes de  



  65 

ligações cruzadas (crosslinked network)  e mantém alguma elasticidade independente do 

quanto a temperatura é elevada.  Então G’ permanece constante a medida que a 

temperatura é aumentada.  Analogamente tan δ também permanecerá constante ou mesmo, 

em alguns casos, será ligeiramente reduzida.  

Em amostras reais, a chamado região de “plateau” é algumas vezes não tão óbvia, 

isto é, baixos pesos moleculares podem causar o desaparecimento da região de “plateau”. 

Usualmente, as curvas mostradas nos experimentos chamados ideais refletem o 

comportamento de uma amostra pura monodispersa. Se a amostra real é uma mistura de 

composição similar ou mesmo trata-se de uma distribuição polidispersa, cada componente da 

mistura terá sua própria característica  fora da temperatura de “plateau”, e o efeito líquido 

sobre G’ será gradualmente reduzido sobre uma ampla faixa de temperatura que não pode 

ser vista como “plateau” propriamente [72]. 

 

2.3.3.1   Análise termogravimétrica (TG) [[[[75 - 76]]]] 

Foram realizadas, no presente estudo a análise termogravimétirca e análise 

termogravimétrica derivativa. Neste segundo critério, o parâmetro medido é a variação de 

massa com o tempo (dm/dt) que é a taxa ou cinética de variação de massa. A cinética de um 

dado processo de natureza física (evaporação, sublimação, entre outras.) ou química (reação 

de degradação, decomposição, oxidação, entre outras..) pode ser avaliada por análise 

termogravimétrica, desde que estes processos envolvam variação de massa. Este requisito é 

necessário, porém não suficiente, pois a variação de massa deve refletir a cinética do 

processo e não de uma combinação ou sobreposição de processos. 

O estudo cinético foi conduzido no modo dinâmico, isto é, a uma taxa de aquecimento 

constante em função do tempo. Para uma correta interpretação dos dados gerados pela 

técnica termogravimétrica derivativa é necessário levar em consideração a cinética do 

processo. 

Lei de velocidade 
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n
Ak

dt

Ad
v ][

][
−=−=    (24) 

Onde: v = taxa em que o processo físico ou químico ocorre 

k = constante de velocidade 

[A] = concentração da espécie A 

n = ordem de reação 

É observado, nas figuras seguintes  que a análise termogravimétrica não fornece 

informações sobre concentrações, mas sim de massa. Como conseqüência, a equação de lei 

de velocidade acima deve ser modificada: 

n

t

t mk
dt

md
v ][

][
−=−=   (25) 

onde m =  massa residual, isto é, a massa que permanece na termobalança ao longo do 

tempo. 

Este estudo não visa determinação da ordem (n) da reação, visto ser uma 

metodologia complementar à análise dinâmico-mecânica (DMA), abordada no parágrafo 

seguinte, com objetivo de identificar eventuais  transições térmicas durante aquecimento, em 

especial àquelas correspondentes às ligações cruzadas. 

2.3.4     Espectroscopia de FTIR [[[[68 - 69]]]]. 

A espectrometria por transformada de Fourier (FTIR), que se desenvolveu muito nos 

últimos anos, apresenta uma serie de vantagens sobre os instrumentos convencionais. Seu 

princípio de funcionamento é diferente. Radiações contendo todos os comprimentos de onda 

(5.000 a 400 cm−1) é separada em dois feixes. Um deles percorrendo uma distância fixa e 

outra, uma distância variável (espelho  móvel). Quando a diferencia entre os comprimentos de 

onda correspondentes é um múltipla inteiro do feixe invariante, ocorre interferência 

construtiva. Ocorre interferência destrutiva quando a diferença é um múltiplo ímpar de um 

quarto do comprimento de onda. O resultado de uma variação completa de comprimentos de 

onda é uma série oscilatória de combinações destrutivas ou construtivas, ou chamado 

interferograma. Uma transformação de Fourier converte este interferograma do domínio do 
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tempo à forma mais familiar do domínio de freqüências. A transformação de Fourier em 

posições sucessivas do espelha móvel da origem ao espectro completo do IR. A passagem 

de radiação por uma amostra submete-a a uma faixa larga de energias. Em principio, a 

análises desta faixa dá origem ao espectro completo de infravermelho da amostra. 

 

 

Figura 14: Modos de vibração de moléculas em espectroscopia de IR 

 
 

 

Figura 15: Espectro de FTIR para reações típicas de ligações cruzadas [39] 

As principais regiões de absorção características dos grupos químicos envolvidos 

neste processo são:  

A) –OH na forma livre e ligadas por pontes de hidrogênio, estiramento vibracional na 

região  de 3450 - 3225 cm−1  devido  presença de compostos hidroxilados tais como álcool, 

glicol, entre os quais Poli(Eter-poliol).  

B) –C=O estiramento vibracional na região de 1700 cm−1   devido às carbonilas 

saturadas do grupo ácido proveniente de acidos carboxílicos, tal como ácido acrílico, ácido 

metacrílco, itacônico, entre outros. Conforme J. Carlsson [77] ácidos carboxílicos podem 

existir na forma de dímeros, condição bastante estáveis que absorvem IR na região de 1705 – 

1710 cm−1  conforme estrutura abaixo: 
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C) –C–O Estiramento vibracional dos grupos–OH na região de 1050 cm−1  devido a 

grupos  – CH2OH primário contendo no grupo metilol. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Arquitetura molecular formada por ligações cruzadas (crosslinking) entre grupos COOH e OH [64] 

2.3.5 Potencial Zeta e Mobilidade Eletroforética [[[[78 - 80]]]] 

Uma partícula carregada eletricamente numa suspensão ou dispersão polimérica 

possui ao seu redor uma concentração de íons de cargas opostas chamada contra-íons. Se 

não existirem co-monômeros iônicos na composição do polímero, a carga na superfície da 

partícula pode surgir de surfactantes iônicos adsorvidos. 

Na superfície da partícula existe uma camada compacta  formada de íons adsorvidos 

e contra-íons, chamada camada de Stern, envolvida por uma camada difusa de contra-íons 

conhecida como camada de Guoy-Chapman, na qual a concentração de contra-íons diminui 

até que a carga líquida ser igual a do meio.  Para dar uma visão mais qualitativa do fenômeno 

existem equações matemáticas que auxiliam sua compreensão, as chamadas equações de 

Poisson, Boltzmann e equação para espaço de densidade de carga. 

O escasso limite da camada de Stern é considerado ser rígido e se mover com a 

partícula como uma unidade.  Determinações experimentais da carga da superfície da 

partícula, tais como medidas de potencial zeta são considerados um reflexo do potencial 

elétrico na fronteira entre as camadas de Stern e Guoy-Chapman que, provavelmente é 

deformada consideravelmente quando a dispersão é cisalhada.   
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Quando a forca iônica do meio aquoso é aumentada, por exemplo por adição de sais, 

a dupla camada elétrica é comprimida.  Uma aproximação da espessura recíproca da dupla 

camada, κ, é dada pela expressão de Debye-Hückel: 

2/1
28










⋅⋅

⋅⋅⋅
=

Tk

cz

orεε

π
κ   (26) 

onde Z é a valência dos íons, c sua concentração, εrεo a constante dielétrica do meio e de 

permissividade de espaço livre respectivamente e K a constante de Boltzmann. 

A Figura 17 ilustra a distribuição de cargas elétricas conforme modelo da dupla 

camada elétrica  demonstrando o arranjo espacial dos íons ao redor de uma partícula imersa 

em um meio líquido . 

 

 

 
Figura 17: Arranjo espacial dos íons ao redor de uma partícula imersa em um meio líquido [78]. 

 

2.3.5.1  Mobilidade Eletroforética aplicado a sistemas coloidais : Equação de Hückel  

A técnica de eletroforese é muito utilizada para a caracterização da estabilidade de 

sistemas coloidais cuja fase dispersa é constituída de partículas de argilomineral carregadas 

eletricamente na superfície.  Uma partícula eletricamente carregada na superfície constitui  
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uma grandeza eletrocinética que, quando submetida a um campo elétrico (E), vai se deslocar 

a uma velocidade (ν) denominada velocidade eletroforética. 

A mobilidade eletroforética (µ), dada em m2.s−1.V−1, para uma partícula esférica pode 

ser definida como : 

E

v
=µ    (27) 

Quando uma partícula de carga elétrica q se move sob influência de um campo 

elétrico E, em regime estacionário, a força elétrica é igual  à força viscosa. Assim temos: 

νπηrqE 6=    (28) 

onde r é o raio da partícula e η, a viscosidade do meio. A razão de carga e raio estão 

diretamente relacionados ao potencial elétrico por:  

ες=
r

q
  (29) 

onde ε é a constante dielétrica do meio e ζ o potencial zeta. O potencial zeta é o potencial 

elétrico no plano de cisalhamento quando a partícula esta em movimento sob ação de um 

campo elétrico.   

A partir das equações acima se obtém a relação: 

πη

ες
ν

6

E
=          (30) 

e substituindo a expressão acima na equação: 

πη

ες
ν

6
=    (31) 

A forma da camada difusa pode ser associada ao produto κR, o inverso da distância 

da dupla camada elétrica κ de Debye e do raio (R) da partícula.  Assim, um valor de κR 

pequeno (camada difusa ampla) permite considerar a partícula como uma carga puntiforme.  

Para o caso de meios com baixas constantes dielétricas, a camada difusa é considerada 

como um plano. 
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Interessante notar que o potencial zeta pode ser obtido a partir da equação de Hückel 

[80] observando a restrição (κR < 0,1) ou da equação de Helmholtz-Smoluchowshi cuja 

limitação é (κR > 100): 

Hückel:    
0

5,1

εε

ηµ
ς =    (32) 

Helmholtz-Smoluchowshi:    
0εε

ηµ
ς

r

=   (33) 

onde η significa a viscosidade da solução (mPa.s). 

Este principio é baseado no sinal acústico emitido pelas partículas de argilomineral 

em movimento oscilatório sob ação de um campo elétrico alternado conhecido. O sinal 

acústico é transformado em sinal elétrico e a mobilidade eletroforética é dada pela equação 

abaixo: 

( )
c

ESA
d

ρφ
ωµ

∆
=    (34) 

onde µd(ω) é a mobilidade eletroforética em função da freqüência de oscilação da partícula 

sob efeito de campo elétrico alternado, ESA é a amplitude da oscilação, φ é a fração 

volumétrica e ∆ρ a variação da densidade e c a concentração da fase dispersa. A 

determinação do potencial zeta (ζ) pode ser realizada utilizando a equação de Helmoltz-

Smoluchowschi combinada com a equação do ESA:  

( ) 1

0

−

∆
= α

ρφεε

η
ζ G

c

ESA

r

   (35) 

onde G(α)−1 é um fator inercial que para partículas menores que 1 µm é igual a 1. 

Porém, sendo conhecido que a viscosidade η do sistema colidal em estudo varia 

significativamente com o pH, é mais conveniente a determinação da mobilidade eletroforética. 
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2.3.6 Polaridade de superfície por ângulo de contato [[[[81 - 84]]]].   

Medidas de energia de superfície de líquidos são relativamente simples e direta. A 

energia de superfície de um liquido é idêntica a sua tensão superficial, e existem uma 

variedade de técnicas  para realizar a medida. Contudo a determinação de energia de 

superfície de sólidos não é tão simples. A energia de superfície de um sólido não pode ser 

medida diretamente. São calculadas através de um conjunto de valores de ângulos de contato 

da interface líquido-sólido desenvolvida através de vários líquidos em contato com sólidos. 

Neste caso as interações específicas, reatividade e solubilidade  das superfícies devem ser 

consideradas. 

Mesmo quando um conjunto aceitável de líquidos com seus ângulos de contato 

determinados daqueles líquidos sobre uma determinada superfície, a energia de superfície do 

sólido não fica complemente esclarecida devido à inexistência de uma teoria universal que 

concorde plenamente com a definição de energia de superfície encontrada na literatura 

científica. 

O objetivo deste tópico é apresentar a teoria de Owens−Wendt [84] sobre análise de 

energia superficial de sólidos que combina resultados de ângulos de contatos de líquidos 

sobre uma determinada superfície particular de um sólido a fim de apresentar valores 

razoáveis de energia de superfície relativos a superfície do filme do polímero em estudo. O 

termo razoável não significa que os valores de energia de  superfície estejam errados ou 

imprecisos. Antes , são valores que dependem dos líquidos escolhidos para o teste de ângulo 

de contato e a teoria que foi adotada para obtenção dos dados analíticos.  Sem a definição e 

o conhecimento da metodologia, quaisquer valores de energia de superfície não podem ser 

considerados significativos.  A metodologia consiste  em definir um conjunto de líquidos em 

teste e uma recomendada teoria de energia de superfície. 

Para superfícies não-polares há uma tendência de escolher líquidos igualmente não-

polares e uma teoria  de energia de superfície que não enfatize interações moleculares  

específicas. Para superfícies polares existe a tendência de se escolher líquidos polares, e 

uma teoria de energia superficial que enfatize interações moleculares modelando o sólido 

como tendo tanto duas como três componentes em sua energia de superfície [85]. 
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2.3.6.1 Teoria de Owens-Wendt [84] 

Talvez, a definição de energia de superfície mais largamente usada é a atribuida a foi 

Zisman [82 - 83], desenvolvida em 1963 que define a energia de superfície de um sólido como 

sendo a mais alta tensão superficial de um líquido (real ou imaginário) capaz de umectar 

completamente a superfície de um sólido com um ângulo de contato de zero graus. Porem, é 

atribuído a Owens e Wendt a forma mais eficaz para descrever a energia de superfície de 

sólidos.  Owens e Wendt [84], também chamado de modelo de dois componentes para 

energia de superfície do sólido, ou ainda, método da media harmônica  leva em conta a 

interação específica (tipo polar) entre superfície de sólido e liquido e enfatiza a energia de 

superfície de  sólidos e líquidos, σs ou σL conforme a Figura 18, como sendo composta de 

dois componentes: uma componente polar e uma componente dispersiva  

 

 

Figura 18: Ângulo de contato formado por gota de líquido sobre superfície em estudo 
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SS γγγ +=         (36)                                            
D

L

P

LL γγγ +=  (37) 

A componente dispersiva, teoricamente, considera interações de van der Waals e 

outras interações não específicas que as superfícies são capazes de gerar com líquidos. A 

componente polar teoricamente leva em conta vários tipos de interações, tais como, dipolo-

dipolo, dipolo-dipolo induzido, ligações de hidrogênio e outras não específicas.  

Matematicamente, o modelo é baseado em duas equações fundamentais as quais 

descrevem interações entre superfícies de sólidos e líquidos.   As equações são como 

seguem: 
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a)    Equação de Good-Girifalco [85 - 86]  

( )P

S

P

L

D

S

D

LLSSL γγγγγγγ ⋅+⋅−+= 2          (38) 

D

L

P

LL γγγ +=              (39) 

b)   Equação de Young [82] 

θγγγ cosLSLS +=              (40) 

onde: 

γL = Tensão superficial do liquido umectante 

γL
D = Componente dispersiva da tensão superficial do liquido umectante 

γL
P = Componente polar da tensão superficial do liquido umectante 

γS = Energia de superfície do sólido 

γS
D = Componente dispersiva da energia de superfície do sólido 

γS
P = Componente polar da energia de superfície do sólido 

γSL = Tensão interfacial entre o sólido e o liquido 

θ = Ângulo de contato entre o liquido e o sólido. 

Combinando as equações de Good e Young: 
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Esta equação tem a forma linear   y = mx + b,  onde: 
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Portanto,  sendo  obtidos os  dados de ângulo de contato para uma serie de líquidos 

sobre um sólido e, sendo conhecidos os valore de tensão superficial (global, polar e 

dispersiva) para o liquido usado, então ficam definidas  todas as informações necessárias 

para plotar um gráfico na forma da equação de Owens − Wendt. 

Uma vez plotados os dados, aplica-se o melhor fator de correlação linear  e obtêm-se: 

• Coeficiente angular da reta (m)  e tem-se a componente polar da energia de 

superfície  do sólido. 

• Ponto de intercessão no eixo vertical, e tem-se a componente dispersiva da 

energia de superfície do sólido. 

A superfície padrão, normalmente aceita para servir de referência na determinação 

tensão superficial de um liquido de dois componentes é o Politetrafluoretileno (PTFE).  PTFE 

puro é assumido possuir energia de superfície  de 18 mJ/m2, e é assumido não ser 

susceptível de interações do tipo polar. Assim: 

γS 
P   =  0     (46)  e, logo                 γS   =  γS 

D   =  18,0 mJ/m2  (47) 

Substituindo estes valores na equação primaria de Owens-Wendt, seguido dos 

rearranjos temos; 

( )
72

1cos
22

+⋅
= PTFELD

L

θγ
γ   (48) 

onde  θPTFE  = Ângulo de contato medido entre PTFE e o liquido investigado. 

Portanto, a componente dispersiva da tensão superficial de qualquer liquido pode ser 

determinada desde que seja conhecida a tensão superficial global, simplesmente pela medida 

do ângulo de contato entre o liquido e PTFE utilizando a equação acima.  Analogamente, a 

componente polar da tensão superficial é determinada pela diferença γL 
p = γL  − γL 

D (49). 

Fica demonstrado, pelos resultados obtidos segundo a teoria de Owens-Wendt, que a 

maioria dos alcanos, mesmo os cicloalcanos tem sua tensão superficial atribuída puramente a 

forças dispersivas.  Nenhum desses líquidos possui componente polar em sua tensão 

superficial global. Esta afirmação faz sentido devido ao fato de forças dispersivas são 
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descritas como sendo forças de van der Waals não localizadas e, que tais são as únicas 

possíveis para os alcanos. 

Os demais líquidos estudados por esta teoria, exceção do tolueno, contém 

heteroátomos (Nitrogênio e/ou oxigênio) na forma de grupos funcionais como hidroxila, 

carbonila, amida ou nitrato. Tais grupos tornam os líquidos capazes de interações polares 

com a superfície na qual são aplicados. 

Sendo conhecidas as componentes polares e dispersiva da tensão superficial dos 

líquidos em estudo pode-se combinar estes valores com os valores de ângulos de contato 

obtidos anteriormente sobre Poli(metil metacrilato) e aplicar o modelo de Owens-Wendt.  

A teoria de Owens-Wendt é tipicamente aplicável para superfícies que possuem baixa 

carga superficial e, em sua natureza, são moderadamente polares. Superfície polimérica que 

contém heteroátomos, tipo PVC (Policloreto de vinila), Poliuretanos e outras mencionadas 

como Poliimidas, poliésteres, poliacrilatos, policarbonatos são bons exemplos. Por outro lado, 

superfícies mais complexas tais como pó de argilomineral são melhor tratadas pelos modelos 

de Fowkes [87] e Van Oss [88]. 

2.3.7    Difratometria de Raios X (DRX) [39, 89]. 

A técnica de difração de raios X, em ciência de materiais cerâmicos, são utilizados 

basicamente para identificação e determinação quantitativa das varias estruturas de fases 

cristalinas. As fases cristalinas difratam raios X de acordo com a lei de Bragg: 

nλ = 2d seno θ  (50) 

onde θ é o ângulo de difração da radiação com a superfície, d é o espaço entre planos da 

rede cristalina, λ o comprimento de onda de raios X e n  a ordem de reflexão ou o fator de 

multiplicidade de incidência [89].  

Os raios X, isto é radiações eletromagnéticas com os comprimentos de onda da 

ordem 10– 10 m, são gerados pelo bombardeio de um metal por elétrons de alta energia. Os 

elétrons são desacelerados ao penetrar no material e que geram radiação num intervalo 

contínuo de comprimentos de onda, a radiação de frenamento ou de desaceleração (também 

denominado bremsstrahlung). Superposto à curva do contínuo surgem alguns picos máximos 
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estreitos de alta intensidade. Tais elétrons provem de colisões dos elétrons do feixe  com  os 

elétrons dos níveis mais internos dos átomos. Este fato ocorre devido a que a colisão arranca 

um elétron de camada interna e outro elétron, de maior energia, ocupa a vacância e emite um 

fóton de raios X [89].   

Estruturas cristalinas são identificadas pelos valores de ângulo de difração 2θ que são 

obtidos e reportados [39, 89].  O método original para identificação de estruturas 

cristalográficas foi realizado por von Laue [89]  e utilizava feixe de raios X de ampla faixa de  

comprimento de onda através de um monocristal e a figura de difração era registrada 

fotograficamente. Assim, qualquer que fosse a orientação do cristal, a lei de Bragg seria 

satisfeita para pelo menos um comprimento de onda da faixa utilizada. Técnicas mais 

modernas utilizam radiação monocromática que é incidida sobre a amostra na forma de pó. 

No pó da amostra, pelo menos alguns cristalitos estarão orientados de modo a cumprir a 

condição de Bragg para alguns conjuntos de planos (h,k,l).   De forma simples, pode-se dizer 

que  alguns cristalitos estarão orientados de modo que os respectivos planos (1,1,1), com 

espaçamento d1,1,1, resultariam uma reflexão intensa quando iluminados sob ângulo θ. 

