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Resumo 

 

Apesar dos vários avanços que levaram à expansão do uso de 

compósitos dentários, ainda há deficiências que limitam suas aplicações. A 

resistência inadequada ao desgaste mastigatório é constantemente citada como 

problema das resinas e que acaba tornando-se responsável parcialmente pela 

redução de sua vida útil. O desgaste do material ocorre pela perda ou degradação 

da matriz orgânica permitindo a exposição da matriz inorgânica e consequentemente 

levando a perda desta. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo 

principal avaliar o efeito das diferentes concentrações de argila organofílica nas 

propriedades de uma resina dentária modelo. Primeiramente, foi realizada a 

purificação da argila e sua posterior troca iônica, o preparo das resinas 

experimentais e posterior adição de argila em diferentes concentrações, e finalmente 

a confecção dos corpos de prova. Então, as resinas foram avaliadas através de 

técnicas como o DMA, TGA, PCA, FTIR, DRX e por testes de inchamento para 

avaliar a absorção de água. Por FTIR e por PCA foi possível realizar o 

acompanhamento da cinética de reação das resinas preparadas, obtendo-se assim 

o seu grau de conversão e também uma análise da sua cinética de polimerização, 

sendo observado que em concentrações maiores de argila, o grau de conversão e a 

taxa de polimerização diminuíram. Por TGA foi possível observar dois picos no 

segundo processo de degradação térmica da amostra sem adição de argila, 

indicando uma polimerização não homogênea; conforme aumenta-se a quantidade 

de argila presente na mistura, os picos duplos tornam-se um. DMA mostrou discreto 

aumento da Tg e aumento de E’ e E”, indicando um reforço destes compósitos. DRX 

mostrou que não houve exfoliação da argila no polímero, podendo ter a formação de 

um compósito convencional ou de um compósito intercalado sem expansão do 

espaço interlamelar. Já os testes de inchamento mostraram que quanto maior o teor 

de argila maior a absorção de água das resinas.  

 

Palavras-chave: argila organofílica, compósito, análise térmica, materiais 

dentários, grau de conversão, FTIR, inchamento 



 
 

Abstract 

 

In spite of the developments that led to the use of dental composites, there 

are still some shortcomings that limit their use. Inadequate resistance due to the 

mastigatory wearing is often cited as an issue in resins, which is partially responsible 

for reducing its lifetime. Wearing out of the material occurs by the loss or degradation 

of the organic matrix, thus allowing the inorganic matrix to become exposed and 

consequently leading to its loss. Therefore, the present work has as main goal the 

evaluation of the effect of different organoclay filler content in the properties of a 

experimental dental resin. For such, the clay was first purified and then underwent  

through cationic exchange, following preparation of the resins and later addition of 

the organoclay obtained and preparing the specimens. The, the resins were 

evaluated by techniques such as DMA, TGA, PCA, DRX and swelling tests to 

observe water sorption. By FTIR and PCA  it was possible to follow the reaction 

kinectics of the prepared resins, thus obtaining the degree of convertion  and 

polymerization rate, allowing to observe that the higher the organoclay loadings the 

lower was both the polymerization rate and the degree of convertion. TGA allowed us 

to observe two peaks on the second process of thermal degradation on the sample 

with no clay, thus indicating a non-homogeneous polymerization; and with higher clay 

loadings the double peaks become one single peak. DMA showed a slight increase 

of Tg and also an increase in E’ and E”, indicating a reinforcement of the obtained 

composites. DRX showed no exfoliation of the polymer, thus forming either a 

conventional composite or maybe a interlacated composite with no expansion of the 

interlamelar space. Swelling tests showed that the higher the amount of organoclay 

added the higher was the amount of water absorbed by the specimens. 

 

Key-words: organoclay, dental composite, termal analysis, dental 

materials, degree of conversion, FTIR, swelling 
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1. Introdução 

 

1.1 A resina composta 

 

A história dos monômeros resinosos tem início em 1843 com a 

descoberta do ácido acrílico por Redtenbacher. Por volta de 1900, o ácido acrílico e 

seus derivados ésteres (metacrilato de metila) foram sintetizados e polimerizados. O 

metacrilato de metila polimeriza através da reação de reação por adição das suas 

duplas ligações de carbono formando o poli(metacrilato de metila), material 

amplamente utilizado na área odontológica como base para próteses totais e 

restaurações indiretas. As primeiras resinas utilizadas como material restaurador 

eram ativadas quimicamente, com o manuseio de duas pastas, uma contendo 

peróxido de benzoila (sendo este o iniciador) e outra contendo uma amina terciária 

(o co-iniciador), sendo este sistema o responsável pela indução da reação de 

polimerização. O desenvolvimento de um novo material restaurador com 

possibilidade de uso em casos estéticos foi considerado um grande avanço, pois o 

único material até então utilizado como material estético em restaurações diretas era 

o cimento de silicato, cuja vida útil era curta por ser altamente degradado no 

ambiente oral (HENSCHEL, 1949; PEUTZFELDT, 1997). 