Cristalitos iluminados pelo feixe sob o ângulo θ estariam distribuídos em torno do feixe 

difratado estaria numa superfície cônica fazendo um ângulo 2θ com a direção inicial. Assim, 

outros cristalitos teriam outros planos orientados de modo a cumprir a condição da lei de 

Bragg.  As técnicas de difração pelo pó são usadas para identificar amostras de substâncias 

sólidas comparando-se as posições e intensidades das linhas de difração com as de um 

grande número de dados devidamente registrados. Os arquivos de difração em amostra 

pulverizada, mantidos pelo Centro Internacional de dados de difração (em inglês ICDD – 

International Centre of Diffraction Data) tem informações de cerca de 50.000 fases cristalinas. 

Os dados permitem a determinação das quantidades relativas de fases presentes numa 

mistura, tais como um argilomineral.  A lei de Bragg é usada para interpretar o ângulo θ de 

uma reflexão em termos de separação entre os planos de rede. Sendo conhecidos os valores 

de h, k e l dos planos correspondentes é possível determinar as dimensões da célula unitária 

[89].    
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2.3.8    Ensaios mecânicos 

Neste tópico serão descritas as metodologias utilizadas para determinação da 

resistência mecânica no estado cru de corpos de prova obtidos por conformação via pó e via 

barbotina a fim de caracterizar a influência dos polímeros dispersantes-ligantes em estudo 

sobre o comportamento mecânico de peças cerâmicas. Será brevemente retomado o tópico 

2.0.2.2 em que se menciona ligantes sintéticos e suas propriedades.  

A resistência mecânica de uma argila seca pode ser determinada através de: 

• Tensão de ruptura a flexão em três pontos 

• Tensão de ruptura a compressão 

• Tensão de ruptura a tração 

A propriedade mecânica mais importante é, sem dúvida, a tensão de ruptura a flexão 

medida em três pontos do corpo de prova, o qual é preparado após secagem a temperatura 

de 110oC e, em casos especiais a temperaturas superiores a fim de avaliar a influência do 

polímero ligante no sistema. O corpo de prova é formado a partir da barbotina concentrada ou 

mesmo a partir do pó impregnado pela matéria orgânica do ligante,  na forma de massa 

plástica e moldada por extrusão, pressão ou por colagem em gesso. As dimensões de tais 

corpos de prova é na forma de barras retangulares de 200x20x10 mm, moldados 

manualmente ou por extrusão [90].   A resistência a tensão de barras retangulares em termos 

de flexão pode ser calculada por fórmulas matemáticas apropriadas. Para um teste  

executado num corpo de prova de seção retangular com as dimensões genéricas  de 

comprimento L, largura b e altura h, estando submetido a uma força de rompimento Pf, a 

tensão de ruptura (τ) é dada por:  

22

3

bh

PL
=σ                 (51) 

Em flexão, a tensão é criada em alguns pontos críticos da superfície dos corpos de 

prova situados na parte inferior de tais corpos relativamente ao suporte do equipamento de 

medida e geralmente é o resultado de fatores tais como,  geometria, condições de superfície 



  79 

(polida ou rugosa), empacotamento das partículas do argilomineral, presença de capilares ou 

vazios que possam comportar água ou ar, entre outras [91] .   

Aglomerados mais fortes e corpos coesivos são basicamente produzidos por forças 

de  floculação. Onoda [92] estimou teoricamente a resistência mecânica em corpos de prova 

formados por esferas uniformes assumindo que o ligante está uniformemente concentrado e 

recobrindo as partículas das esferas. A expressão para determinação da resistência a tensão 

(St), segundo Onoda, é: 

St  = 3π/16{(1 - ϕ) / ϕ } So(Vb / Vp)   (52) 

onde ϕ é a fração volumétrica ocupada por interstícios e poros, Vb volume ocupado pelo 

ligante, Vp o volume das partículas do argilomineral e So a resistência imposta pelo ligante no 

plano da fratura. A razão Vb / Vp é um parâmetro de grande importância quando consideramos 

a resistência de sistemas cerâmicos o qual é frequentemente referido em  análises de 

resultados de ensaios mecânicos. O mesmo, ou talvez de maior relevância é o parâmetro So, 

de integral responsabilidade do ligante em sua natureza fisico-quimica, que potencializa a 

resistência mecânica da peça cerâmica que, analogamente será considerada na análise de 

resultados. 
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3.0    MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1     Preparação dos protótipos experimentais em solução aquosa 

Foram sintetizados 04 protótipos de polímeros experimentais, tendo por base 

Poli(ácido carboxílico), sintetizado pelo processo de polimerização em solução aquosa via 

radical livre pelo sistema óxido-redução (redox) e por adição seqüencial de Poli(Eter-poliol) 

base de glicerina propoxilada. Os materiais envolvidos na preparação dos protótipos são 

descritos. 

3.1.1   Monômeros acrílicos 

Os monômeros acrílicos envolvidos são: 

• Ácido acrílico glacial (GAA): fornecido pela Dow Advanced Materials e utilizado como 

fornecido. 

• Metacrilato de Metacriloxipolietilenoglicol 1000 (MPEG1000MA): Fornecido pela 

Evonik e utilizado como fornecido a 50% em massa de material ativo  em meio 

aquoso.  

• N-Metilolacrilamida (NMAN): Fornecido pela Evonik na forma solução aquosa  60% 

em massa de material 

Todos os monômeros foram utilizados como recebidos. Suas propriedades, fornecidas 

de acordo com o fabricante são dados na Tabela 3 
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Tabela 3: Propriedades físico-químicas dos monômeros  

 
Propriedade 

 
MPEG 1000MA NMAN* GAA 

Peso Molecular (g/mol) 1000 96 72,06 

Densidade (g/cm3) 0,9 1,05 1,045 

Calor Específico (J/Kg.K) 0,5  2,1 

Calor de Polimerização (kJ/mol) 50 82,8 77,00 

Concentração em peso (%) 50 45 99 

Tipo de inibidor MEHQ MEHQ MEHQ 

Concentração de inibidor (ppm) 50 100 50 

Teor de hidroxilas (%) -------- 17,70 ------- 

Teor de carboxilas (%) --------- ------- 62,5 

Ponto de Ebulição ( oC )   141,6 

* Também chamada N-Hidroximetilacrilamida 

 

3.1.2     Poli(Eter−−−−Poliol) 

Como componente ativo, pós-adicionado ao sistema polimérico em solução aquosa foi 

escolhido Poli(Eter-poliol), mais específicamente glicerina propoxilada com denominação 

comercial Voranol CP 450, fornecido pela Dow Chemical, cujas propriedades estão mostradas 

na Tabela 4. Trata-se de uma Glicerina PEO de peso molecular médio 450, cuja 

trifuncionalidade em grupo hidroxila proporciona potencial reação de esterificação com os 

grupos carboxílicos provenientes dos grupos carboxílicos presentes na cadeia do polímero 

principal.  O Poli(Eter-poliol) é representado esquematicamente na Figura 19 e possui as 

seguintes características fisico-químicas: 

CH2

CH

CH2

O CH2 CH OH

CH3

O CH2 CH OH

O CH2 CH OH

CH3

CH3

n

n

n

 

Figura 19: Poli(Eter-poliol) 
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Tabela 4: Propriedades físico-químicas do Poli(Eter-poliol) 

Propriedade Valores 

Densidade (g/cm3) 1,065 

Peso molecular médio 450 

Teor de hidroxilas* (%) 11,33 

Número de hidroxilas  (mg KOH/g) 374 – 396 

  *Calculado com base no peso molecular 

 

3.1.3   Caulim 

O caulim utilizado neste trabalho foi fornecido pela CADAM (Caulim do Amazonas). 

Trata-se de caulim beneficiado, previamente lavado, porém  não 100% puro. Deve-se 

mencionar que trabalhou-se com caulim e não caulinita que é o argilomineral do caulim.  

3.2   Polimerização e controle de peso molecular 

Os iniciadores redox utilizados para geração de radicais livres em meio aquoso foram 

persulfato de sódio grau 99% de pureza e bissulfito de sódio com 99,5% de pureza. Ambos 

foram fornecidos pela FMC Corp (USA) e utilizados como recebidos.  

 

3.2.1   Sistemas redox de iniciação da reação de polimerização 

A síntese do polímero I foi realizada pelo processo de polimerização em meio aquoso.  A 

energia térmica envolvida no referido processo foi gerada pelo calor de polimerização, cuja 

fonte  está ligada ao mecanismo de formação de radiciais livres. Os três principais métodos 

para iniciação de radicais livres são: 

• Decomposição térmica ou fotolítica de um iniciador (algumas vezes na presença de 

um agente promotor). 

• Iniciação redox. 

• Excitação física de monômeros em massa ou solução. 

Decomposição fotolítica freqüentemente apresenta problemas de ordem prática, razão 

pela qual a decomposição térmica de compostos sensíveis ao calor são usualmente 
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preferidos. Infelizmente, contudo, iniciadores comuns requerem uso de temperatura mais 

elevadas do que as convenientemente utilizadas para dissipar calor gerado pela exotermia da 

polimerização de monômeros acrílicos e derivados da acrilamida (n-Metilol Acrilamida ∆H = 

82,8 kJ.mol-1 em solução aquosa). Um método para solucionar este problema é a adição de 

promotores os quais reduzem a energia de ativação do processo de decomposição de 

iniciadores, assim elevando as taxas de formação de radicais e reduzindo a dependência da 

temperatura. Um aproximação a esta condição é o chamado sistema de iniciação redox [94 - 

94].     

Sistema redox 

Polimerização redox utiliza um agente oxidante e um agente redutor simultaneamente 

a fim de gerar rapidamente radicais livres e iniciar uma polimerização a temperaturas 

relativamente baixas. 

A literatura específica de iniciação de reação de polimerização por radicais livres 

apresenta um vasto número de publicações  que visam a elucidação dos mecanismos do 

sistema redox. Uma aproximação realizada por Henry Warson [94] menciona a sensibilidade 

ao pH de vários sistemas, particularmente quando existe um terceiro componente.  Assim, 

quando  o sistema persulfato-bissulfito é acelerado por íons ferro (Fe++) em meio acido, uma 

similar aceleração em termos de formação de radicais livres ocorre por adição de íons Cu++ 

em meio alcalino.  

O sistema persulfato-bissulfito permite geração de radicais livres [95] através  das 

seguintes equações: 

(53) 

 

(54) 

(55) 
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3.2.2     Técnica de reação de polimerização em solução. 

Para síntese do polímero I, via radicais livres foi utilizada a técnica padrão de 

polimerização em meio aquoso utilizando sistema semi-batelada de alimentação de 

monômeros e iniciador. O processo denominado polimerização em solução aquosa consiste 

em efetuar a polimerização onde os monômeros são adicionados na forma de mistura simples 

simultaneamente a uma solução aquosa do agente oxidante e solução aquosa do agente 

redutor. O processo de polimerização em solução semi-batelada foi conduzido  em reator tipo 

balão de vidro de 3 litros, a temperatura de 75 – 80oC, provido de um termômetro, 

condensador de refluxo com dois funis dosadores para mistura de monômeros  e solução de 

iniciadores. A mistura de monômeros, solução oxidante e solução redutora foram adicionados 

separadamente. O tempo para completar a alimentação é de 3,0 horas. As receitas básicas 

(receitas modelo) usadas para sintetizar os  03 protótipos são dados na tabela 07 sendo que 

as massas são expressas em gramas. 

Tabela 5: Receita modelo para síntese do polímero via radicais livres 

Componente 4110 4115 4116 

Ácido Acrílico glacial 584,00 170,00 584,00 

N-Metilolacrilamida (45%) 510,00 510,00 ------- 

MPEG1000MA (50%) 50,00 737,00 508,00 

Persulfato de sódio 13,00 13,00 13,00 

Bissulfito de sódio 47,00 47,00 47,00 

Água deionizada 1020,00 1220,00 1050,00 

Total 2224,00 2697,00 2201,00 

 

Como fonte de  fonte de calor para o sistema, no início do processo,  foi utilizada água 

aquecida à temperatura de 80 oC rigorosamente controlada por termostato. O controle térmico 

da reação foi realizado, a partir da iniciação em água aquecida, pela cinética de polimerização 

através do calor gerado pela conversão dos monômeros e, sendo conduzido pelo sistema 

redox, este calor gerado é particularmente  controlado pela vazão de entrada de mistura de 

monômeros e iniciadores. Não foi utilizada atmosfera inerte na preparação dos protótipos.. 
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Todos os protótipos deste projeto foram preparados no laboratório de 

Desenvolvimento da Dow Advanced Materials – Jacareí – SP – Brasil. 

3.2.3  Reação de pós-esterificação e formação de ligações cruzadas (crosslinking) 

A proposta do presente estudo, do ponto de visto macromolecular é a obtenção de um 

polímero em solução aquosa  que, em baixas temperaturas apresente um  comportamento 

termoplástico e desempenhe função de dispersante de argilomineral. Contudo, como segunda 

proposta, investiga-se a possibilidade deste polímero, ao ser aquecido a temperaturas mais 

elevadas mostre um comportamento termorrígido e, como tal, possa desempenhar função de 

ligante em peças cerâmicas produzidas por dispersões coloidais de caulim com propriedades 

de resistência mecânica no estado cru. Para validação da  segunda proposta do estudo deve-

se submeter o polímero a aquecimento a temperatura mais elevadas isto é, à condição 

termodinâmica susceptível de reação de poliesterificação entre os grupos funcionais 

presentes no sistema polimérico. Em outras palavras, busca-se obtenção do estado de “gel 

point” através da poliesterificação, que é uma conseqüência das condições da reação, tais 

como balanço estequiométrico de grupos funcionais, cinética da reação, temperatura da 

reação, efeito de catalisador, entre outras. Assim, julgamos conveniente apresentar os 

fundamentos básicos de tal sistema e para tal utilizaremos a cinética de reações de 

policondensações entre os grupos COOH do poli(ácido carboxílico) e os grupos OH do 

Poli(Eter-poliol) + NMAN do poli(ácido carboxílico) . 

Os polímeros do presente estudo tendem a atingir o estado “gel point”, isto é, inicio de 

formação de gel na reação de policondesação, que deve ocorrer   em temperaturas elevadas, 

180 – 220oC.  Neste trabalho, as reações de policondensação serão tratadas como  pós-

reação de  esterificação entre  grupos de ácidos carboxílicos e grupos hidroxilas, ambos 

presentes  na cadeia principal  do polímero, provenientes de  AA  e NMAM respectivamente.  

A principal fonte de grupos hidroxila no sistema polimérico é descrito em maiores 

detalhes no item 3.2.1., isto é, Poli(eter-poliol,) classificado genéricamente como Poliol, é pós- 

adicionado na quantidade molar estequiométrica segundo a relação abaixo: 

[ ]
0,1

][
=

OH

COOH
 (56) 
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O valor referente a [OH]  contempla tanto a contribuição de OH proveniente do 

componente NMAM como do poliol.  Para o cálculo da quantidade molar estequiométrica de 

Poli(Eter-poliol) (Voranol CP 450) e NAMAN, moléculas que contém de grupos hidroxila 

teoricamente suficiente para  conversão máxima e promover uma total reticulação entre 

grupos COOH e OH foi obedecida a relação abaixo levando em consideração a condição, em 

termos de massa teórica para formação de rede da equação 56: 

[ ] )(%

)(%

65,2
][

COOHm

OHm

OH

COOH

COOH

OH

∑

∑
=   (57) 

onde:   mOH  =  massa de poliol + espécie química hidroxilada envolvida na reação 

mCOOH  = massa de ácido acrílico (ou qualquer outra espécie com grupo carboxílico na 

molécula) 

Ambas hidroxilas, independentemente de sua fonte possuem, por hipótese, igual 

reatividade e reagem quimicamente com COOH através de catálise ácida por meio do ácido 

para-toluenosulfônico, o qual é adicionado sob agitação moderada à temperatura ambiente 

logo após mistura com Poli(Eter-poliol) na concentração de 1,5% sobre a massa do polímero 

principal. NMAM é copolimerizado seguindo idêntico mecanismo de adição via radicais livres 

visando reação de auto-reticulação (self-crosslinking) com outros componentes ativos 

contendo hidrogênio na cadeia polimérica. A hipótese da reatividade de grupos funcionais em 

reações de policondensação tem sido amplamente utilizada  por inúmeros autores [62 – 64].  

     

3.3     Caracterização dos Polímeros em solução  

3.1     Distribuição de pesos moleculares  

3.3.1.1 Cromatografia de Permeação em Gel (CPC) 

Baseado na composição, foram determinados distribuição de pesos moleculares dos 

protótipos experimentais  usando a técnica de cromatografia de permeação em gel em meio 

aquoso (GPC). O solvente para eluição é uma solução tampão de acetato de amônio na 

concentração de 20 mM. Todas as amostras são solúveis na solução tampão. Os resultados 



  87 

de pesos moleculares, ponderal (MW) e numérico (Mn) foram apresentados relativamente ao  

PAA padrão conforme curva de calibração. Foi utilizado um polímero padrão base PAA como 

referância. 

Condições experimentais de análise 

• Sistema HPLC: Waters 2690 

• Detetor: Waters 410, Sen 64, escala 20. 

• Fase móvel: Solução 20mM de Acetado de amônio  

• Coluna: TSKgel G4000SW e G3000SW 

• Taxa de fluxo:  1ml/min 

• Volume injetado: 50µL 

• Preparação da Amostra: As amostras foram preparadas em solução de 

tampão de NH4OAc na concentração aproximada de 2mg/ml. As amostras foram agitadas por 

um período noite-dia a temperatura ambiente e filtradas em micro-filtro Milex-FH de 0.45µm 

para o amostrador antes da análise por  GPC. 

• Polímero padrão: Ácido Poliacrílico obtido da American Polymer Standards 

Corp. 

No presente trabalho os pesos moleculares dos polímeros em estudos foram 

determinados pela Dow Advanced Materials, no CAS (Central Analytical Support) em Spring 

House – PA – USA.  

3.3.2     Análise Térmica 

3.3.2.1  Análise Dinâmico-Mecânica (DMA) 

Tipicamente polímeros termorrígidos não são bons formadores de filme. São 

extremamente higroscópicos e formam uma grande quantidade de bolhas durante a secagem. 

A fim de viabilizar a preparação dos filmes, as amostras foram colocadas em placas de Petri 

de PFA e permitidas secagem ao ar por 3 a 4 dias.  Foram, em seguida, colocadas em estufa 

a  40°C e mantidas por mais 5 dias. Observou-se que todos os filmes apresentaram superfície 

não pegajosa após o tempo mencionado em estufa.   Foram retiradas das placas de Petri e 
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tiveram invertidos os  lados a fim de expor o outro lado do filme, situação a qual 

permaneceram por mais 2 dias adicionais e a temperatura da estufa foi aumentada para 65°C 

no segundo dia adicional.  Finalmente as amostras foram colocadas sob vácuo por mais três 

dias.  Partes dos materiais das amostras foram colocadas em estufa de circulação de ar por 

convecção  num período correspondente a dia-noite para secagem nas condições desejadas 

de testes;  100 °C ou 200 °C previamente ao teste DMA propriamente.  

Metodologia:  

O equipamento  TA Instruments modelo Q-800 DMA foi utilizado à deformação de A 

0.05% percentual na região de temperatura  0°C a 300°C a taxa de aquecimento de 4oC/min. 

Foi aplicada uma freqüência de 1 Hz e foram registradas, como parâmetros reológicos, as 

propriedades módulo de armazenamento de energia em cisalhamento (G’), módulo de perda 

de energia em cisalhamento (G”) e o tangente de delta (tan delta) como função da 

temperatura.   

Os ensaios de análise térmica por DMA foram realizados pela Dow Advanced 

Materials, no CAS (Central Analytical Support) em Spring House – PA – USA.  

 

3.3.2.2   Análise Termogravimétrica (TG) [[[[68, 71]]]]. 

A análise termogravimétrica é a mais simples e antiga das técnicas para análise 

térmica. Consiste na medida da variação de massa de um valor conhecida de peso de 

amostra como função da temperatura (ou tempo) em atmosfera controlada. A resolução em 

variação da massa ou pequenas massas pode ser mais precisa que 1µg, embora efeitos 

diversos e outros problemas relacionados a fluxo de gás possam impactar na precisão para 

menor do que a unidade.  

Obviamente perda de peso, tanto isotérmica quanto dinâmica, isto é,  quando medida 

sobre uma ampla faixa de taxa de aquecimento levam a resultados similares, principalmente 

no estudo de reação de degradação e decomposição de material orgânico envolvendo perda 

de peso.  
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A técnica consiste em submeter uma amostra de material orgânico a faixa de 

temperatura que vão deste 0oC a 850oC, dependendo do produto a ser analisado, cuja taxa de 

aquecimento que varia de 1 a 10oC por minuto. Normalmente, em se tratando de polímeros 

sintéticos, a primeira rampa que vai de 0oC a 650oC já é suficiente para degradar e decompor 

o polímero. A temperaturas superiores a 650oC, numa segunda rampa, já são formados gases 

a base de óxido de carbono. Pequenas parcelas de cinza podem ser avaliadas tanto no 

primeiro como segundo estágio que servem para checar a consistência do resultado final. 

 

Equipamento e dados da técnica 

Para análise do comportamento térmico via análise termogravimétrica foi utilizado o 

equipamento TA Instrument modelo 2950 TG V5.4A. O peso inicial de cada amostra varia de 

9,7 a  19,71 mg, sendo ambas secadas a 50oC sob vácuo por 24 horas. Duas diferentes 

metodologias de ensaio foram utilizadas:  

1. A primeira busca análise do comportamento térmica sob atmosfera de nitrogênio. O 

aquecimento utiliza rampa de temperatura à taxa de 10oC/min até 110oC com 

isoterma por 90 minutos. Após 90 minutos o aquecimento prossegue à mesma taxa 

de  aquecimento de 10oC/min até 450oC. 

2. A segunda  metodologia visa a investigação do comportamento térmico utilizando 

duas faixas de temperaturas. A primeira faixa inicia a temperatura ambiente até 600oC 

à mesma taxa de aquecimento de 10oC/min sob atmosfera de N2. Em seguida, de 

600oC a 800oC o gás da atmosfera é substituído por ar. 

A primeira rampa até 600oC sob N2 decompõe o polímero em seus componentes 

básicos, isto é carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, sendo que a perda de massa 

durante o aquecimento é devido à volatilização destes gases. A partir de 600oC o N2 é 

substituído por ar atmosférico onde o carbono e demais espécies poliméricas são convertidos 

a gases à base de  óxidos do tipo  CO, CO2, entre outras. Também é obtido pequeno resíduo 

correspondente a material orgânico incombustível, impurezas que são denominadas cinzas. 
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Durante o aquecimento, nos intervalos de temperatura considerados, tanto sob 

atmosfera de N2 como ar atmosférico, surgem alguns pontos singulares correspondentes aos 

eventos de perda de massa, as quais foram estudadas em detalhes. 

Os ensaios de análise térmica por TG foram realizados pela Dow Advanced Materials, 

no CAS (Central Analytical Support) em Spring House – PA – USA.  

 

3.3.4     Espectroscopia de FTIR 

Para a caracterização do sistema polimérico e monitoramento de cura dos protótipos 

experimentais deste estudo utilizou-se a técnica de espectroscopia de FTIR. Para o sistema 

polimérico foi utilizado o espectrômetro Thermo-Nicolet Nexus 6700 FTIR equipado com 

acessório 3 bounce DuraSamplIR II em diamante ATR e software Omnic Versão 7.2. Os 

espectros foram coletados à resolução de 4 cm−1 , 64 scans sobre a região do espectro na 

faixa de comprimento de onda 4000−650 cm−1.  Um típico cristal de diamante de 3 mm de 

diâmetro cobriu totalmente a  amostra. Para amostra sólida foi utilizado pistão a fim de 

pressurizar a amostra para garantir um bom contato entre o cristal e a amostra.  Tipicamente 

um feixe de radiação infravermelho penetra a amostra 1-3 microns para o interior do material 

da amostra ajustada  a uma área de 3 mm do diâmetro do cristal.  

Amostras dos protótipos experimentais foram aquecidos em placas de Petri  ou 

pequeno recipiente em papel alumínio a 100 ou 200ºC por 2 ou 10 minutos em estufa provida 

de ar de arraste.  

A técnica de FTIR foi utilizada, basicamente, a fim de monitorar a reação de 

reticulação do polímero em estudo e demonstrar evidências de comportamento químico em 

duas condições; a 100oC e 200oC. Neste trabalho, a espectroscopia de FTIR foi utilizada a fim 

de  caracterização das reações de ligações cruzadas (crosslinking) a temperatura de 100oC a 

200oC e para caracterização do caulim CADAM. Para polímeros foram realizadas análises a 

temperatura de 100oC e a 200oC e o resultado foi demonstrado através de sobreposição de 

curves buscando principalmente evidênciar o desaparecimento das bandas de energia 

características dos grupos carboxila e hidroxila (C0OH e OH) presentes tanto na cadeia 
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polimérica quanto na molécula do poliol do sistema polimérico. Para caulim CADAM os 

ensaios foram realizados a temperatrura ambiente. 

            Os ensaios de caracterização dos protótipos deste estudo por FTIR foram realizados 

pela Dow Advanced Materials, no CAS (Central Analytical Support) em Spring House – PA – 

USA.  

 

3.3.5     Polaridade de superficie por ângulo de contato 

Os dados de energia de superfície foram obtidos através da técnica de ângulo de 

contato através de um goniômetro que, como já amplamente informado no ítem 3.6 referente 

a esta técnica, utiliza dois líquidos cujas componentes polar e dispersiva são conhecidas. 

Experimental: 

• Instrumento utilizado:  Goniômetro Kruss DSA10 

• Método:  Owens-Wendt 

• Líquido polar:  Glicerina 

• Líquido Apolar: Diiodometano 

 

Preparação dos filmes poliméricos a 100oC e a 200oC 

Amostras na fase líquida foram estendidas sobre placas de alumínio (polido e tratado 

superficialmente com cromo) através de um extensor de 0,5 µm  e permitidas secar a 100oC 

em estufa de ar forçado por 10 minutos. Em seguida foram removidas e mantidas a 

temperatura ambiente por 5 dias antes da realização dos testes.  Procedimento análogo se 

aplicou para obtenção de filmes por secagem a 200oC, isto é, as amostras foram permitidas 

secar a 200oC por 10 minutos em estufa de ar forçado. Após esta primeira fase de secagem, 

foram removidas e mantidas a temperatura ambiente por 2 dias antes da realização das 

medidas. Os líquidos utilizados para efetuar as determinações de ângulo de contato foram 

glicerina e diiodometano. Não são recomendáveis água e formamida como solventes devido a 

potencial interação com a superfície dos filmes secos. A medida dos ângulos de contato foram 

determinados sobre as gotas dos líquidos, polar e apolar, num tempo de permanência de gota 

de 5 segundos sobre a superfície do filme polimérico em estudo. 
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O método e teoria de Owens-Wendt foi utilizado para os cálculos das componentes 

dispersiva e polar do filme polimérico.  

Combinando as equações de Good e Young: 
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foram obtidas funções lineares, do tipo y = mx + b,   correspondentes a 05 valores de ângulo 

de contato obtidos para cada amostra de filme. Porém, para a amostra do protótipo 4116 

foram tomados 10 valores de ângulo de contato devido ao fato de, ao usar glicerina sofre 

variações mais significativas do que as demais amostras de protótipos.   

Os dados para os líquidos umectantes, componente polar e dispersiva, de  glicerina e 

diiodometano são dados na Tabela 6: 

 

Tabela 6: Energia de superfície total e componentes polar e dispersiva dos líquidos utilizados 

Liquido em teste γγγγLV (mN/m) γγγγL 
d (mN/m) γγγγL 

p (mN/m) 

Glicerol 63,4 37,0 26,4 

Diiodometano 50,8 43,2 7,6 

 

Os ensaios de caracterização dos protótipos deste estudo por polaridade de superfície 

foram realizados pela Dow Advanced Materials, no CAS (Central Analytical Support) em 

Spring House – PA – USA 

 

3.3.6    Curva de dispersão de caulim  

Os ensaios para elaboração da curva de dispersão de caulim consistem em 

determinar o ponto mínimo de viscosidade de dispersão de caulim na concentração de 30% 

em volume. O teste foi realizado pela dispersão de caulim CADAM, cujas propriedades foram 

descritas no ítem 3.1.3, através da adição contínua do agente dispersante, isto é, cada um 

dos 03 protótipos do presente estudo, a uma mistura água-caulim.  A medida da viscosidade 

foi realizada através de viscosímetro Brookfield modelo RV, spindle SC4-27;200, na taxa de 

cisalhamento de 68 s−1 a temperatura ambiente. 
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Também, para efeito de confirmação e referência de resultados foi obtida a curva de 

dispersão a 50% em volume de caulim cujo agente dispersante é um poliacrilato de sódio 

(Na−PAA) convencional de baixo peso molecular fornecido pela Dow Advanced Materials 

(Orotan 9400), largamente utilizado como agente  dispersante de caulim. 

Ensaios realizados no Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da 

Escola Politécnica da USP. 

 

3.3.7    Ensaios mecânicos 

Para determinação da resistência mecânica no estado cru de corpos de prova foi 

utilizado equipamento Kratos, célula de carga 2000 kgf, operando à velocidade deslocamento 

de 6,0 mm/min e pressão de compactação de 103 MPa. A concentração de polímero, seja 

protótipo ou Na−PAA, nesta fase do trabalho foi de 0,5% em base sêca sobre massa de 

caulim. Os corpos de prova foram preparados por colagem em molde de gesso e tiveram a 

dimensão média de 22,2 mm de largura e 4,2 mm de espessura e foram permitidos secar a 

200oC por 24 horas em estufa de ar forçado a fim de produzir a reticulação dos polímeros. 

Após secagem a 200oC os corpos de prova permaneceram por 1 hora a temperatura 

ambiente antes da realização dos ensaios. A fim de obter confiabilidade estatística, foram 

preparados 10 corpos de prova de cada polímero e realizados o mesmo número de  ensaios 

de resistência mecânica a flexão em três pontos. Os testes foram realizados à temperatura 

ambiente e à umidade relativa do ar de 50 – 55%. 

Ensaios realizados no Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da 

Escola Politécnica da USP. 

 

3.3.8     Potencial zeta 

A mobilidade eletroforética foi determinada  por medidas no instrumento MATEC ESA-

8000 o qual utiliza o principio do ESA (Eletrokinetic Sonic Amplitude). Este principio é 

baseado no sinal acústico emitido pelas partículas em movimento oscilatório sob ação de um 

campo elétrico alternado conhecido. O sinal acústico é transformado em sinal elétrico e a 

mobilidade eletroforética é dada pela equação 34.  
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Foram determinadas a variação de potencial zeta e  condutividade em função do pH 

do caulim CADAM  e da dispersão de caulim CADAM em função do volume de cada protótipo. 

A mobilidade  foi determinada a partir dos protótipos na fase ácida, pH de 1,0 a 4,2 e na 

concentração de 5% em volume.  A determinação do potencial zeta (ζ) pode ser realizada 

utilizando a equação de Helmoltz-Smoluchowschi combinada com a equação do ESA 

utilizando a equação 34:  

Ensaios realizados no Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da 

Escola Politécnica da USP. 
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4.0    RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Caracterização do caulim .  

4.1.1     Difração de raio X 
 

A Error! Reference source not found. apresenta a curva de difração de raios X do 

caulim CADAM utilizado comparativamente a  tipos convencionais, como ballclay, caulim 

convencional e caulim da Inglaterra: 
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Figura 20: Curvas de difração de raios X  a) caulim CADAM utilizado neste trabalho e 
 b) caulim convencional [93] 

 

 

Observando o difratrograma do caulim, verifica-se a presença de mica, de caulinita e 

de quartzo (SiO2). Fica evidente da comparação entre as curvas de difratometria por raios X 

que a composição mineralógica do caulim CADAM do presente trabalho é significativamente 

concentrado no argilomineral caulinita, apresentando também uma determinada quantidade 

de quartzo e mica. A concentração de quartzo não pode ser estimada a partir da curva de 

difração de raio X da figura 20, pois este mineral é extremamente sensível à radiação emitida 

e produz picos relativamente intensos mesmo à baixas concentrações. Trata-se, portanto, de 

um caulim adequado para estudos acadêmicos devido a baixa influência de contaminantes 

comuns a este argilomineral, tais como quartzo, mica e outros argilominerais como 

montmorilonita. 
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4.1.2     Distribuição granulométrica 

A curva de distribuição granulométrica é apresentada na figura 21 e foi obtida em 

equipamento Malversizer 2000.  Após análise da curva de distribuição do tamanho de 

partículas do caulim estudado pode-se observar que o caulim apresentou um tamanho médio 

de partícula de 8,316 µm e uma faixa de tamanho de partículas larga, com d[0,1] de 2,279 

µm, d[0,5] de 8,316 µm e d[0,9] de 35,021 µm. A área específica do caulim é 6,74 m2
/g 

conforme determinado pela técnica BET. Este valor de área superficial é relativamente baixo 

se comparado a outros tipos de caulim utilizados para aplicação cerâmica, que demonstra um 

provável estado de aglomeração entre as partículas pelo fato de se tratar de caulim 

previamente lavado e conter grupos hidroxila na superfície proveniente de hidratação e 

retenção de água na superfície por ligações de hidrogênio.  

 

Figura 21: distribuição granulométrica do caulim CADAM. 

 
4.1.3     Caracterização de grupos químicos por FTIR 
 

  A fim de eliminar eventuais incertezas na identificação  e composição do 

caulim CADAM foi utilizado a técnica de espectroscopia FTIR complementar a difratometria de 

raios X. Os resultados confirmam a presença de caulinita e  quartzo. O resultado de 

caracterização do caulim CADAM, obtido através de espectroscopia de FTIR (Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy) é  mostrado no espectro da figura 22. Os espectros na 

região do infravermelho foram apresentados em unidades de números de onda (ν) expressas 

em cm−1, numa faixa de 4000 – 400 cm−1, obtidos em um equipamento Nicolet modelo 
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Thermo-Nicolet Magna 560 com material seco a 90 oC por 2hs em estufa e posteriormente 

sob vácuo. As análises foram realizadas na forma de pastilhas de KBr na proporção de 3% 

(m/m).  
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Figura 22: Espectroscopia FTIR do caulim CADAM 

O espectro de infravermelho conforme figura 22 mostra estiramento do grupo OH nas 

bandas relativas a 3620 e 3695 cm−1 que sugere presença de água residual na superficie do 

caulim por hidratação das hidroxilas em função do processo de lavagem do argilominenral. 

Essas bandas estão próximas daquelas obtidas para caulinita pura, de formula 

Al2Si2O5(OH)4 cujos picos correspondentes encontram-se na faixa de 3620 a 3697 cm−1. 

Deformações de grupos OH foram observadas nas bandas 911 a 915 cm−1 que demonstra 

presença de alumina. Bandas associadas ao estiramento de SiO foram encontradas a 692 a 

796 cm−1. Tambem foram observadas deformações de SiO nas bandas correspondentes a 

1007, 1032 e 1033 cm−1, os quais são componentes típicos do grupo do argilomineral 

caulinita, tais como smectita, muscovita e quartzo. A presença de muscovita e smectita 

obervados por FTIR não foram identificados pela técnica de difratometria de raios X 

demonstrando a função complementar desta técnica na caracterização do caulim. 

 
 
4.1.4 Composição química 
 

A composição química quantitativa, determinada por Espectroscopia de Fluorescência 

de Raios X, é dada na tabela 05. Com base na tabela 5 observa-se que o elevado teor de K2O 
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presente no caulim é proveniente da mica, cuja presença fora identificado por outras técnicas 

como diração de raio X e espectroscopia de infravermelho. 

 
Ensaios realizados no Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da 

Escola Politécnica da USP. 

 
 
 

Tabela 7: Composição química do caulim CADAM 

Componente Teor (%) 

SiO2 47,7 

Al2O3 38,1 

Fe2O3 0,35 

MnO < 0,10 

MgO 0,24 

CaO < 0,10 

Na2O3 < 0,10 

K2O 1,09 

TiO2 < 0,10 

P2O5 0,16 

Perda ao fogo 13,10 

Total 100,14 

 

4.2 Síntese e caracterização do sistema polimérico. 

Foram sintetizados protótipos visando estudar as  potencialidades de aplicação como 

dispersante-ligangte conforme  objetivo central desta pesquisa. Tambem foi realizada 

caracterização do sistema polimérico a fim de conhecer,  de forma ampla, as variáveis 

principais que podem influenciar o comportamento do polímero em termos da combinação de 

efeitos  no equilíbrio dispersante-ligante em caulim. O sistema polimérico, apresentado como 

protótipos experimentais, compreende a mistura homogênea de polímero acrílico e um 

poli(eter-poliol). 
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Critério para seleção dos protótipos 

O critério para escolha dos três protótipos do presente estudo teve como base o pH 

do sistema em sentido generalizado, isto é, compreendendo as diversas fases de preparação 

dos polímeros e sua aplicação final como dispersante-ligante em caulim CADAM. É do 

conhecimento comum que a reação de esterificação entre grupos COOH−OH requer catálise 

ácida para ocorrer, o qual usualmente é realizada em pH abaixo de 4 e, neste ensaio, este pH 

ácido é devido à presença de ácido para-toluenosulfônico, que atua como catalisador de 

esterificação. Em tal intervalo de pH, em virtude do ponto isoelétrico do caulim ser 

comumentemente abaixo de 4,  a estabilização da dispersão de caulim por repulsão 

eletrostática utilizando polímeros sintéticos é improvável de ocorrer, razão pela qual buscou-

se mecanismos alternativos para obtenção de  uma tal estabilização, entre os quais o 

mecanismo estérico surge como opção. Este mecanismo requer presença de ramificações ao 

longo da cadeia molecular da macromolécula, as quais, devem possuir grupos químicos 

específicos de baixa afinidade entre si na sua extremidade suficientes para promover 

impedimento estérico e, assim, favorecer a estabilização da dispersão de caulim. Por esta 

razão foi escolhido o monômero MPEG1000MA, em concentrações variadas, cuja 

extremidade é composto pelo grupo metil (CH3) para compor a arquitetura molecular do 

polímero. Por outro lado, a presença de N-Metilol acrilamida (NMAN) tornou-se necessário 

como fonte secundária de hidroxilas reativas, a fim de proporcionar as  reações de 

poliesterificação e formação de ligações cruzadas para promover resistências térmica e 

mecânica ao sistema. Produziu-se desta forma, 03 protótipos com as caracteristicas 

desejáveis de ramificações e potencial de formação de ligações cruzadas. 

4.2.1  Síntese do polímero em solução aquosa  

Foram preparados 03 protótipos conforme receita da tabela 07 e prévia discussão no 

item 3.2, com diferentes proporções molares com idéia de obter a melhor relação de 

propriedades dispersante/ligante. A preparação dos 03 protótipos experimentais é descrita 

conforme item 3. Cada protótipo é constituido de uma mistura homogêna de dois polímeros, 

sendo que o primeiro, polímero I, é sintetizado via processo de polimerização em solução 

aquosa por meio de radicais livres e o segundo, polímero II, um produto comercial poli(eter-

poliol). A denominação genérica dos sistemas poliméricos (Polímero I + Polímero II) que 
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constituem os protótipos experimentais, bem como resultados de suas propriedades analíticas 

básicas são apresentados conforme Tabela 8. Observa-se que o protótipo 4115 apresenta 

valor de sólidos por peso  abaixo dos demais. Esta fato é devido à demanda de poli(eter-

poliol) ser menor para este protótipo em virtude de este possuir menor concentração de 

grupos COOH proveniente de ácido acrílico tendo como previsto pela equação 57 como 

mostrado na tabela 10. Tambem é observado valor mais baixo de pH para o protótipo 4116, 

fato que se deve ao excesso de  ácido para-toluenosulfônico relativamente aos demais 

protótipos para catálise da reação de poliesterificão durente tratamento térmico da peça 

cerãmica á base de caulim.  

 

Tabela 8: Propriedades analíticas e características  básicas dos protótipos  

PROPRIEDADE 4110 4115 4116 2008* 

Sólidos teóricos (%) 50,10 42,30 50,20 50,20 

Sólido real (%) 49,97 42,30 49,90 50,01 

Composição química AA/NMAM/MPEGMA AA/NMAM/MPEGMA AA//MPEGMA AA 

Relação molar 3,5/1,0/0,001 1,0/1,0/0,016 3,5/0,001 14 

pH 1,09 2,44 0,80 3,35 

Agente reticulante (OH) NMAM+450N NMAM+450N 450N 450N 

Viscosidade Brockfield 
(mPas.s) 

206 74 116 345 

Densidade (g////cm3) 1,03 1,02 1,04 1,04 

  *Polímero de referência não sintetizado neste trabalho experimental 

 

A Tabela 9 apresenta a composição percentual  mássica dos componentes dos 

protótipos experimentais em estudo obtidos via polimerização por radicais livres, denominada 

polímero I ao longo do texto. Nesta mesma tabela é mostrada a  massa em gramas do 

poli(eter-poliol) requerida para 100 gramas do polímero I (acrílico em solução aquosa) 

conforme fora prevista pela equação 57 visando formação de ligações cruzadas por 

reticulação integral do sistema polimérico por aquecimento.  
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Tabela 9: Composição percentual mássica monomérica dos sistemas poliméricos 

Componente 4110 4115 4116 2008 

Ácido Acrílico glacial 70,00 22,00 70,00 100,00 

N-Metilolacrilamida (100%) 27,00 30,00 ------- ------- 

Metoxipolietilenoglicol 
Metacrilato 3,00 48,00 30,00 ------- 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Poli(Eter-poliol)* 129,82 35,4 145,71 208,16 

  * Baseado na quantidade total de carboxilas e hidroxilas presentes no meio aquoso e calculada pela equação 57. 

O processo de polimerização via radical livre é assumido acompanhar a seqüência 

usual de iniciação, propagação, reações de transferência de cadeia e as etapas finais de 

terminação.  

Relativamente à arquitetura molecular dos protótipos sintetizados por polimerização 

em solução aquosa via radicais livres, as Figura 22 e Figura 23  representam 

esquematicamente as respectivas reações e modelos propostos de arquitetura molecular que, 

na composição do sistema polimérico são tratados como polímero I. Os protótipos  4110 e 

4115 são constituídos basicamente pelos monômeros AA/NMAM/MPEGMA, por diferentes 

composições em termos de quantidades molares. A Figura 22 representa 

esquemamticamente a reação de polimerização para formação do protótipo 4110/4115, onde 

o termo “X” presenta na cadeia molecular deste protótipo representa o grupo metilolamida 

(N−CH2 −OH). O grupo metilolamida é uma opção de fonte de grupo OH para posterior 

reticulação com carboxilas da cadeia polimérica. O protótipo 4116 não possui, em sua 

composição o monômero NMAN e está representado, de forma análoga na Figura 23. 

 

Figura 22: Estrutura macromolecular polímero I dos protótipos 4110 e 4115 
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Fica evidente, na constituição monomérica dos protótipos 4110 e 4115, a presença 

dos monômeros ácido acrílico (AA), n-metilolacrilamida (NMAN) e do monômero funcional 

metacrilato de metoxipolietilenoglicol (MPEG1000MA). Na estrutura deste monômero 

funcional aparece o índice “n”, que significa o grau de etoxilação da molécula do 

metoxietilenoglicol inicialmente submetida à reação com óxido de etileno (C2H4O), cujo valor 

médio é 22, conforme informado pelo fornecedor Evonick. Estas unidades representadas 

acima formam o grupo que se repete indefinidamente ao longo das cadeias poliméricas, cujas 

unidades monoméricas foram adicionadas à cadeia polimérica de forma aleatória.  

Similarmente, na Figura 23 aparecem unidades monoméricas que formam a estrutura 

polimérica, polímero I, do protótipo 4116, constituída somente por AA e MPEG1000MA. 

 

 

 

Figura 23: Estrutura macromolecular polímero I do protótipo  4116 

 

4.2.2 Formação de sistema polimérico em solução aquosa 

Materiais poliméricos multicomponentes são definidos como compostos por duas ou 

mais espécies poliméricas estruturalmente diferentes. Assim, a fim de compreender e definir o 

sistema formado pelos polímeros do presente estudo é útil apresentar as estruturas 

macromoleculares dos polímeros I e II, que formam o sistema polimérico, as quais  são 

mostradas abaixo. A estrutura do primeiro I corresponde aos protótipos 4110 e 4115, 

poli(ácido carboxílico) e aparece combinada com o polímero II, isto é, poli(eter-poliol) por 

simples sinal “/”. A estrutura do protótipo 4116 combinada com o respectivo polímero II não 

está representada, mas é considerado tratar-se de forma similar na Figura 24. 
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Figura 24: Polímeros que compõe o sistema Poli(ácido carboxílico)−Poli(Eter-poliol) 

 Os protótipos da presente investigação,  pertencem à classe  dos polímeros solúveis 

em água polimerizados via adição de radicais livres em solução aquosa de monômeros 

baseados em ácido acrílico (AA), acrilamida substituída n-metilolacrilamida (NMAM) e um 

terceiro monômero acrílico funcional, MPEG1000MA.  A definição e a condição termodinâmica 

de formação do sistema polimérico foram discutidas na seção 2.2, item 2.2.1.  Foi mostrado 

que para que ocorra um sistema homogêneo na mistura de duas espécies poliméricas 

diferentes é que a energia livre seja negativa. 

∆Gm <0  (12) 

onde  a variação de energia livre se refere ao processo em que M é uma mistura homogênea 

de duas espécies poliméricas diferentes, ou solução formada adicionando-se A e B, isto é, 

uma adição do tipo A + B → M. Assim sendo, foi observado que o sistema  deste trabalho 

satisfaz a condição termodinâmica primária do sistema polimérico homogêneo estável.  De 

fato, os sistemas poliméricos obtidos pela mistura seqüencial dos polímeros I e II não formam 

fases distintas, sendo o sistema, como todo, solúvel em água apresentando uma única fase 

líquida de aspecto transparente. Portanto, esta forma de polímero totalmente solúvel em meio 

aquoso a temperatura ambiente permite investigar seu real potencial como dispersante de 

caulim suportado por suas características de baixo peso molecular ponderal médio (MW), 

polidispersidade (PD), mobilidade eletroforética  e a própria composição monomérica, onde o 

terceiro monômero, MPEG1000MA, cumpre papel relevante. As funções deste terceiro 

monômero na cadeia polimérica  é promover estabilidade estérica a uma dispersão de caulim 

preparada com o polímero em discussão e ainda gerar plasticidade na massa de barbotina a 

fim de adequá-la à colagem no momento da conformação em moldes de gesso para produção 

de peças cerâmicas. Como previamente mencionado no item 2.1.1.1 relativamente ao ácido  
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acrílico e estabilização de dispersões coloidais e argilominerais, a estabilização estérica 

depende também da conformação dos polímeros em solução sendo que estas influem nas 

possíveis interações partícula-polímero. Isto pode levar à própria estabilização estérica, que 

mantém as partículas de caulim em suspensão ou à estabilização por depleção, que leva à 

floculação.  Uma análise da Tabela 8 de propriedades demonstra que os protótipos 4110, 

4116 e 2008 são mais concentrados em AA e o protótipo 4115 mais rico em MPEG1000MA. 

As composições monoméricas evidenciam que os protótipos mais concentrados em AA estão 

direcionados à estabilização de dispersão de caulim por adsorção sobre tais partículas por 

interações de pontes de hidrogênio e, consequentemente, seguindo mecanismo eletrostático 

e o 4115 via mecanismo estérico. Assim, do ponto de vista da dispersão coloidal de caulim 

pode-se prever que os protótipos 4110, 4116 e 2008 tendem à estabilização eletrostática e o 

protótipo 4115 está direcionado tanto à estabilização estérica como prover plasticidade  ao 

mesmo argilomineral em idênticas condições de porcentagem em volume.  

 

4.2.2.1  Formação de redes tridimensionais por ligações cruzadas (crosslinking) 

Um polímero de estrutura tridimensional foi obtido, através da reação de 

policondensação entre grupos COOH oriunda do polímero I (sintetizado via radicais livres) e o 

um segundo polímero Poli(Eter-poliol), adicionado ao primeiro em seqüência.  Tais polímeros 

podem ser formados por dois mecanismos similares. A Tabela 9 apresenta diferentes 

concentrações dos agentes de reticulação; a) Poli(Eter-poliol) (trifuncional em hidroxila) e b) 

NMAM (Acrilamida substituída insaturada monofuncional em hidroxila) cujo objetivo é obter 

rede tridimensional com alta concentração de ligações cruzadas em temperaturas mais 

elevadas. Fica evidente que a arquitetura molecular dos protótipos foi projetada a fim de 

cumprir ambas as funções dispersante-ligante, seja por grupos carboxila em adsorção a 

partículas de caulim a temperatura ambiente e posterior formação de redes tridimensionais 

por reação de esterificação e formação de ligações cruzadas a temperaturas elevadas. 

Também, as propriedades da Tabela 8 acima evidenciam as diferenças pouco significativas 

em termos de porcentagem de  sólidos e de maior impacto em pH. Tais diferenças de pH são 

conseqüência da presença de catalisador ácido, Ácido p-toluenosulfônico (PTSA), cuja função  
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é atuar na cinética da reação de poliesterificação dos grupos carboxila e hidroxila na formação 

de ligações cruzadas subsequente a temperaturas elevada conforme mecanismo descrito na 

Figura 25. 

 

Figura 25: Mecanismo de esterificação por catálise ácida 

 

Os ácidos carboxílicos são ácidos fracos. Mesmo assim, estão entre os compostos 

orgânicos mais ácidos: apresentam tipicamente pKa entre 4 e 6 (comparado com 16−20 para 

álcoois, aldeídos e cetonas e 25 para os protonsacetilênicos). A razão desta elevada acidez 

encontra-se parcialmente na ressonância: o ânion carboxilato originado pela desprotonação 

do ácido é fortemente estabilizado por ressonância. O ácido terá, portanto, grande tendência 

a perder o próton, a fim de originar esta espécie muito estável.  

A clássica teoria de formação de redes tridimensionais por ligações cruzadas, 

amplamente descrita nos parágrafos anteriores referentes a revisão da literatura, em especial 

aquelas formadas por polímeros não-lineares e posterior formação de “gel point”, isto é, o 

ponto de inicio de formação de redes tridimensionais como tem sido demonstrada por vários 

autores [62 −66].  

Nas figuras 26 e 27, são apresentados modelos de arquitetura molecular baseada na 

hipótese da formação de redes tridimensionais entre grupos químicos ativos da estrutura 

polimérica apresentada, COOH/OH. Tais estruturas podem ser formadas, hipoteticamente, 

baseadas nas parcelas de contribuição das duas fontes de grupos hidroxilas provenientes  do 
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monômero NMAN relativamente ao polímero I do sistema polimérico e da fonte principal que é 

o polímero II Poli(Eter-poliol). 

a)  Formação de estrutura tridimensional por reação intermolecular entre as espécies 

químicas presentes no sistema polimérico: COOH + OH 

Esta estrutura, cujo modelo de arquitetura molecular é mostrada na Figura 26,  leva em conta 

apenas a contribuição da policondensação entre carboxila e hidroxila dos polímeros I e II do 

sistema polimérico catalisadas por p−TSA a 200oC. É a reação mais provável e de maior 

extensão dadas as condições químicas e termodinâmicas que a favorecem. Isto é, 

concentrações dos grupos ativos e cinética por catálise como mostrado no parágrafo 3.2.3 e  

a temperatura.  

 

Figura 26: Modelo de arquitetura macromolecular em rede tridimensional formada por ligações cruzadas via 

policondensação entre grupos COOH e OH e OH do NMAN 

 

b)  Formação de estrutura tridimensional por reação intramolecular entre grupos 

hidroxilas provenientes do NMAN presentes na espécie polimérica sintetizado por 

radicais livres em solução aquosa. 

Esta reação, igualmente provável devido a alta reatividade do monômero NMAN [96], 

considera a hipótese de ocorrer por mecanismo similar ao proposto para a policondensação 

entre grupos ácido e hidroxila, ou seja, também catalisada por ácido (p-TSA) em condições 

termodinâmicas favoráveis de temperatura mais elevada. Analogamente à reação dos grupos 

COOH com hidroxilas do poli(eter-poliol), tal reação para formação de ligações cruzadas é 

acompanhada de liberação de água. A estrutura macromolecular da Figura 27 é um  modelo 

de arquitetura molecular genérico proposto para esta reação de  policondensação entre  
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COOH−OH a qual consiste de estrutura tridimensional. 
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Figura 27: Modelos de arquitetura macromolecular em rede tridimensional obtidos pela reação entre carboxila-

hidroxilas:  a) Polímero I + poli(eter-poiol);  b) Polímero I + poli(eter-poliol + NMAN 

 

A motivação para síntese e elaboração de arquitetura molecular desta natureza 

(crosslinking – infinite network)  teve como fonte inspiradora a estrutura do ácido húmico, 

descrito no item  2.1.3.1 que, segundo Shulten [49] consiste tratar-se de rede tridimensional 

entre grupos fenol e carboxilas, estruturas que  chegam possuir 57,4% de grupos carboxílicos.  

A arquitetura molecular em estudo, obtida após pré-cura a 180 – 220oC, é o resultado 

da polimerização por condensação de moléculas polifuncionais que trata reações simultâneas 

intermoleculares entre espécies COOH originário do polímero principal e OH originário do pré-

polímero Poli(Eter-poliol) como também reações intramoleculares entre as mesmas espécies 

COOH e OH, porém provenientes da mesma cadeia polimérica já que os protótipos 4110 e 

4115 possuem AA e NMAN em suas composições. 

A química de NMAM e suas reações vêm sendo classicamente pesquisada por 

estudiosos [96 − 99] visando explorar sua potencialidade de interação com substratos, 

especialmente os celulósicos e outros que possuem grupo hidroxila em sua composição.  A 

principal propriedade da N-metilolacrilamida é sua capacidade de  interação com grupos OH e 

COOH provenientes dela própria ou de outros componentes reativos do sistema através de 
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seu grupo hidroximetil (–CH2OH), por meio de calor, ácido ou catalisadores de radicais livres 

[96].  

A literatura nos apresenta estudos e resultados baseados nas reações do monômero 

NMAN e formação de ligações cruzadas. Ligações cruzadas de unidades de copolímero AA-

NMAM através de grupos hidroximetil podem ser realizada por catalisador ácido ou 

simplesmente por aquecimento [97]. Similarmente, uma unidade do copolímero pode ser 

ancorada a um substrato que contenha grupos OH tal como o plano basal do caulim em pH 

ácido. 

Também, entre as reações possíveis deste monômero funcional NMAM, ligações 

cruzadas através de mecanismo de adição de radicais livres envolvendo grupo hidroximetil e 

um hidrogênio alfa de algum grupo carbonila de outra unidade polimérica pode ser realizada 

por iniciadores térmicos do tipo persulfato de sódio [99]. 

 

4.2.3    Distribuição de pesos moleculares 

4.3.3.1 Cromatografia de Permeação em Gel (CPC) 

Curva e dados de calibração 

Os dados da figura 28  se referem à calibração relativa ao PAA padrão. 

 

Figura 28: Curva de calibração de GPC referente ao PAA padrão 
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Figura 29: Curvas de distribuição de pesos moleculares por GPC 

 

Na Figura 29, é observado dados referentes à distribuição de pesos moleculares, os 

quais foram determinados pela técnica de SEC/GPC.  

Cadeias moleculares de polímeros normalmente se apresentam em estruturas e 

tamanhos variados cujas características de massa molar são detectadas por GPC e são 

críticas não somente por suas propriedades, mas também pela capacidade de interferir em 

processos posteriores de processamento, tais como fusão e extrusão. Em geral, polímeros 

comerciais não consistem de cadeias moleculares de tamanho regular ou constante, mas 

antes, por uma distribuição de tamanhos de cadeias poliméricas, de tal forma que é 

necessária a utilização de técnicas estatísticas para análise e caracterização.   

É observada uma distribuição multimodal para todos os protótipos em estudo, exceto 

ao protótipo 2008 o qual se define como uma referencia em termos de polieletrólitos que 

apresenta um pico adicional. Em comum são demonstradas duas populações de cadeias 

macromoleculares, sendo que os picos referentes aos tempos de eluição superiores a 21,8 

minutos são atribuidos a oligômeros de ácido acrílico de baixo peso molecular médio (<250 

g/mol) em virtude da maior reatividade do ácido acrílico comparativamente aos demais 

monômeros do sistema. Os valores de polidispersidade mais elevados das distribuições, até o 

limite de tempo de eluição na coluna GPC de 21,8 minutos podem ser atribuídas aos valores 
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mais altos de pesos moleculares e influênciados pela provável interação sinergística entre 

grupos COOH−OH por pontes de hidrogênio, constituído por dois polímeros quimicamente 

diferentes em forma de mistura homogênea. 

 

Tabela 10: Resultados de Peso molecular numérico médio (Mn),  peso molecular ponderal médio (MW) e 
polidisperisidade (Pd) 

 
Protótipo Mn (g////mol) Mw(g////mol) Pd 

2008 1300 3500 2,6 

4110 2600 15900 6,2 

4115 1250 12850 10,2 

4116 2000 11850 6,0 

 

Na Tabela 10 são mostrados os valores médios de peso molecular ponderal e peso 

molecular numérico os quais foram obtidos pelo valor médio de duas injeções consecutivas, 

que foram integradas e seus valores obtidos são  relativos à curva de calibração de PAA até o 

limite de eluição de 21,8 minutos, que demonstram excelente reprodutibilidade. 

Do ponto de vista prático, isto é, associando os valores obtidos de Mn, Mw e, 

principalmente, PD pode se observar que os protótipos experimentais 4110 e 4116 

apresentam os menores valores de polidispersidade (cerca de 6,1) , os quais deverão 

influenciar fortemente o comportamento de tais polímeros em interações com argilominerais 

do tipo caulim. Para efeito de dispersão de argilominerais, a experiência tem demonstrado 

que polímeros com valores baixos tanto de MW como de PD resultam em melhor 

desempenho devido a tendência em adsorção sobre tais partículas e provocar estabilização 

por mecanismo eletroestérico, bem como reduzir efeitos indesejáveis de interações 

intermoleculares típicas de polímeros de alto peso molecular médio cuja consequência leva a 

sedimentação por depleção.  

Distribuições multimodais para polímeros em sistemas aquosos são típicas de 

misturas complexas nas quais o comprimento da cadeia, composição química e arquitetura 

molecular são dependentes da cinética da polimerização, mecanismo de reação, condições 

de processo e, para os casos ainda mais complexos e das interações entre grupos químicos 
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presentes na cadeia molecular.  Associando a técnica de GPC com outras técnicas 

avançadas tais como FTIR pode se ter uma potente metodologia para a caracterização de 

materiais poliméricos complexos. A composição, como função do peso molecular pode ser 

obtida pela correta associação entre GPC-FTIR. Embora neste trabalho não tenha sido 

realizada uma tal associação da forma convencional é possível estimar evidências 

experimentais da força de interações entre grupos com afinidade química como COOH e OH, 

principalmente interações de hidrogênio presentes em abundância neste sistema em função 

do monômero funcional hidroxilado NMAN e Poli(Eter-poliol). As evidências experimentais de 

interação interpolímeros em sistema multicomponentes são amplamente divulgadas em 

literatura [100], principalmente em trabalhos envolvendo sistemas poliméricos complexos. 

Porém, na forma explícita por GPC  tais evidências são escassas. No parágrafo seguinte 

serão discutidas as presenças e interações  de grupos funcionais pela técnica de FTIR. 

 

4.3.3   Espectroscopia FTIR 

A técnica de FTIR foi utilizada, basicamente, a fim de monitorar a reação de 

reticulação do polímero em estudo e demonstrar evidências de comportamento químico em 

duas condições; a 100oC e 200oC. Tais evidências serão apresentadas em termos de 

comportamento químico dos grupos funcionais envolvidos nas reações de reticulação 

(crosslinking) com base nas bandas de absorção de grupos ou moléculas na faixa de radiação 

no IR dos comprimentos de onda ou freqüências características dos grupos.  

4.1.3.1  Curvas de infravermelho dos protótipos em estudo 

 
a) Protótipo 4110 

As Figuras 30, 31 e 32 mostram as curvas de absorção no infravermelho para o 

protótipo LD 4010 cuja composição monomérica é AA/NMAM/MPEGMA na proporção molar 

de 3,5/1,0/ 0,001.   A Figura 30 consiste na influência de secagem do protótipo 4110, sendo 

mostrada a curva na condição polímero em solução aquosa e após secagem por 24 horas a 

temperatura ambiente.  Dois pontos principais podem ser destacados: 
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1. Na condição de solução aquosa o grupamento hidroxila (OH) apresenta forte 

deformação axial na região de 3358 cm-1 , banda que pode ser atribuída às ligações 

por pontes  de hidrogênio intermolecular entre grupos que sustentam hidroxila em sua 

estrutura, tais como poliol, NMAM e água. A ligação de hidrogênio aumenta quando a 

concentração da solução aumenta e podem aparecer outras bandas a freqüências 

mais baixas. Por outro lado a hidroxila “livre”, isto é, que não participa de ligações de 

hidrogênio tem intensidade de deformação significativamente reduzida na fase seca, 

devido à agua livre que sai durante a ssecagem, sendo que a absorção mais larga na 

região de 3358 cm-1 origina-se de estruturas características de interação entre grupos 

OH (poliol, NMAM)−água−OH (carboxila). 

2. Os dímeros de ácidos carboxílicos produzem absorção de deformação axial do O − H 

intensa e muito larga usualmente centrada na região de 3000 cm-1 . A estrutura abaixo 

demonstra tais interações formando dímeros entre grupos hidroxila das carboxilas 

proveniente do ácido acrílico presente na cadeia polimérica. Também, as bandas de 

deformação axial C − H, que são mais fracas, aparecem geralmente superpostas com 

a banda larga do grupo OH,  por isso a região de absorção de 2886 e 2954  cm-1  da 

curva abaixo pode ser atribuído a tais superposições de bandas.   

 

Analogamente, a estrutura dímera acima também aparece na banda de absorção na 

região de 1705 cm-1  e surge da deformação axial do grupo carbonila C = O também de ácidos 

carboxílicos que são consideravelmente mais intensas que as bandas as deformações axiais 

do C = O cetônico [101].  Carlsson e colaboradores [77] obteveram resultados similares no 

estudo de oxidação de poliolefinas observando que ácidos carboxílicos podem existir na 

forma dímera estáveis que absorvem na região próxima de 1710 cm−1 ou na forma livre, isto 

é, não ligado por pontes de hidrogênio em 1755 cm−1. Além disso, ácidos carboxílicos podem 

fazer parte, por ligações de hidrogênio, de sistema mais complexos com produtos de oxidação 

possivelmente produzindo absorção na região de 1755 a 1710 cm−1. 
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Na região de 1647  cm−1, no estado de polímero em solução,   observa-se deformação 

axial do grupo C = O referente a amida I superposta a deformação angular do grupo N − H, 

banda de amida II.  As amidas primárias apresentam banda de absorção bastante intensa em 

solução diluída (chamada banda de amida II) resultante da deformação angular do grupo NH2 

a freqüência ligeiramente inferior do que a banda C = O e também com intensidade menor. 

Porém, podem aparecer na curva de soluções concentradas bandas múltiplas provenientes 

de moléculas livres e associadas. O efeito observado na curva, na condição de filme seco, é o 

enfraquecimento de intensidade de deformação angular do grupo N − H. 

 

 

Figura 30:  Efeito de secagem do protótipo 4110 

A literatura específica relativa ao espectro de infravermelho [101] tem demonstrado 

que o dímero dos ácidos carboxílicos tem um centro de simetria, e em consequência apenas 

o modo de deformação axial de C = O assimétrico absorve no infravermelho. A formação de 

pontes de hidrogênio e a existência de ressonância enfraquecem a ligação C = O resultando 

uma absorção a freqüências mais baixas do que para o monômero. 
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Figura 31:  Efeito de aquecimento do protótipo 4110 a 100ºC por 2 e 10 minutos 

 
Por analogia ao argumento exposto referente à curva da  Figura 30, as Figura 31 e 

Figura 32 consistem no estudo da  influência de aquecimento do 4110 por 2 e 10 minutos nas 

temperaturas 100oC e 200oC buscando demonstrar comportamento químico após serem 

submetidos a diferentes condições termodinâmicas. São mostradas curvas em que ambas 

condições de temperatura mencionadas, isto é, polímero seco e, comparativamente,  em 

solução aquosa a fim de evidênciar as transições ocorridas. 

 

Figura 32:  Efeito de aquecimento do protótipo 4110 a 200ºC por 2 e 10 minutos 
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Em tais condições, três pontos principais podem ser destacados: 

1. A região de absorção de 3358 cm-1 perde intensidade significativamente a 100oC após 

aquecimento por 2 minutos e ainda mais após 10 minutos demonstrando presença de 

hidroxila livre, isto é, sem interações por pontes de hidrogênio nesta banda. Infere-se 

desta constatação que, a 100oC por 2 ou 10 minutos,  ocorreu simplesmente o efeito 

de secagem de forma similar ao curva da Figura 30. Por outro lado, o aquecimento a 

200oC por 2 ou 10 minutos, torna evidente o desaparecimento quase que total na 

intensidade de deformação axial do grupo OH, em clara evidência da formação de 

novos grupos funcionais. 

2. A 100oC, percebe-se que a região de absorção de 2954 cm-1 permanece sem 

modificações de nenhuma espécie nas três condições de estudo, evidênciando que o 

grupo COOH na forma de dímero também não sofre alteração de natureza química. 

Analogamente ao observado na amostra aquecida a 100oC, a 200oC apresenta 

significativo enfraquecimento na intensidade de deformação axial do grupo COOH 

dímero confirmando a modificação química observada na região de 3358 cm-1. 

3. Na região 1705 cm-1  observa-se incremento de intensidade de deformação axial  do 

grupo C = O  quando aquecido a 100oC por 10 minutos, indicando um estado de 

transição deste grupo funcional.  Entretanto, a 200oC, a intensidade de absorção 

nesta região é mais acentuada demonstrando formação de carbonila do grupo Ester, 

provavelmente por reação com grupos hidroxila proveniente do poliol presente no 

sistema.  Relativamente a região de 1647 cm-1 , analogamente ao observado na 

região de grupos hidroxila, na condição de filme aquecido a 100oC, o efeito observado 

na curva é o enfraquecimento acentuado de deformação angular do grupo N − H, 

sendo que a 200oC, observa-se o desaparecimento desta banda de absorção. 

 

b)  Protótipo 4115  

As figuras 33, 34 e 35 mostram As curvas de absorção no infravermelho para o 

protótipo LD 4115 cuja composição monomérica é AA/NMAM/MPEGMA na proporção molar 

de 1,0/1,0/0,016.  De maneira análoga ao exposto quanto ao protótipo 4110, a Figura 33 
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consiste na influência de secagem do protótipo 4115, sendo igualmente mostrada curva na 

condição polímero em solução aquosa e após secagem por 24 horas a temperatura ambiente.  

Dois pontos principais podem ser destacados: 

1. A região de deformação axial do grupo hidroxila na forma de interação por pontes de 

hidrogênio sofre um deslocamento para 3363 cm−1 devido a ausência de poliol e a 

concentração mais elevada de NMAM cuja polaridade é ligeiramente diferente do 

poliol e, também, por esta influência ocorrem deformação deste grupo químico em 

três outras regiões da curva, 3327, 3208 e 3072 cm−1, as quais surgem somente na 

condição de filme seco. 

2. O aumento na concentração do monômero funcional MPEGMA acentua deformação 

axial assimétrica do grupo éter (C − O − C) presente na molécula deste monômero. 

Abaixo estruturas de NMAM e MPEG : 

 

                MPEG1000MA        NMAN 

Da estrutura do MPEGMA acima o grupo ligado à cadeia acrílica é o grupo 

polioxietileno: 

 

O grupo polioxietileno é evidênciado na curva FTIR como deformação axial 

assimétrica nas regiões de 1085, 1094,   1097 e 1098 cm−1.  O aspecto mais importante da 

curva de absorção de  radiação no infravermelho envolvendo éteres está associado com as 

vibrações de deformação axial do sistema (C − O − C). As bandas de deformação axial 

relativas a (C − O − C), a exemplo da deformação axial de C − O dos álcoois envolvem 

acoplamento com outras vibrações da molécula. Sendo a cadeia polioxietileno de alto peso 

molecular (contem 22 unidades de óxido de etileno na molécula) estas podem sofrer 

acoplamentos diversos nas condições termodinâmicas estudadas e dar origem a diferentes  
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regiões de absorção, sendo a provável explicação para o surgimento das várias bandas na 

curva nas condições solução aquosa do polímero e filme seco a temperatura ambiente, a 

100oC e a 200oC por 2 e 10 minutos. 

Adicionalmente, a intensidade de deformação axial de grupos éter podem ser 

significativamente acentuado, principalmente quando aquecido a 200oC pelo aparecimento de 

estruturas do tipo (N−CH2−O−CH2) pela reação intermolecular entre grupos N−CH2−OH 

proveniente da molécula de NMAM.   Urban [102] menciona no estudo de monitoramento de 

cura de sistema termorrígidos o surgimento de bandas de absorção de éter na região de 1020 

e 1100 cm−1 associado com o mencionado grupamento N−CH2 −O−CH2
.  Também Shimokawa 

e colaboradores [102], utilizando a técnica de FTIR para estudo de reações entre grupos 

epoxi e carboxila na mesma cadeia macromolecular e obtiveram resultados similares 

trabalhando a temperaturas mais baixas. As curvas de IR de Shimokawa demonstram 

redução de intensidade de absorção de grupos carboxila e C = O antes e depois da cura 

térmica. 

 

 

Figura 33:  Efeito de secagem do protótipo  4115 
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Figura 34:  Efeito de aquecimento do protótipo 4115 a 100ºC por 2 e 10 minutes 

 

 

 

Figura 35:  Efeito de aquecimento do protótipo 4115 a 200ºC por 2 e 10 minutos 

 
 

c)   Protótipo 4116  

As figuras 36, 37 e 38 mostram as curvas de absorção no infravermelho para o 

protótipo 4115 cuja composição monomérica é AA//MPEGMA na proporção molar de 3,5/0,01.  

Umido 

Seco 2 min 

Seco 10 min 

úmido 

Seco 2 min 
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Também, de maneira análoga ao exposto quanto ao protótipo 4115, a Figura 36 consiste na 

influência de secagem do protótipo 4116, sendo igualmente mostrada curva na condição 

polímero em solução aquosa e após secagem por 24 horas a temperatura ambiente.   

Dois pontos principais podem ser destacados: 

1. Todos os picos de absorção de COOH e OH estão evidentes, na condição de solução 

aquosa, devido a presença de poliol mesmo na ausência total de NMAM. Após 

secagem por 24 horas a temperatura ambiente a região de absorção de OH, na forma 

de interação por ligação de hidrogênio é significativamente reduzida. 

2. Após secagem a 100oC por 2 ou 10 minutos o curva mostra modificação 

insignificante, indicando, como nos outros protótipos estudados que não ocorre 

reação química significativa nesta condição termodinâmica. 

 

 

 

Figura 36:  Efeito de secagem do protótipo 4116 
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Figura 37:  Efeito de aquecimento do protótipo  4116 a 100ºC por 2 e 10 minutos 

 
Na  

Figura 38, relativamente ao aquecimento a 200oC por 2 e 10 minutos, fica evidente o 

deslocamento da região 1641 a 1705/1709 cm−1 relativo a formação do grupo carbonila C − O.  

Analogamente a análise dos protótipos anteriores, também neste região surge a estrutura 

dímera acima também aparece na banda de absorção na região de 1705 cm−1  e surge da 

deformação axial do grupo carbonila C = O, na fase solução aquosa também devido a ácidos 

carboxílicos que são consideravelmente mais intensas que as bandas as deformações axiais 

do C = O cetônico. A  intensidade de absorção nesta região é mais acentuada demonstrando 

formação de carbonila do grupo éster, provavelmente por reação com grupos hidroxila 

proveniente exclusivamente do poliol presente no sistema 

 

úmido 

Seco 2 min 

Seco 10 min 
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Figura 38:  Efeito de aquecimento do protótipo 4116 a 200ºC por 2 e 10 minutos 

 
 

4.1.4 Análise termogravimétrica (TG) 

4.1.4.1 Protótipo 4110 

A Figura 39  corresponde a análise termogravimétrica nas duas metodologias de 

ensaio mencionadas. No primeiro ensaio varia desde temperatura ambiente até 450oC sob N2 

e a segunda de 600 a 800oC sob ar atmosférico. Tal figura correspondente ao protótipo 4110 

de composição monomérica é AA/NMAM/MPEGMA na proporção molar de 3,5/1,0/0,001, 

mostra três picos de transição definidos: o primeiro ocorre a 215oC determinado pela primeira 

derivada da curva de perda de massa. Nesta temperatura ocorre a primeira degradação do 

polímero e a derivada da perda de massa: 

 

máximo
dt

md t =
][

  (59) 

úmido 
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Figura 39: Curva TG protótipo 4110 aquecimento até 800oC sob N2/Ar 

 

Esta primeira transição é uma resposta do polímero em decorrência das reações entre 

os grupos COOH e OH a qual determina a formação de ligações cruzadas e estrutura de 

reticulação tipo network e conseqüente volatilização de subprodutos da reação, isto é, 

vapores de água que determinam a perda de massa iniciada a 110 – 130oC.  Seguem-se, a 

partir desta temperatura, outras duas transições térmicas, a 320oC e 380oC, identificadas por 

picos de valores máximos da segunda e terceira derivada da curva de perda de massa.  Tais 

transições são interpretadas como consequência da instabilidade térmica dos polímeros 

sintéticos que, em atmosfera inerte sofrem degradação de suas ligações mais fracas por 

clivagem aleatória ao longo da cadeia com conseqüente  despolimerização e regeneração de 

seus monômeros originais. Tal degradação gera compostos que são facilmente volatilizados 

em altas temperaturas as quais são caracterizadas pela seqüência de perda de massa.  

Polímeros diferentes podem gerar diferentes compostos voláteis a altas temperaturas 

dependendo da natureza das interações envolvidas, e dependendo dos produtos voláteis 

gerados, são habitualmente classificados em polímeros que despolimerizam, não se 

despolimerizam ou forem reações intra ou intermoleculares. É observado que o valor 

percentual de material volátil evoluído nesta faixa de temperatura de 16,1%,  é inferior àquele 

teoricamente calculado para uma reação completa de esterificação entre os grupos COOH e 
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OH conforme a equação 56  que satisfaz a condição 
[ ]

0,1
][

=
OH

COOH
. Assim, é verossímil a 

hipótese de degradação polimérica de cadeias formadas por ligações mais fracas na condição 

termoplástica. Na seqüência, é verificada perda de 58,7% de massa volatilizada por 

degradação via despolimerização, provavelmente regenerando constituintes originais ou 

espécies de baixa massa molar. O restante de massa volatilizada, 17,52%, observada a partir 

de 600oC, com pico de máximo em 650oC, tendo ar atmosférico como gás de arraste 

corresponde ao produto da  decomposição por oxidação do material orgânico existente no 

equipamento, expresso como cinzas. A técnica termogravimétrica não é útil para caracterizar 

materiais voláteis oriundos de degradação de qualquer natureza, por isso inferimos a hipótese 

de degradação em constituintes de massa molar mais baixo. 

De fato, a técnica de análise térmica por TG de polímeros no estado sólido tem sido 

largamente utilizada para monitoramento de reações químicas, principalmente aquelas 

envolvendo formação de ligações cruzadas, sempre associando a perda de massa, num 

primeiro estágio, com desaparecimento de grupos funcionais e formação de compostos 

voláteis por degradação e decomposição química a uma data temperatura em condições 

atmosféricas controladas. 

 

4.1.4.2 Protótipo 4115 

Analogamente, a Figura 40, correspondente à curva TG do protótipo 4115, 

composição monomérica é AA/NMAM/MPEGMA na proporção molar de 1,0/1,0/0,016, com 

aquecimento até 800oC. Nesta curva fica evidente a estabilidade térmica do polímero 

comparativamente ao protótipo 4110 em praticamente toda a extensão de temperatura 

iniciando a 120 − 130oC até cerca de 220oC onde se observa um pico de baixa intensidade 

demonstrando que  concentrações menores de grupos hidroxila, em função da ausência de 

poliol,  produzem baixa densidade de crosslinking. Pode-se inferir que o mencionado pico 

corresponde, provavelmente  à reação de esterificação dos COOH com hidroxilas da molécula 

de NMAM e, em menor extensão a reação intermolecular entre grupos OH provenientes do 

NMAM. Esta hipótese é reforçada pelo percentual de massa perdida por volatilização de 

9,44% que é substancialmente inferior a quantidade de massa volatilizada no protótipo 4110 
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(16,1%) em cuja composição molar está presente poliol/NMAN. A seqüência corresponde a 

degradação do polímero em único estagio, cujo d[m]/dT máximo ocorre a 400oC  e que está 

relacionado com o mecanismo de degradação da amostra conforme mencionado na análise 

anterior. Observa-se nesta curva um ‘plateau” de temperatura característico de estabilidade 

térmica do polímero na faixa de 440oC a 640oC como consequência da ausência de poliol e 

baixa densidade de ligações cruzadas, sendo que a perda de massa relativa a degradação 

térmica e outros eventos por influência de aquecimento até 600oC é de 70,7%. A terceira 

derivada, onde surge ponto de máximo na curva de perda de massa, ocorre novamente a 

650oC com perda de 11,40% de material decomposto por oxidação em altas temperaturas.  

A literatura apresenta trabalhos de utilização da técnica de análise térmica por TG 

para estudo do comportamento de moléculas complexas ou termorrígidas com ênfase 

especial no rompimento aleatório do grupo éster. Long e colaboradores [104] utilizaram esta 

técnica como caracterização complementar para estudo da reação de hidrólise do grupo de 

funcionalidade éster, terc-butil, para carboxilatos de metal ou ácidos carboxílicos através da 

catálise de superóxido de potássio ou ácidos. Neste trabalho foi observado que ocorre perda 

de massa de 46% correspondente a perda do grupo terc-butil e formação de anidrido. 

 

 

Figura 40: Curva TG protótipo 4115 aquecimento até 800oC sob N2/Ar 
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4.1.4.2 Protótipo 4116 

A curva da Figura 41, correspondente ao protótipo 4116, composição monomérica  

AA//MPEGMA na proporção molar de 3,5/0,01, mostra, de forma similar ao protótipo 4110  

três picos de transição distintos: o primeiro relativo a primeira derivada da curva de perda de 

massa ocorre a 220oC com perda de massa correspondente a 8,55%. Neste  primeiro estágio, 

Além da volatilização de vapor de água que é o subproduto da reação de esterificação, pode 

também estar ligado a perda parcial de poliol, pois este protótipo é o que apresenta maior 

concentração de material na composição química, 0,32 moles e está isento de NMAN. O fator 

determinante do comportamento térmico do polímero neste primeiro estágio pode ser que a 

velocidade de reação de esterificação entre grupos COOH e OH proveniente exclusivamente 

de poliol pode não ser suficiente para conclusão deste reação. Assim, o segundo máximo da 

curva de perda de massa a 280oC determinado pela segunda derivada,  é observada a 

volatilização de 13,74% de material orgânico, onde se verifica o prosseguimento da  reação 

entre os grupos COOH e OH determinando, nesta temperatura a formação de ligações 

cruzadas, volatilização de uma massa maior de vapor de água e formação de estrutura de 

reticulação tipo network. Obviamente a perda de massa correspondente a reação de 

esterificação entre os grupos carboxila e hidroxila não é iniciada a 220oC, mas sim em cerca 

de 120 – 130oC como já observada no protótipo 4110 e 4115 onde já se verifica a perda de 

massa corresponde a volatilização de vapores de água formada como subproduto da reação 

ou ainda água residual presente na amostra por insuficiência de secagem nas condições 

mencionadas.  Fica evidenciado pela curva abaixo a perda de cerca de 8,6% de massa na 

temperatura de 220oC a qual é aumentada em 13,7% a 280oC, com cumulativo de 22,3% é 

devido a vapores de água em razão da reação de esterificação dos grupos COOH e OH do 

sistema e formação de matriz polimérica termorrígida.  A terceira derivada da curva de perda 

de massa é observada a 400 – 410oC que, como amplamente discutido nos protótipos 

anteriores corresponde a degradação do polímero por despolimerização e formação de 

moléculas mais simples voláteis. Tal degradação gera evolução de 60,2% de materiais 

voláteis até aproximadamente 450oC, a partir da qual é observado um “plateau” na curva de 

perda de massa demonstrando estabilidade térmica do polímero nesta faixa de temperatura. 

A última derivada ocorre a 670oC com perda de massa de 11,7% na forma de cinzas. 
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Figura 41: Curva TG protótipo 4116 aquecimento até 800oC sob N2/Ar 

 
A Figura 42 apresenta as curvas de análise termogravimétrica dos protótipos em 

estudo a fim de comparação de comportamentos. Desta figura pode-se deduzir, em termos 

genéricos,  a relativa estabilidade térmica dos protótipos em termos de formação de ligações 

cruzadas a partir de 130oC até 220oC , degradação térmica por despolimerização e geração  

de moléculas mais simples na região de 300oC até 650oC  e reação de combustão de todas 

as espécies macromoleculares restantes no equipamento com oxigênio do ar a partir de 

650oC. Observa-se também similaridade de comportamento térmico entre os protótipos 4110 

e 4116, em todas as transições mencionadas e determinadas pela derivada da curva de perda 

de massa; formação de ligações cruzadas, degradação térmica por despolimerização e 

combustão de espécies poliméricas restantes,  em função da composição  químicas de tais 

protótipos, principalmente as concentrações relativas de COOH e OH. 
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Figura 42: Curvas TG protótipos em estudo aquecimento até 800oC sob N2/Ar 

 

4.1.5 Análise Dinâmico-Mecânica  (DMA) 

a) Filmes preparados por secagem a 100oC sob vácuo. 

O presente estudo tem como objetivo identificar os vários estados de relaxação dos 

protótipos e, principalmente, a região de estado não-curado, isto é, onde apresenta 

comportamento típico termoplástico e a região de temperatura onde ocorre a cura do polímero 

e formação do estado de “gel” onde o comportamento é termorrígido. A secagem preliminar à 

100oC visa obter um polímero termoplástico pelo fato de que esta temperatura é insuficiente 

para a completa reação de formação de ligações cruzadas, como visto pela análise 

termogravimétrica. A transição do estado termoplástico para o estado termorrígido pode ser 

observado através das relaxações poliméricas que ocorrem durante análise térmica por DMA. 

 

Efeito de relaxações poliméricas 

Por meio da análise dinâmico-mecânica é possível obter informações sobre transições 

termodinâmicas de primeira ordem, tais como a fusão e a cristalização em condições de 

aquecimento, bem como transições termodinâmicas de pseudo segunda ordem, como é o 

caso da transição vítrea e das relaxações secundárias associadas às fases cristalina e 
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amorfa. A relaxação que ocorre na região de transição vítrea, também chamada de relaxação 

primária ou relaxação α para polímeros amorfos, é resultante dos movimentos moleculares a 

longas distâncias, que envolvem os segmentos da cadeia polimérica principal. Na região de 

transição vítrea, o comportamento mecânico de polímeros amorfos varia de um 

comportamento típico de material rígido para o de um material elastomérico. A faixa de 

temperatura na qual este processo ocorre depende de vários fatores, tais como a 

composição, a flexibilidade das cadeias, a massa molar do polímero, a presença de 

plastificantes, o grau de reticulação e de cristalinidade [105 – 107]. É útil, neste momento, 

levar em consideração que, de acordo com prescrição da metodologia ASTM D4065 a 

transição mais significativa de uma análise térmica por DMA, temperatura de transição vítrea 

(Tg) é obtida no ponto máximo do módulo de perda de energia em cisalhamento (G”). Este 

critério, do ponto de vista prático parece razoável, pois, as temperaturas acima desta 

transição são consideradas “ponto de amolecimento” para muitos polímeros amorfos. Por 

outro lado, também de acordo com a metodologia ASTM D6045 o pico de tan δ ocorre no 

ponto médio da transição vítrea (transition midpoint), região onde o ponto de amolecimento já 

foi excedido. De fato, para muitos polímeros amorfos lineares observa-se uma região bastante 

estreita entre os pontos de máximo de tan δ e G”, sendo em geral da ordem de 15oC. Significa 

que a transição vítrea observada pelo máximo de G” e o máximo de tan δ , ocorre com a 

diferença de 15oC, conforme tem demonstrado a experiência puramente prática [107].    

 

4.1.5.1 Protótipo 4110 

A Figura 43 consiste na curva do protótipo 4110, cujo filme foi preparado a  100°C por 

um período noite-dia antes do teste. A temperatura correspondente ao pico de tan δ ocorre a 

121,1°C.  Os Picos que aparecem no intervalo de temperatura de 80 a 90oC, principalmente 

tan δ são devido, provavelmente, a remoção de água residual do filme.  Porém, a primeira 

transição significativa ocorre próximo a 75oC no valor máximo de G” correspondente a 

transição vítrea deste protótipo.  Fica evidente neste curva um contorno em G’ a 150 °C 

indicativo de inicio da reação de cura entre grupos COOH e OH, sendo esta a temperatura de 

transição entre os estados termoplástico e termorrígido. Também, os dados reológicos 
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mostram ruídos na região de temperatura de  200 °C provavelmente devido a bolhas de vapor 

d’água em função da reação de esterificação entre os grupos COOH/OH com formação das 

ligações cruzadas, onde água é o subproduto. A reação de cura a partir de 150oC leva a 

formação de altos pesos moleculares, conforme mencionado no ítem 2.2 relativamente a 

formação de redes moleculares tridimensionais. Assim, as propriedades reológicas do 

polímero, G’, G” e tan δ são fortemente influênciados pelo peso molecular.  

Para polímeros grandes suficientes para formar emaranhamentos (entangled), 

variações em pesos moleculares não afetam significativamente propriedades abaixo da Tg ou 

na Tg propriamente, porém, aumentando pesos moleculares afetam propriedades acima da 

Tg como poderá ser verificado numa condição de secagem mais rigorosa, isto é a 200oC, 

onde o polímero encontra-se totalmente curado. 

 

Figura 43: Curva DMA protótipo  4110 secado a 100oC sob vácuo 

 

4.1.5.2  Protótipo 4115 

A Figura 44 apresenta a curva de DMA do protótipo 4115 cujo filme foi preparado de 

forma análoga ao  4110. Relativamente ao comportamento, analogamente ao protótipo 4110 

ocorre ruído nos dados reológicos a região de temperatura de 120oC, cuja causa provável é a 

retirada de água residual no filme polimérico durante processo de ensaio.  A transição 

significativa para este protótipo ocorre próximo a 115 oC, sendo esta a transição vítrea. O pico 
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de tan delta ocorre a temperatura de 139,3 °C, demonstrando o caráter termoplástico deste 

polímero nesta faixa de temperatura. Como evidência adicional, os valores de G’ indicam que 

não ocorre reação significativa de cura para este protótipo mesmo em temperaturas mais 

elevadas levando a formação de polímero amorfo.   Para um polímero amorfo típico, isto é, 

não-cristalino e sem ligações cruzadas (non-crystalline and uncrosslinked), tan(δ) e G’ variam 

como função da temperatura.  O polímero é vítreo a baixas temperaturas tornando-se mais 

fluido acima da Tg.  A medida que a temperatura aumenta  o polímero tende a  “amolecer” 

tornando-se borrachoso podendo fluir mais livremente. Tal fato é observado até a temperatura 

de 120 oC onde ocorrem  transições secundárias com provável cura parcial do polímero pelo 

fato da tan(δ) evidênciar pico neste temperatura onde o mesmo torna-se  borrachoso, fácil 

deformação, mas ainda recupera parcialmente após deformação.  

As relaxações secundárias são importantes em polímeros acrílicos e metacrílicos. De 

forma particular, o protótipo 4115 apresenta concentração mais elevada de MPEGMA em cuja 

cadeia principal existe o grupo metoxipolietilenoglicol CH3−(C2H4−O)n fortemente susceptível 

de rotações diversas em torno do grupo funcional carbonila. Em estudos do comportamento 

dinâmico-mecânico desses polímeros, Hoff e colaboradores [105] identificaram regiões de 

relaxação β e γ, além da relaxação principal  α . Estes autores notaram que a relaxação β 

poderia ser atribuída ao rearranjo rotacional dos grupos laterais COO− em torno da cadeia 

principal, e que a magnitude desta relaxação diminuía, chegando mesmo a desaparecer com 

o aumento do grupo lateral na série metila, etila, n-propila e n-butila. Portanto, a relaxação α 

mostra-se dependente do comprimento do segmento lateral. O fato da relaxação desaparecer 

em metacrilatos contendo grupos laterais n-alquila com alto número de carbonos, como 

ocorre no protótipo 4115, é atribuído à sobreposição desta relaxação e da relaxação α 

(transição vítrea). A intensidade da relaxação principal α diminui com o aumento do 

comprimento do grupo lateral, devido ao maior volume livre associado a este e também ao 

impedimento estérico causado pelas cadeias vizinhas [106]. Embora seja amplamente aceito 

que a relaxação β em polímeros metacrílicos esteja associada à rotação intramolecular do 

grupo COOR, onde R depende da série homóloga em particular, também há evidências que 

esta relaxação esteja associada a interações intermoleculares do tipo COOH−OH. 
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A relaxação γ em metacrilatos e clorometacrilatos de n-propila, n-butila e n-alquilas 

contendo um número maior de carbonos foi identificado por Hoff [105]  a cerca de –150 ºC a 1 

Hz. Dentre os polímeros destas séries homólogas aqueles contendo grupos laterais mais 

curtos não apresentaram relaxações na região γ. Este comportamento foi explicado 

considerando-se que a relaxação nesta região é devida à flexibilidade de grupos alquila mais 

longos, como foi observado na série homóloga. 

 

Figura 44: Curva DMA protótipo 4115 secado a 100oC sob vácuo 

 

4.1.5.3  Protótipo 4116 

A Figura 45 apresenta a curva de DMA do protótipo 4116 cujo filme também foi 

preparado de forma similar aos protótipos anteriores. De forma similar ao protótipo 4110 

ocorre ruído nos dados reológicos a região de temperatura de 50 e 75oC, igualmente devido a 

retirada de água residual no filme polimérico durante o ensaio.  Porém, neste protótipo a 

transição α é observada a temperatura de 62oC e o pico de tan δ ocorre a 87,7oC com 

evidência de comportamento termoplástico nesta região de temperatura. O módulo de 

armazenamento de energia,  G’ apresenta aumento significativo a partir de 187oC indicando 

inicio de reação de cura entre COOH e OH, nesta temperatura, conforme fora prevista pela 

técnica de análise TG. 
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Sendo o tan δ a razão entre os módulos de perda e armazenamento, atingirá valores 

máximos em regiões próximas aos máximos observados para o G”, porém em maiores 

temperaturas. O máximo do pico da curva G" x T corresponde à situação de máxima 

dissipação de energia mecânica, situação que corresponde a região de transição vítrea a qual  

está associada à mudança do estado vítreo para o elástico. 

 

Figura 45: Curva DMA protótipo 4116 secado a 100oC sob vácuo 

 

b) Filmes preparados por secagem a 200oC sob vácuo. 

Como previamente demonstrado pela análise termogravimétrica (TG) a reação de 

cura entre os grupos COOH/OH do sistema ocorre a temperatura próxima a 200oC. Nesta 

temperatura é formada uma matriz polimérica predominantemente cristalina, típica de ligações 

cruzadas e grande número de ramificações formadas ao longo da cadeia principal,  com 

baixas concentrações de fases amorfas como verificado pela secagem a 100oC. Por esta 

razão a análise é conduzida com ênfase nas transições térmicas secundárias de fases 

cristalinas ou semi-cristalinas presente na matriz, geradas por ramificações e ligações 

cruzadas pela secagem a 200oC por um período dia-noite. 

As relaxações secundárias podem ser afetadas pela cristalinidade. Nas curvas G’ x T, 

G” x T e tan δ x T para os protótipos do presente estudo nos estados amorfo e semi-cristalino, 

é possível observar o deslocamento da relaxação secundária em torno de 90 ºC ( amorfo) 
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para aproximadamente 300 ºC (semicristalino) para todos os protótipos. A relaxação 

secundária dos protótipos é atribuída à presença da fase cristalina e inibe a relaxação 

secundária da fase amorfa do polímero, deslocando-a em 160ºC para temperaturas mais 

altas. Também é observado o alargamento da relaxação secundária para o polímero 

semicristalino. 

Uma revisão da literatura referente ao estudo dinâmico-mecânico de polímeros 

termorrígidos ou termoplásticos de alto Tg [75−76], mostra que ramificações na cadeia 

polimérica também causam efeito sobre curves de DMA. Aumentando a extensão de tais 

ramificações a região de “plateau” da curva de G’ será afetada de forma muito similar àquela 

produzida poraumento de pesos moleculares. Assim, as denominações “Low” and “High” na 

Figura 46 poderiam referir-se tanto pesos moleculares como a ramificações. Se as 

ramificações são demasiado extensas a amostra se modifica e insere no modelo de ligações 

cruzadas (crosslinked), e o plateau G’ se estende indefinidamente conforme ilustra a Figura 

46. 
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Figura 46:  Comportamento típico de G’ para várias quantidades de ramificações [44] 

 
O aumento de ramificações tem efeito distinto sobre tan δ, como mostrado na Figura 47.  

Ramificações afetam a inclinação de tan δ vs. temperatura em faixas de temperaturas altas. 

As amostras com baixa ramificação têm inclinação alta como se a amostra se modificasse do 

tipo fluida a alta temperatura.  Com aumento do grau de ramificação na cadeia do polímero a 

amostra tende a reter alguma elasticidade a alta temperatura e seu comportamento na 

direção de simples fluido é mais lento, como consequência a inclinação é menor. Finalmente, 
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se a ramificação é elevada a grau suficientemente para formar redes de ligações cruzadas a 

amostra não mais flui e tan δ  permanece fixa não aumentando como um todo a medida que a 

temperatura é aumentada para muito acima da Tg [72 − 76].   
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Figura 47:  Comportamento típico de Tan(δ) para várias quantidades de ramificações [44] 

 

4.1.5.4  Protótipo 4110 

Amostra do protótipo 4110 foi secada pelo mesmo período noite-dia como realizado 

nas demais amostras a 200 °C.  Observou-se, na Figura 48 evidência de ponto de 

amolecimento, uma transição de primeira ordem, pela diminuição de G’ próximo a 250 °C.  

Também torna-se evidente que a curva de Tan δ é formada por muitos ruídos.  Uma transição 

secundária na região de transição vítrea pode ser observada próximo de 275 °C.  As 

transições subsequentes a cerca de 300oC são indícios de início de degradação térmica do 

polímero. Fica notável, nas curvas obtidos por secagem dos polímeros a 200oC, a evidência 

de formação de ligações cruzadas e ramificações tendo em vista o comportamento de G’, G” 

e tan (δ) em praticamente toda faixa de temperatura estudada onde não são percebidas 

relaxações ou transições de quaisquer magnitudes em temperaturas abaixo de 200oC e 

mesmo em temperaturas tão baixas quanto 0oC, demonstrando que a matriz polimérica já 

está totalmente formada por ligações químicas de natureza orgânica reticulada.  
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Figura 48: Curva DMA protótipo 4110 secado a 200oC sob vácuo 

 

4.1.5.5  Protótipo 4115 

A discussão do comportamento térmica DMA do protótipo 4115 considera o “plateau” 

evidênciado em toda extensão da curva G’ x T, cuja base é a formação de alta concentração 

de ligações cruzadas precedida por ramificações diversas sobre a cadeia principal do 

polímero. Tais evidências se tornam mais claras por similaridade aos dados mostrados pela 

Figura 46 considerando a linearidade da curva de G’ em praticamente toda extensão de 

temperatura em estudo apresentando relaxação somente em temperaturas tão altas quanto 

240 – 250oC. Contudo, há uma clara distinção de comportamento observado em relação ao 

protótipo 4110 em termos de tan δ. Observam-se dois picos distintos que podem ser 

explicados pela presença em levada concentração do monômero MPGE1000MA 

principalmente em relação ao primeiro pico. Valores decrescentes de G’  na Figura 48 levam a 

aumento proporcional em tan δ até o primeiro pico máximo que ocorre a 125oC que é uma 

resposta típica da presença deste monômero funcional (Metacrilato de metoxipolietilenoglicol) 

na cadeia principal funcionando como plastificante e reduzindo a interação entre as cadeias 

poliméricas, aumentando a mobilidade intermolecular e dificultando reações de formação de 

ligações cruzadas. É típico de cadeias com ramificações. O segundo pico de tan δ ocorre a 

temperatura bem mais altas, isto é, 230 – 240oC região onde não mais ocorre recuperação 



  136 

elástica do polímero e já se inicia fluidez intensa com provável inicio de decomposição do 

material. 

Como citado,  o aumento de ramificações tem efeito distinto sobre tan δ, o que pode 

ser observado na  Figura 49.  Ramificações afetam a inclinação de tan δ vs. temperatura em 

faixas de temperaturas altas. As amostras com baixa ramificação têm inclinação alta como se 

a amostra se tornasse, do tipo fluido a alta temperatura.   

 

Figura 49: Curva DMA protótipo 4115 secado a 200oC sob vácuo 

 
 

4.1.5.5  Protótipo 4116 

Este protótipo, a exemplo dos demais reticulados a 200oC onde é obtido polímero 

cristalino ou de ligações cruzadas termorrígido, é um dos casos onde a região de Tg é tão 

larga que não se pode distinguir nem por G” tampouco por tan δ, casos em que tais 

propriedades não são apropriadas 
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Figura 50: Curva DMA protótipo 4116 secado a 200oC sob vácuo 

 

Polímeros de alta densidade de ligações cruzadas e ramificações, como os 

apresentados nas curvas acima são muitas vezes referidos como termorrígidos e são, do 

ponto de vista da morfologia,  uma combinação de cristalinos e amorfos dependendo da 

temperatura. A Figura 50 apresenta a curva DMA do protótipo 4116 onde fica indistingüível 

qualquer transição polimérica a partir de 160 – 170oC através da curva de tan δ. Observam-se 

múltiplos picos de máximo na curva de tang δ em temperaturas variadas que demonstra um 

comportamento atípico de polímeros termorrígidos sendo que, provavelmente, pode estar 

ocorrendo múltiplas fases cristalinas e amorfas, a partir de 170oC, que não se pode afirmar 

com precisão se ocorrem transições de quaisquer espécies ou  ordem, ou ainda que a técnica 

de determinação de comportamento térmico por DMA é apropriada para este caso. 

Igualmente, as curvas de G’ e G” comprovam um comportamento típico de polímeros 

termorrígidos com formação de fases distintas e alta densidade de ligações cruzadas. Em 

geral, no processo de reações para formação de ligações cruzadas, a fase não curada 

encontra-se no estado líquido e a medida que reações de ligações cruzadas prosseguem a 

viscosidade do sistema se torne extremamente alta e a amostra passa ao estado vítreo. A 

este ponto a reação é inibida devido a restrição de difusão de grupos reativos, neste caso 

hidroxilas e carboxilas, de tal forma que pode ser interrompida e permanecer incompleta. Uma 
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tal condição de reação incompleta dará origem a formação de fases distintas no sistema como 

aparentemente é mostrado na  Figura 50 acima.  

Resultados similares foram obtidos por Turner e colaboradores [108] ao estudar 

comportamento viscoelástico de polímeros obtidos por formação de redes de ligações 

cruzadas entre monômeros dimetacrilatos para aplicações em restaurações dentarias. Neste 

trabalho, seguindo uma convenção usada em DMA , isto é, ASTM D4065, um valor de Tg de 

48oC foi obtido pelo valor máximo de tan δ.  Porém, um valor mais alto de tan δ obtido 

mostrou-se inconsistente com a observação experimental que o produto polimérico é flexível a 

temperatura ambiente. 

Uma conclusão das análises térmicas por TG e DMA mostra que a utilização de 

ambas as técnicas  para caracterização de polímeros teve por objetivo identificar  estados de 

relaxação dos protótipos, a região de estado não-curado, onde comportamento típico 

termoplástico e a região de temperatura onde ocorre a cura do polímero. A técnica TG 

evidencia, para todos os protótipos temperatura de transição primeira ordem entre 150 a 

220oC. Neste intervalo de temperatura ocorre a formação do estado de “gel” onde o 

comportamento é predominantemente termorrígido que é confirmada através do módulo de 

armazenamento de energia em cisalhamento (G’) nas curvas de DMA. A análise térmica por 

DMA contemplou tambem transições térmicas secundárias de fases cristalinas ou semi-

cristalinas presente na matriz, geradas por ramificações e ligações cruzadas pela secagem 

das amostras a 200oC por um período dia-noite. Nesta temperatura é formada uma matriz 

polimérica predominantemente cristalina, típica de ligações cruzadas e grande número de 

ramificações.  

No protótipo 4110 o módulo de armazenamento de energia  G’ apresenta aumento 

significativo a partir de 155oC indicando inicio de reação de cura entre COOH e OH, conforme 

fora prevista pela técnica de análise TG. Relativamente ao protótipo 4115, G’ apresenta 

variação pouco significativo a partir de 168oC indicando “crosslinking”  pela reação entre 

COOH e OH. O protótipo 4116 apresenta G’ com “plateau” a partir de 124oC indicativo de 

“crosslinking” e signficativo aumento a partir de 187oC  indicando reação  de cura entre COOH 

e OH nesta temperatura, tambem conforme fora prevista pela técnica de TG. Acima de 220oC 

os polímeros sofrem provável degradação de suas ligações mais fracas por clivagem aleatória 



  139 

ao longo da cadeia com conseqüente despolimerização e regeneração de seus monômeros 

originais.  

Assim, ficou evidente que a temperatura em que ocorre a  transição entre os estados 

termoplásticos e termorrídos e, portanto, o intervalo ideal de temperatura para processamento 

cerâmico é entre 150  e 220oC e que ambos os três protótipos possuem potencial como 

ligante em sistemas cerãmicos. 

 

4.2 Polaridade de superfície: Energia de superfície por ângulo de contato 

Os dados de energia de superfície foram obtidos através da técnica de ângulo de 

contato através de um goniômetro que, determinados conforme modelo de Owens e wendt 

como já amplamente informado no ítem 3.6 referente a esta técnica, utiliza dois líquidos cujas 

componentes polar e dispersiva são conhecidas. 

A Tabela 11 apresenta os resultados obtidos para energia de superfície dos filmes 

poliméricos obtidos por secagem a 100oC e a 200oC, bem como suas componentes polar e 

dispersiva. 

Tabela 11: Resultados da energia de superfície dos filmes poliméricos, total e componentes polar e dispersiva 

Protótipo γγγγ (mN/m) γγγγ 
d (mN/m) γγγγ 

p (mN/m) 

 4110  - 100 oC 48,6 26,5 22,1 

 4110  - 200 oC 48,7 27,9 20,8 

 4115  - 100 oC 49,1 43,2 5,9 

 4115  - 200 oC 48,1 40,0 8,1 

 4116  - 100 oC 44,6 26,9 17,7 

 4116  - 200 oC 49,1 32,8 16,3 

 2008 -  100 oC 50,3 23,3 27,0 

 2008 -  200 oC 47,6 28,7 18,9 

 

Fica evidente que a componente polar diminui e a dispersiva aumenta com a 

temperatura de secagem para todas as amostras de protótipos, exceto o protótipo 4115 que 

mostrou uma tendência oposta, isto é aumentando a parte polar e diminuindo a componente 

dispersiva ao se aumentar a temperatura de secagem. Por outro lado, o protótipo de 

referência, 2008, reduz a componente polar de forma mais acentuada que as demais 
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amostras quando a temperatura de secagem aumenta. De forma geral, pode-se afirmar que 

as amostras comportam-se de forma similar em termos de resposta a gota de contato 

formada por líquidos polar e apolar, sendo que a amostra do protótipo 4116 apresenta a 

menor energia de superfície total por secagem a 100oC. A interpretação para os fatos 

relatados acima se baseia na composição monomérica de cada protótipo e as interações na 

condição de filme não reticulado (100oC)e após reticulação a 200oC.  

Observando a composição de tais protótipos, mostrada na tabela 12 verifica-se que os 

dados das componentes dispersivas e polar dos filmes são concordantes e previsíveis 

conforme composição. O protótipo de maior componente dispersiva, 4115 é o que possui a 

menor concentração de ácido acrílico (AA) e a maior concentração do monômero MPEGMA, 

portanto, forma uma superfície menos polar secado tanto a 100oC como a 200oC. Por outro 

lado, o protótipo de referencia neste trabalho, 2008, o qual é constituído somente por AA 

apresenta a maior componente polar e a menor componente dispersiva em filmes obtidos a 

100oC. Tais extremos não são notados nos filmes preparados por secagem a 200oC sendo 

que nesta temperatura a componente polar é reduzida de forma significativa relativamente ao 

filme de 100oC. Este fato demonstra o efeito da reticulação sobre a energia de superfície de 

tais polímeros com provável formação de grupos hidrofóbicos e redução de grupos hidrofílicos 

na superfície dos filmes. Entretanto, este argumento não poderia ser aplicado de forma 

genérica, pois o protótipo 4116 tem composição de AA idêntica ao 4110 e, no entanto, suas 

componentes polar e dispersiva são diferentes nos filmes obtidos a 200oC. Neste caso, 

verifica-se, pode estar ocorrendo novamente o efeito da presença de grupo químico hidroxila 

no n-Metilolacrilamida no protótipo 4110 que tem características hidrofílicas com maior 

afinidade por interação de van der Waals pelas hidroxilas do liquido umectante glicerina. 

 

Tabela 12: composição monomérica dos protótipos 

  4110  4115  4116  2008 

Composição química AA/NMAM/MPEGMA AA/NMAM/MPEGMA AA//MPEGMA AA 

Relação molar 3,5/1,0/0,001 1,0/1,0/0,016 3,5/0,001 14 
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Owens e Wendt [84] enfatizam a energia de superfície de  sólidos e líquidos como 

sendo composta de dois componentes: uma componente polar e uma componente dispersiva: 

D

L

P

LL γγγ +=   (61) 

A componente dispersiva, teoricamente, considera interações de van der Waals e 

outras interações não específicas que as superfícies são capazes de gerar com líquidos.  A 

componente polar teoricamente leva em conta vários tipos de interações, tais como, dipolo-

dipolo, dipolo-dipolo induzido, ligações de hidrogênio e outras não específicas.  

A teoria de Owens-Wendt é tipicamente aplicável para superfícies que possuem baixa 

carga superficial e, em sua natureza, são moderadamente polares. Superfície polimérica que 

contem heteroátomos, tipo PVC (Policloreto de vinila), Poliuretanos e outras mencionadas 

como Poliimidas, Poliésteres, Poliacrilatos, Policarbonatos são bons exemplos [84 − 86]. A 

técnica para determinação da energia de superfície tem sido largamente aplicada para 

conhecimento não somente dos efeitos de reticulação sobre hidrofobicidade ou hidrofilicidade 

de superfícies poliméricas, mas também para determinação da tendência de ocorrer 

aderência sobre tais superfícies como nos casos de filmes de polipropileno que proporciona 

uma superfície mais polar após tratamento corona como mostra os trabalhos realizados por  

Miller [109].  M. Miller e colaboradores [109] demonstraram que adesivos à base de água 

requerem que a componente polar do substrato seja elevada relativamente a sua componente 

dispersiva.   

Por outro lado, a técnica de determinação de energia de superficie pode tambem ser 

útil para o molhamento de partículas de argilomineral como caulim, embora  a literatura sobre 

determinação e utilização das componentes dispersiva e polar de uma partícula de 

argilomineral é escassa. Porém, é citado o modelo de energia de superfície de três 

componentes, modelo de Van Oss [88] . Este modelo focaliza a energia de superfície de 

sólidos em três componentes: 

• Componente dispersiva 

• Componente Ácida 

• Componente Básica 
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Como no modelo de dois componentes, a componente dispersiva tem atribuição de 

caracterizar todas as interações não-específicas (van der Waals) que a superfície é capaz de 

gerar com o liquido umectante.  Contudo, a componente polar é dividida em: componente 

ácida e componente básica. A componente ácida, em teoria, caracteriza a propensão da 

superfície em interagir por interações especificas (dipolo-dipolo, dipolo-dipolo induzido e 

pontes de hidrogênio) com o liquido umectante, o qual possui a capacidade de doar elétrons 

(comportando como base).  A componente básica, em teoria, caracteriza a propensão do 

sólido interagir  com os mesmos tipos de interações anteriormente mencionada, porém , o 

liquido umectante, neste, caso possui capacidade de receber elétrons, comportando-se como 

ácido. 

Devido à orientação para superfícies contendo componente não-dispersiva (polar) da 

energia de superfície do argilomineral, a teoria de van Oss funciona melhor para superfícies 

inorgânicas, superfícies organometálicas e superfícies contendo íons. Exemplos são 

argilominerais, pigmentos e pós farmacêuticos. 

Uma determinação como descrito acima, seria complementar à determinação de 

grupos químicos na superfície da partícula do argilomineral pelo método de FTIR e seria 

particularmente útil na previsão do comportamento de dispersões coloidais de argilominerais 

quando se utiliza líquidos umectantes de propriedades surfactantes conhecidas. 

 

4.3  Efeito da arquitetura molecular do sistema polimérico como dispersante 

em dispersão de caulim 

Uma das propostas da presente investigação consiste em avaliar o efeito da 

arquitetura molecular dos polímeros propostos, na forma de solução aquosa como 

dispersante em suspensão coloidal de caulim. Neste capítulo realiza-se a investigação de tal 

característica dos polímeros gerados para, na etapa seguinte, submeter seu poder como 

ligante de tais dispersões.  

A Figura 52 apresenta as curvas de  dispersão para os três protótipos a fim de 

investigar suas propriedades dispersantes na condição expressa pelo ensaio. Tais curvas 

foram obtidas por ensaio de dispersão de caulim em pH que variarm de 3,4 a 4,0. Tipicamente 

uma curva de dispersão reflete o desempenho do agente dispersante e varia com o tipo de 
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argila, sendo que o melhor dispersante é o que apresenta a menor viscosidade utilizando a 

menor quantidade de dispersante. Por este conceito, fica claro que o protótipo 4115 apresenta 

o melhor desempenho comparativamente aos demais protótipos desta pesquisa por mostrar a 

menor viscosidade utilizando à mesma concentração. 

Para efeito de referência, a Figura 51 mostra comportamento típico de dispersão a 

50% em volume de caulim cujo agente dispersante é um poliacrilato de sódio (Na−PAA) 

convencional, de baixo peso molecular, em pH que varia de 8 a 9. O desempenho superior 

dos Na-PAA relativamente aos protótipos experimentais deste trabalho, em termos de 

dispersão de caulim, demonstra que os mecanismos de adsorção e estabilização produzidas 

por  diferentes espécies de  agente dispersante são diferentes em sua natureza físico-

química. 
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Figura 51: Curvas de dispersão de Poliacrilato de sódio padrão em suspensão aquosa a 50% em volume 

de caulim em pH de 8 a 9. 

 

Conceitualmente, o mecanismo de dispersão de argilominerais é dependente de 

muitos fatores:  pH do meio, mobilidade eletroforética do argilomineral, isto é, potencial zeta 

no pH de ensaio, natureza iônica  e seu respectivo comportamento sob campos elétricos do 

agente dispersante e distribuição granulométrica do argilomineral. Por outro lado, o agente 

dispersante cumpre papel de alta relevância neste mecanismo cuja funcionalidade depende 

das suas propriedades físico-químicas. Entre tais propriedades, destacam-se o peso 

molecular ponderal médio (Mw), a polidispersidade (Mw/Mn), o comportamento sob campos 
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elétricos, isto é, a mobilidade eletroforética e potencial zeta,  que distingue sua natureza 

iônica.  Assim, do ponto de vista físico-químico pode-se inferir que os mecanismos de 

estabilização de dispersão de caulim são função das características do argilomineral, do pH,  

da força iônica do meio e das propriedades do agente dispersante.   

Na Figura 54 é observado que, em pH alcalino (acima de 8), é estabelecido o 

potencial zeta crítico para este fenômeno, a viscosidade é reduzida a um valor mínimo a uma 

quantidade significativamente baixa de dispersante.  Neste caso, o poliacrilato de sódio atua 

por adsorção tipo loop-trains-tail às faces menores por interações face-to-face e edge-to-edge 

e o sistema permanece suspenso e estável por repulsão eletrostática que, somado a efeitos 

estéricos gera uma dispersão estável. 
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Figura 52: Curvas de dispersão dos protótipos em suspensão aquosa  a 30% em volume de caulim  

em pH de 3,4 a 4,0 

 

Entretanto, tal fato não se verifica quando um poliacrilato convencional é substituído 

por sistemas poliméricos, como os protótipos do presente estudo, como demonstra a curva de 

dispersão da Figura 52. De forma, que torna-se necessário a proposta de mecanismos de 

interação de polímeros em solução aquosa em baixos valores de pH, isto é 3,4 a 4,0,  a fim de 

justificar o comportamento de tais polímeros em dispersão de caulim conforme mostra a 

Figura 52. Fica evidente, que a capacidade dispersante dos protótipos é muito diferente e, 

pode-se dizer, inferiores aos Na−PAA e que o protótipo 4115 apresenta eficiência superior 
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aos demais protótipos, sendo que  o valor mínimo de viscosidade de 162,5 mPa.s é obtido por 

adição de 0,48% de polímero. 

A literatura expõe uma ampla discussão a respeito das forças que predominam em 

uma suspensão mineral [6 − 10, 40, 89]. Sob a perspectiva de tais forças encontramos 

sistemas onde as forças líquidas atrativas prevalecem, os quais são extremamente úteis na 

elaboração de peças cerâmicos reistentes, objeto da presente investigação. Em tais sistemas, 

o efeito contrário e produzem os chamados aglomerados ou estados de agregação como, 

provavelmente podem estar ocorrendo com os protótipos 4110 e 4116. Tais aglomerados 

compreendem as estruturas inter-partículas floculadas e as redes inter-partículas 

tridimensionais contínuas típicas de estruturas de polímeros complexos, as quais apresentam 

apreciável resistência a fluxo e tendência a sedimentação.  

A explicação para tais efeitos deve-se à forma de interação polímero-superficie do 

argilominaral caulim.  A carga deste tipo de superfície é controlada pela ionização química 

que ocorre na superfície da partícula. Grupos carboxila estão quimicamente ligados à 

estrutura macromolecular de polímeros acrílicos sintéticos e são um bom exemplo deste 

efeito.  A carga elétrica de tais cadeias macromoleculares são função do pH assim como o 

grau de dissociação também varia com o pH. Embora o pKa de um grupo COOH isolado seja 

equivalente a pH = 4, esta não é, evidentemente, a situação com a superfície da partícula do 

argilomineral onde ocorre presença de  muitos grupos COOH situados muito próximos.  A 

dissociação de um único grupo dificulta significativamente a dissociação das moléculas 

vizinhas, isto é, as que estão mais próximas. Este é um efeito típico de polieletrólitos e 

significa que a superfície possui um pKa variável e pH mais elevados, cerca de  8 ou 9 são as 

vezes requeridos para assegurar que todos os grupos presentes na superfície estão 

dissociados. As superfícies de partículas de caulim, no estado não-adsorvido por polímeros 

apresentam grupos hidroxila. A elevados pH tais grupos OH podem ionizar e formar O−  e, a 

baixos valores de pH o  oxigênio da hidroxila pode ser protonado e formar OH+2.  

A observação da ocorrência de vários tipos de desvios dos comportamentos preditos 

pela teoria DLVO levou ao reconhecimento de alguns outros fatores importantes relacionados 

à estabilidade coloidal: a repulsão estérica, a hidratação da superfície, a depleção e as 

interações hidrodinâmica. Consideremos apenas o mais importante, que é a repulsão espacial 
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que está fortemente ligada ao efeito encontrado na dispersão produzida pelo protótipo 4115. 

A figura 53 representa esquematicamente os efeitos estéricos que produzem uma dispersão 

estável através da adsorção do protótipo 4110 ou 4115. Estes protótipos apresentam em sua 

arquitetura macromolecular uma significativa proporção molar de uma ramificação química, 

proveniente do monômero metoxipolietilenoglicol (MPEG), que acentua a estabilizada por pelo 

efeito estérico desta cadeia. 

 

A arquitetura molecular do polímero é constituído por grupos ésteres etoxilados e terminados 

com grupos metila, que promovem plasticidade e estabilidade à dispersão caulinítica por 

mecanismos de estabilização predominantemente estérica. Tambem, na região de pH ácido, 

isto é, entre 3 e 4,2 ocorre adsorção dos grupos COO− fracamente desprotonados na cadeia 

macromolecular do referido protótipo nos planos cristalinos da alumina, os quais dão origem a 

cargas positivas conforme a equação abaixo: 

 

Al−−−−OH + H3O
+               Al−−−−(OH2)

+    +   H2O        (62) 

 

Figura 53: Arquitetura molecular típica dos protótipos 4110 e 4115 e interações com partículas de caulim 

demonstrando mecanismo de estabilização coloidal por efeito estérico 
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Entretanto, polímeros adsorvidos não são sempre estabilizantes. Há pelo menos dois 

casos em que um polímero pode desestabilizar uma dispersão de argilomineral tipo caulim: 

As partículas têm carga (digamos, positiva) e o polímero tem carga oposta (negativa). 

Neste caso, o resultado da adsorção pode ser a neutralização das cargas da partícula, 

eliminando a repulsão eletrostática. Nesta situação, uma pequena adição de polímero à 

dispersão pode provocar a sua coagulação, mas a adição de um excesso provoca a 

redispersão, como pode estar ocorrendo pelo efeito estérico em consequência da presença 

dos grupos volumosos de óxido de etileno-CH3 enxertado na cadeia polimérica do protótipo 

4115. 

Por outro lado, o polímero tem uma grande massa molar comparativamente a 

moléculas mais simples de tensoativos, e o grau de cobertura das partículas é pequeno. 

Neste caso, uma mesma cadeia polimérica pode unir-se a duas ou mais partículas ao mesmo 

tempo, formando flocos e instabilizando a dispersão nos casos de concentrações mais 

elevadas de argilomineral. 

Conceitualmente, o mesmo fenômeno pode ocorrer com outros tipos de superfície, 

como por exemplo, considerando TiO2 cuja superfície possui átomos de oxigênio originando 

uma superfície anfotérica. Portanto, este tipo de superfície mostra não somente variação de 

magnitude de carga de superfície com pH, mas também variação de sinal. A valores 

intermediários de pH a carga da superfície pode ser reduzido a zero, ponto no qual 

chamamos de ponto isoelétrico (iep) ou ponto de carga zero (pzc). 

Freqüentemente estes dois termos são intercambiáveis, porém nem sempre 

significam a mesma coisa. Para uma superfície saturada de óxido, o termo é preferido é o pzc 

devido ao fato de a carga ser uniformemente zero, porém quando mais de um tipo de 

superfície está presente pode-se ter ambas carregadas eletricamente, porém de sinais 

opostos. Assim, a um mesmo pH podemos ter carga elétrica líquida zero como resultado do 

balanço entre uma e outra superfície. Caulim do tipo Chinaclay é um exemplo deste fato, 

sendo que a camada de aluminosilicato é constituída de dois planos principais; arestas e 

plano basal [12−15].  Neste argilomineral as arestas apresentam carga positiva e o plano 

basal é negativo.  O pH correspondente ao ponto isoelétrico das arestas é 8, enquanto que o 

iep da superfície basal é 2 e a partícula, como um todo, possui pzc no pH igual a 6.  
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Neste momento, torna-se conveniente uma breve análise do tipo de caulim do 

presente estudo, cujas propriedades básicas foram descritas no parágrafo 3.1.3 a fim de 

realizar as possíveis analogias com os trabalhos similares desenvolvidos constantes na 

literatura. 

Na Figura 54 encontra-se o diagrama da mobilidade eletroforética e potencial zeta do 

caulim CADAM utilizado neste trabalho. O ensaio de potencial zeta mostra que  o mesmo não 

apresenta ponto isoelétrico, tampouco ponto de carga zero, sendo 2 o menor pH obtido, no 

qual o potencial zeta mostra valor de −5 mV. Tal valor de potencial zeta demonstra uma 

superfície de baixa densidade de carga, estando, portanto, com baixa propensão para 

adsorção eletrostática em sua superfície. Um caulim típico deste comportamento apresenta 

estrutura cristalográfica em sheet (folhas) ou layer (camadas) de filosilicatos tetraédricos na 

proporção 1:1 e a carga elétrica líquida igual a zero, como demonstra o trabalho de Miller 

[109] e Brigatti [93]. Cada tetraedro consiste de um cátion, T, coordenado por 4 átomos de 

oxigênio e ligados aos tetraedros adjacentes por compartilhamento de três “corners”, isto é, 

lados de um mesmo tetraedro que formam o plano basal de oxigênio. Tal conjunto forma uma 

estrutura bidimensional hexagonal infinita. Portanto, em consequência da estrutura 

cristalográfica da caulim, em pH = 2, as superfícies de partículas de caulim, no estado não-

adsorvido por polímeros apresentam grupos hidroxila.  

 

Efeitos da hidroxila na superfície de partículas do caulim 

A estrutura cristalográfica do caulim como descrita acima é formada por um conjunto 

1:1 constituída por uma superfície de grupo siloxano tetraédrico (Si − O – Si) e outro grupo Al-

octaédrico (Al − OH) correspondendo às superfícies químicas da caulim. Esta característica 

de superfície de caulim foi estudada por Tunega e colaboradores [110] que mostrou que as 

interações da superfície contendo grupo hidroxila com água. Diferentemente da superfície 

composta por siloxano que interage fracamente com água, a superfície de hidroxila interage 

fortemente com água devido à característica hidrofílica deste grupo químico e sua afinidade 

por água através de pontes de hidrogênio. Grupos hidroxila localizados na interface das 

arestas estão ligados aos defeitos e fases do argilomineral e são chamados grupos terminais 
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OH como mostrado por Shoonheydt e Johnston [111]. Estes grupos OH são coordenados 

pelo tipo de íon metálico e também pelo pH do meio e, devido a isto, podem estar carregados 

por cargas positivas ou negativas. O valor do pH onde a carga elétrica superficial líquida é 

zero é referido, como já mencionado ao longo deste trabalho, como ponto de carga zero (pzc). 

A valores de pH   acima do pzc do argilomineral a carga líquida da superfície será negativa e 

tenderá a acumular espécies catiônicas. De forma similar, o plano das arestas terá carga 

líquida positiva quando o meio apresentar pH mais baixos que o pzc. Portanto, tais grupos 

terminais OH possuem potencial para adsorção de espécies químicas específicas 

dependendo de sua natureza iônica. 

 

Figura 54: Diagrama de potencial zeta e condutividade elétrica de caulim CADAM em função do pH 

 

Muitos autores demonstraram tais efeitos através do estudo das dispersões coloidais 

de argilominerais, pigmentos inorgânicos e outras cargas minerais. Em sua grande maioria, os 

resultados concordam com o postulado acima relativo à formação da carga elétrica líquida 

sobre superfícies de partículas de argilominerais com pH. Lagaly [112] apresenta um estudo 

com análises profundas deste conceito onde fica demonstrado que a mobilidade eletroforética 

do caulim não apresenta valores positivos mesmo a pH próximo de zero. Thomas [113] 

encontrou resultados similares para smectita em meio moderadamente ácido, onde a 

mobilidade eletroforética não é significativamente influênciada pela carga da superfície líquida  
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e permanece constante em intervalos de pH próxima do ponto neutro. 

As considerações retiradas da literatura indicam e apoiam que um mecanismo 

provável capaz de sustentar os resultados de dispersão de caulim deve estar condicionado a 

um modelo que envolva tanto a química da superfície da caulim como o pH, peso molecular 

médio (Mw e Mn), índice de polidispersidade (PD) da distribuição de Mw e arquitetura 

molecular da estrutura do sistema polimérico composto por poli(ácido carboxílico)-Poli(Eter-

poliol) dos protótipos em estudo. 

Assim, torna-se fundamental uma análise de tais protótipos com ênfase na sua 

arquitetura molecular e ao comportamento em termos de mobilidade eletroforética e potencial 

zeta, que é demonstrado pela Figura 55, onde é observado comportamento similar em todas 

as versões, sendo que o protótipo 4110 apresenta maior densidade de cargas elétricas 

negativas ao longo de sua cadeia macromolecular, isto é, em torno de −16 mV para um 

volume de 0,020 mL permanecendo constante com adição de volume. Todos os protótipos 

apresentam saturação próximo ao volume de 0,020 mL. O protótipo 4115, cujo desempenho 

em dispersão de caulim observado nas medidas de viscosidade supera os demais, apresenta 

valor de potencial zeta abaixo de −12 mV na mesma condição de volume, valor próximo ao 

obtido pelo protótipo 4116 em idênticas condições. Estes valores de baixa geração de cargas 

na estrutura molecular dos polímeros, próximo ao ponto de carga zero, leva a uma condição 

de polímero quase não-iônico e como tal, em pH fortemente ácido, origina 

predominantemente interações através das hidroxilas da superfície da caulim caulim ou 

através da adsorção pelas carboxilas nos planos cristalinos dominados pela presença de 

alumina. A composição monomérica do protótipo 4115 é significativamente mais concentrada  

em dois monômeros funcionais: MPEGMA e NMAN; sendo que o primeiro confere á estrutura 

do polímero ramificações pela cadeia de óxido de etileno−CH3 e o segundo do grupo hidroxila. 
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Figura 55::  PPootteenncciiaall  zzeettaa  ddoo  ccaauulliimm  CCAADDAAMM  eemm  ffuunnççããoo  ddoo  vvoolluummee  ddooss  pprroottóóttiippooss  eemm  eessttuuddoo    

 

 

Figura 56::  VVaarriiaaççããoo  ddoo  ppHH  ddee  uummaa  ddiissppeerrssããoo  ddee  ccaauulliimm  CCAADDAAMM  eemm  ffuunnççããoo  ddoo  vvoolluummee  ddooss  pprroottóóttiippooss  eemm  

eessttuuddoo    

 

A variação do pH com a adição dos protótipos parece não mostrar uma relação 

coerente com a determinação de potencial zeta  como mostra a Figura 56.  Os sistemas que 

apresentam maior variação de pH, para valores mais ácidos, não são os que apresentam 

valores inferiores de pontencial zeta. 
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Em meio ácido, onde as cargas elétricas não são predominantes tanto sobre a 

partícula da caulim quanto sobre a estrutura do polímero, as hidroxilas presentes no meio 

podem formar pontes de hidrogênio com as hidroxilas das arestas da caulim e as ramificações 

do Metoxipolietilenoglicol predominarem sobre as forças repulsivas e produzir  uma dispersão 

de caulim predominantemente pelo mecanismo estérico. Com efeito, pontes de hidrogênio 

são conhecidas interações que ocorrem comumentemente sobre superfície de óxidos, o qual, 

por sua natureza não-iônica é capaz de promover estabilidade coloidal a uma suspensão de 

argilomineral com tal característica de superfície, como demonstrado por Gouvêa e 

colaboradores [114].  ao estudar adsorção de polissacarídeos na estabilização de suspensão 

coloidal de SnO2. A evidência experimental que leva a propor estabilização por pontes de 

hidrogênio surge da análise da química da superfície por FTIR. Foi observado que diminuição 

das bandas de OH (3600−3750 cm-1) de hidroxilas superficiais e de moléculas de água 

indicam a interação dos polissacarídeos com grupos hidroxilas e moléculas de água 

quimicamente adsorvidas à superfície. A forma mais provável de interação é a formação de 

pontes de hidrogênio com as hidroxilas, mas não é conclusiva pois o modelo de reação de 

esterificação também leva a resultados semelhante [38, 115 −116]. 

A presença de MPEGMA em maior concentração  na cadeia molecular do protótipo 

4115 é decisiva no desempenho como dispersante de caulim próximo ao ponto isoelétrico em 

mobilidade eletroforética do caulim pH ácido. Os casos dos demais protótipos 4110, 4115 e 

mesmo o controle 2008, sendo mais abundantes em ácido acrílico (AA) não proporcionam 

pontos de afinidade suficiente para ocorrer adsorção de grupos carboxila (COOH) sobre 

superfície de caulim, razão pela qual ocorre aglomeração, também chamado coagulação  

destas partículas. 

Loiseau [28] estudando o comportamento de poli(Àcido acrílico) (PAA) produzido pelo 

processo RAFT (Reversible Addition-fragmentation Transfer) para controle de peso molecular 

e polidispersidade também obteve resultados concordantes com o mecanismo exposto ao 

dispersar caulim em baixos valores de pH. Para este autor, o fator determinante para um 

desempenho mais satisfatório de dispersão de caulim comparativamente a um PAA 

convencional para valores similares de peso molecular  foi a característica monodispersa da 
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distribuição de pesos moleculares dado pelo valor da polidispersidade pelo método RAFT e 

também o próprio valor de peso molecular ponderal médio (MW). 

 

4.4 Efeito da arquitetura molecular como ligante em materiais cerâmicos 

medido como resistência mecânica de peça cerâmica no estado cru. 

Outra proposta da presente investigação é avaliar potencial propriedade dos 

polímeros na função de ligante visando obtenção de resistência mecânica em peças 

cerâmicas no estado cru, isto é, após aquecimento a 200oC, condição que, como amplamente 

discutido e comprovado pelos resultados experimentais, o polímero encontra-se no estado 

reticulado, isto é, como redes tridimensionais. Os resultados dos experimentos para uma tal 

avaliação são descritos na seqüência. 

A tabela 13 apresenta os resultados de resistencia mecânica à flexão em três pontos 

obtidos em corpos cerâmicos preparados a partir das dispersões de caulim a 30% em volume 

pelos protótipos, sendo que a concentração de dispersante-ligante de todos os protótipos foi 

de 0,5% em peso sobre a composição da suspensão, comparativamente ao Na−PAA 

convencional de mercado.  

 
 
 

Tabela 13::  RReessiissttêênncciiaa  mmeeccâânniiccaa  fflleexxããoo  

Resistência Mecânica Flexão (MPa)

0,68

1,26 1,28
1,17

1,30

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

NaPAA 4110 4115 4116 2008
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Fica demonstrado que todos os protótipos, após cura a 200oC apresentaram 

desempenho em resistência mecânica muito superior a um dispersante convencional que não 

possui características ligantes.  

Tabela 14: Resistência mecânica cru de argilas diversas [90] 

 
 

Flexão  
(MPa) 

Compressão 
(MPa) 

Tração 
(MPa) 

Ballclay inglesa 3,9 8,0 1,4 

Chinaclay 0,7 0,4 0,3 

Ballclay americano 2,7 4,2 0,8 

Caulim sedimentar (florida) 1,7 3,6 0,7 

Caulim residual (Carol. 
Norte) 

1,2 2,4 0,4 

Argila refratária (PA-USA) 3,6 4,4 1,1 

Folhelho (shale) (Ohio-USA) 2,2 4,4 0,9 

Caulim sedimentar (Gergia-
USA) 

2,3 3,0 1,0 

 

A tabela 14 apresenta, para efeito de comparação com os resultados obtidos, alguns 

dados de resistência mecânica a flexão em três pontos de algumas das principais argilas 

conhecidas conforme demonstra Souza Santos [90]. Relativamente à metodologia empregada 

na obtenção dos dados da tabela 15, é citado somente que os corpos de prova foram 

moldados com argila na forma plástica depois de a água da moldagem ter sido retirada por 

evaporação e secagem a 110oC. Por outro lado, Ray e Okamoto [117], em trabalho de revisão 

de propriedades de nanocompósitos de  polímeros-silicatos mencionam a metodologia ASTM 

D-790 para ensaios de resistência flexão. 

Apesar de a mencionada literatura não informar detalhes da técnica utilizada na 

preparação dos corpos de prova, tampouco a metodologia dos testes de resistência mecânica 

é possivel estabelecer uma comparação entre os valores obtidos e observar similaridades de 

desempenho em termos de resistência mecãnica entre materiais cerâmicos  naturais e os 

propostos por este trabalho. Para uma análise mais precisa, em trabalhos futuros, 

consideramos de  interesse realizar novos ensaios utiliizando concentrações mais elevadas 

de material orgânico sintético do tipo proposto no presente trabalho, tendo em vista que, 
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conforme a literatura, as argilas da Tabela 14 contém matéria orgânica natural (ácido húmico) 

cuja concentração varia de 1,0 a 1,5% em peso. 

Os resultados de resistência mecânica a flexão das argilas contendo matéria orgânica 

natural, em sua maioria,  aparecem superiores aos obtidos pelos protótipos da presente 

investigação.  Adicionalmente à baixa concentração de polímeros utilizada deve-se considerar 

algumas características inerentes aos materiais derivados do húmus e outros ligantes 

sintéticos utilizados para este fim. 

Relativamente ao ácido húmico, o item 2.1.3.1 do presente trabalho oferece uma 

ampla discussão sobre características fisico-químicas como peso molecular, composição 

química provável proposta por Shulten [49], entre outras. Entretanto, é possível argumentar 

por estudos recentes utilizando técnicas combinadas de espectroscopia de NMR, CG-MS que 

substâncias húmicas possuem características aromáticas e alifáticas, sendo que os grupos 

químicos funcionais dominantes, conforme Stenvenson [118] são grupos fenólicos e 

carboxílicos com propriedades quelatantes de cátions multivalentes como Mg+2, Ca+2 e Fe+2 

disponíveis no meio ambiente natural. É possível que função quelatante dos grupos COOH na 

estrutura dos ácidos húmicos complexam tais cátions multivalente e atuam como agentes de 

crosslinking promovendo uma rede tridimensional de alta resistência mecânica. 

A química das substâncias húmicas vem sendo investigadas por muitos autores em 

função de sua estrutura e propriedades coloidais [119 − 123]. Um interessante exemplo é o 

estudo realizado por Jones [120] que investiga a concentração máxima de ácido húmico 

adsorvido sobre superfície de caulim em função do pH,  força iônica e, consequentemente da 

mobilidade eletroforética. Por este trabalho, foi determinado que o valor máximo de ácido 

húmico adsorvido atinge 2,0 mg.L−1  a pH 3,2 sobre caulim cujo pzc é 4,8.  

Para se estabelecer um confronto em termos de propriedade ligantes entre 

substâncias húmicas naturais e os polímeros sintéticos deste ensaio com idéia de obter um 

julgamento do avanço científico  deste trabalho é necessário um aprofundamento na interação  

materiais sintéticos−argila, com base na arquitetura molecular destes. Uma observância de 

tais estruturas nos mostra a forte tendência de formação de redes por ligações cruzadas 

tendo em vista que em todos os casos a relação COOH−OH obedeceu a proporção 
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estequiométrica, isto é, [COOH]/[OH] = 1 conforme fora previsto pela equação 57. Por este 

argumento, a expectativa de resistência mecânica deveria seguir a seguinte ordem, em 

termos de  protótipos: 4116 >  4110 > 4115 considerando que esta foi a ordem de 

concentrações de COOH e OH nos sistemas poliméricos. Entretanto, para a concentração de 

polímero utilizada, 0,5% sobre a massa de caulim, foram obtidos resultados muito similares 

em resistência mecânica que sugere, em trabalhos futuros, realizar os mesmos ensaios  

aumentando tal concentração de ligante para uma avaliação mais conclusiva  dos efeitos de 

reticulação sobre resistência mecãnica de corpos cerãmicos. Contudo, pelo comportamento 

como  dispersante de caulim CADAM, mesmo em concentração de 30% em volume, o 

protótipo 4115 aparece como o polímero de melhor desempenho no balanço 

dispersante−ligante de acodo com a proposta do trabalho. Para esta finalidade em particular, 

materiais poliméricos com dupla caracteristica dispersante – ligante de argilomerais,  surgem 

em consequência da natureza termoplástico−termorrígido de tais sistemas, cujo histórico 

científico em termos de aplicação específica sobre caulim praticamente não existem 

referências na literatura.  Portanto, não é possível estabelecer uma avaliação quantitativa 

definitiva da efetividade de tais sistemas, de tal forma que  este um trabalho poderia servir de 

base para novas investigações no campo das interações argila−materiais orgânicos. Por outro 

lado, considerando dados de literatura [124 − 130], é possivel mencionar uma extensa gama 

de publicações que enfatiza as mais diversas interações em sistemas envolvendo material 

orgânico−argilomineral. Pesquisas científicas mais recentes buscam obtenção de  

propriedades mecânicas, no estado cru, de sistemas poliméricos por interação com argilas 

por meio de intercalação e exfoliação em sistemas não convencionais chamados 

nanocompósitos. Assim, é de grande interesse o trabalho de revisão de Ray e Okamoto [117] 

que estuda uma grande variedade de composições de nanocompósitos utilizando diversos 

tipos de materiais poliméricos e argilominerais relacionando suas propriedades térmicas e 

mecânicas incluindo resistência cru. Por este estudo é demonstrada a possilidade de 

obtenção de valores desta propriedade acima de 80 MPa utilizando método ASTM D-790 por 

variação do tipo e concentração de material polimérico. Similarmente, o trabalho de revisão de 

LeBaron e colaboradores [131] sintetiza compósitos híbridos através de vários tipos de 

polimeros com montmorilonita. Outros importantes trabalhos são Yan Zhand et al [132] que 
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preparou nanocompósito de caulim com vários tipos de Polidimetilsiloxano (PDM),  Yoonesi 

[133] que sintetizou composto orgânico híbrido à base de diciclopentadieno em suspensão de 

montmorilonita,  Rezende e Galembeck [134] que trabalharam na síntese de nanocompósito a 

base de látex estireno-acrílico com montmorilonita, Perrine et all [135] em síntese de 

nanocompósitos de smectita, montmorilonita e mica com Poliésteres biodegradáveis, Pavlidou 

e Papaspyrides [136] cujo trabalho de revisão de nanocompósitos polímero-argilas envolve 

tanto polímeros termoplásticos como termorrígidos de natureza similar aos protótipos do 

presente trabalho, tipo Diglicidil eter de bisfenol A (DGBA) em reação de crosslinking com m-

fenildiamina (MPDA) em polimerização “in situ” com 5% de MMT modificada, Ramar e Alagar 

[137] em estudo de EPDM com MMT modificada. 

 

4.5 Proposta para trabalhos futuros e considerações finais:  

Como considerações finais, seguem-se propostas para aprofundamento dos estudos 

de interações entre os materiais poliméricos sintetizados neste trabalho, considerando sua 

natureza termoplástica−termorrígida, e o argilomineral caulim ou mesmo outro arigilomineral 

tendo como fundamento as naturezas possíveis de interações em decorrência das 

características do sistema polimérico aqui apresentadas.  

Neste trabalho ficou evidente que a capacidade dispersante sobre caulim dos 

protótipos estudados está limitada ao pH da dispersão em função da catálise ácida requerida 

para posterior reticulação por poliesterificação entre grupos COOH-OH. Portanto, uma das 

propostas para aprofundamento do tema é a melhorar a propriedade dispersante através da 

pesquisa  de tipos diferentes de catalisador que possam atuar com eficiencia em pH acima do 

pKa do ácido acrílico a fim de proporcionar desprotonação das carboxilas do polímero e 

promover adsorção sobre partículas de caulim.  

Tambem o equilibrio dispersante-ligante das macromoléculas do presente estudo está 

condicionado à sua função como ligante, a qual depende da qualidade e natureza da fonte de 

hidroxilas para promover reação de poliesterificação. Assim, sugere-se que sejam 

investigadas outros tipos de moléculas polifuncionais capazes de compor o sistema polimérico 

com macromoléculas acrílicas, tais como trietanolamina, glicerina, entre outras.  Por outro 
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lado, a própria cadeia polimérica acrílica pode ser estudada em termod de pesos molelculares 

e substituindo NMAN por monômeros acrílicos hidroxilados, como por exemplo, hidroxietil 

(met)acrilato, hidroxipropil (met)acrilado, entre outros. 

O monômero funcional MPEG1000MA, de peso molecular médio 1000 D, revelou ser 

fundamental para estabelecer a estabilização da dispersão de caulim pelo mecanismo 

estérico. Propõe-se assim, uma avaliação do mesmo tipo de monômero MPEGMA, porem 

variando o peso molecular médio para 2000D ou 5000D visando obter efeito similar de 

impedimento espacial, porem utilizando concentrações mais baixas deste monômero 

compensando por um aumento proporcional em ácido acrílico. Tal ideia tem finalidade de 

aumentar a concentração de COOH no meio, o qual  poderia aumentar o poder de adsorção 

do polímero às superfícies dos planos cristalográficos do caulim. 

 

4.5.1 Novas interações entre materiais orgânicos e argilominerais: Nanocompósitos 

Para preparaçãos de novos materiais com propriedades térmicas e mecânicas 

diferenciadas, vem sendo, em tempos recentes a tecnologia de nanocompósitos, exfoliação e 

intercalação. Lagaly e Dékani [124] realizaram estudos de tais interações, as quais  

denominou reação de intercalação de caulim. Por este estudo ficou demonstrado que 

argilominerais podem reagir com diferentes tipos de compostos orgânicos. Em particular, a 

caulim adsorve tipos singulares de compostos neutros entre as camadas de aluminosilicatos. 

A penetração de moléculas orgânicas nos espaços interplanares do argilomineral é chamado 

intercalação. De forma peculiar os polímeros orgânicos susceptíveis à intercalação são 

aqueles que são mantidos unidos à superfície do argilomineral por pontes de hidrogênio, 

como é o provável modelo seguido tanto pelas moléculas do ácido húmico como pelos 

protótipos hidroxilados deste estudo. O mecanismo citado na literatura consiste no 

rompimento das ligações de hidrogênio entre as camadas que ocorrem naquelas moléculas 

com duplo caráter do tipo ácido-base, isto é, capazes de doar e receber ligações de 

hidrogênio, como os ácidos, amidas e uréia. Em tais estruturas, o grupo carbonila aceita 

ligações de hidrogênio e o grupo amida doa ligações de hidrogênio.  Recordando a arquitetura 

molecular dos protótipos 4110 e 4115 fica evidente a presença de ambos grupos funcionais, 

carbonila e amida: 
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Por este aspecto, macromoléculas do tipo protótipo 4110 ou 4115 são susceptíveis de 

interação por intercalação, mesmo que em diferentes condições cinéticas e termodinâmicas. 

Isto devido ao fato de a intercalação de compostos orgânicos são usualmente preparados 

pela reação de argilominerais com moléculas visitantes na forma líquida, em estado de fusão 

ou em soluções concentradas, freqüentemente a temperaturas que variam de 60 a 80oC. 

Intercalação é um processo lento e requer alguns dias para ocorrer, pois a taxa de reação 

depende não somente do tipo de molécula orgânica, temperatura e concentração, mas 

também do tipo de argilomineral, espaços interplanares e do tamanho de partícula do mesmo. 

 

 

 

Figura 57: Estrutura idealizada de silicatos modificados organicamente [Pavlidou 136] 
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Portanto, dadas as condições de processo para dispersão e preparação de corpos de 

prova para análise de resistência mecânica, é tecnicamente improvável a ocorrência de 

intercalação do sistema polimérico sintetizado e partículas de caulim. Porém, um mecanismo 

a ser considerado poderia ser a ocorrência de intercalação de  moléculas de baixos pesos 

moleculares, presentes em pequena proporção no sistema polimérico, nos espaços 

interplanares da caulim/caulinita e induzindo a um tipo de interação favorável a produzir 

maiores resistências mecânicas. A  Figura 57 mostra o esquema de intercalação de 

oligômeros cíclicos em camadas de silicatos seguida da polimerização de tais oligômeros 

causando aumento das distâncias interplananares levando a total desintegração desta 

gerando exfoliação das camadas de silicatos.. 

Diferentes tipos de moléculas orgânicas tem sido reportados pela literatura como fonte 

de ligantes sintéticos a fim de promover interações diversas com argilominerais e obter 

propriedades mecânicas, seja isoladamente ou em combinação umas com outras.  

 

  

  

Figura 58::  Esquema de nanocompósito formamdo por ε-caprolactamas e formação de Nylon-6 [136]. 

A Figura 58 apresenta um modelo de formação de nanocompósitos entre 

argilomineral e material orgânico através da reação de ε-caprolactamas  com superficies de 

camadas de argilomineral formando, após polimerização, o Nylon 6 e exfoliação do 

argilomineral. 
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5.0 CONCLUSÕES 

As principais conclusões deste trabalho são:  

• A combinação de monômeros acrílicos permitiu sintetizar sistemas poliméricos poli-

funcionais pela técnica de polimerização via radicais livres e, em mistura homogênea 

com Poli(Eter-poliol) em meio aquoso que demonstrou propriedades termoplásticas a 

temperatura ambiente e termorrígidas a temperatura acima de 150oC.  

• Utilizando técnicas de caracterização de polímeros ficou evidente que os grupos 

funcionais carboxila e grupos hidroxila provenientes de Poli(Eter-poliol)/NAMAN em 

todos os protótipos estudados foram policondensados  a temperaturas próximas a 

200oC. 

• O protótipo 4115 gerado pelo processo acima, em virtude da presença de metacrilato 

de metoxipolietilenoglicol (MPEG1000MA) na cadeia polimérica, possue propriedades 

dispersantes que permitiram estabilizar uma suspensão coloidal 30% em volume de  

caulim CADAM pelo mecanismo estérico.   

• Peças cerâmicas conformadas contendo os polímeros, após tratamento térmico à 

temperatura de 200 °C apresentaram maior resistência mecânica no estado crua. 

• Os demais protótipos 4110 e 4116, em função de sua arquitetura molecular,  não 

possuem propriedades dispersantes tão eficientes, porém demonstraram 

propriedades mecanicas de flexão a verde similares ao protótipo 4115. 
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