No entanto, foi observado que as resinas contendo esses polímeros 

apresentavam acentuada contração de polimerização, alto coeficiente térmico de 

expansão linear, descoloração e geralmente estavam associadas à incidência de 

cáries secundárias. Tais limitações serviram de estímulo para que em 1956 Bowen 

desenvolvesse, outra resina sintética, que pudesse ser utilizada em restaurações 

diretas, as resinas epóxi. Estas resinas tinham como característica a capacidade de 

polimerização em temperatura ambiente bem como menor contração e possuíam 

partículas de cerâmica ou quartzo agregadas. Porém, a sua polimerização era 

deveras lenta, impedindo assim o seu uso em restaurações diretas. Posteriormente, 

em 1962, Bowen desenvolveu um novo monômero, o dimetacrilato de glicidila-

bisfenol A (BisGMA), muito similar à resina epóxi, com a diferença de que os 

grupamentos epóxi foram substituídos por grupamentos  metacrílicos, sendo 
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sintetizada através da combinação do bisfenol A e o  metacrilato de glicidila. As 

primeiras formulações de resinas apresentavam uma combinação entre uma matriz 

polimérica de BisGMA e partículas de quartzo silanizadas. Com isso houve uma 

significante modificação no desempenho da resina, reduzindo a contração de 

polimerização, a expansão  térmica e a sorção de água, ao mesmo tempo em que 

aumentou o módulo de elasticidade e a dureza do BIS-GMA (BOWEN, 1956; 

BOWEN, 1962). 

Assim, a esses compósitos dá-se o nome de resina composta. São 

materiais poliméricos compostos de 2 fases, orgânica e inorgânica, ambas unidas 

por um agente acoplador, responsável pela interação entre estas duas fases. A fase 

orgânica está presente em média de 15 a 25% em proporção de massa e é 

composta por monômeros de acrilatos de metila (com a sua composição e devidas 

proporções diferindo de acordo com o fabricante do material) e a fase inorgânica ou 

matriz inorgânica composta pela chamada carga (constituindo os outros 75 a 85% 

na proporção de massa), contendo diferentes preenchimentos inorgânicos (podendo 

ser de partículas de sílica, quartzo ou até mesmo de argila organofílica), além de 

corantes, que conferem a atribuição estética do material. Adicionado a isso, ainda 

conta-se com um sistema fotoniciador, responsável pela polimerização do material à 

luz visível para um comprimento de onda determinado pelo mesmo, sendo 

usualmente compreendido entre 450 e 480 nm (luz azul) (CHEN, 2010; AMARAL, 

2012; MESQUITA, 2008). 

Grande parte das resinas compostas comercializadas usam o BisGMA 

como monômero em sua matriz orgânica. No entanto, outros monômeros são 

usados como base na composição dessas resinas: dimetacrilato de trietilenoglicol 

(TEGDMA), dimetacrilato de uretano (UDMA) e o bisfenol A diglicidil metacrilato 

etoxilado (BisEMA). O BisGMA possui alta viscosidade devido às ligações de 

hidrogênio presentes entre os grupos hidroxila e as moléculas do monômero. 

Todavia, este monômero deve ser diluído em monômeros mais fluidos para que a 

sua viscosidade seja adequada para o uso em resinas compostas (FERRACANE, 

1995; CHEN, 2010; MESQUITA, 2008). 

No caso, o TEGDMA é menos fluido e possui excelentes características 

de copolimerização, sendo frequentemente utilizado como o diluente para os 
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compósitos contendo BisGMA e UDMA, formando uma resina mais fluida que 

permite o emprego de carga contendo partículas inorgânicas. No entanto, estudos 

realizados relacionaram aumento na contração de polimerização quando do uso 

desse monômero apenas em conjunto com o BisGMA. Como o UDMA e o BisEMA 

tem pesos moleculares maiores e menos ligações duplas por unidade de massa, 

usualmente eles contraem menos do que o TEGDMA.  Assim, o TEGDMA tem sido 

usado em conjunto ou até substituído por UDMA e BisEMA em vários produtos para 

diminuir a contração de polimerização, envelhecimento do material e danos 

causados pela umidade, acidez e pequenas oscilações de temperatura (SOH, 2004; 

2000; CRAMER, 2011; CHEN 2010). 

A Tabela 1 apresenta algumas características destes monômeros 

utilizados nas resinas compostas comercializadas, e a Figura 1 apresenta a 

estrutura química destes. 

 

Tabela 1 - Monômeros comumente utilizados em resinas compostas 

 

 Peso 

molecular 

(g/mol) 

Viscosidade 

(Pa.s 25°C) 

Tg (°C) Contração de 

polimerização 

(% vol.) 

Grau de 

conversão 

(%max.) 

BisGMA 512 1200 -7 6,1 39 

BisEMA 540 0,9 -46 5,7 52 

UDMA 470 23 -35 6,7 70 

TEGDMA 286 0,011 -83 14,3 76 

 

Adaptado de: CORRÊA, I.C. Análise do grau de conversão de uma resina 

experimental fotopolimerizável: um estudo espectrométrico em 

função de diferentes fotoiniciadores e fonte de luz. 2003. 213f. Tese 

(Doutorado em Materiais Dentários) – Faculdade de Odontologia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. 
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Figura 1- Monômeros comumente utilizados em resinas. 

 

 

 

Apesar dos vários avanços que levaram à expansão do uso de 

compósitos dentários, ainda há deficiências que limitam suas aplicações. A 

resistência inadequada ao desgaste mastigatório é constantemente citada como 

problema das resinas e que acaba tornando-se responsável parcialmente pela 

redução de sua vida útil. O desgaste do material ocorre pela perda ou degradação 
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da matriz orgânica permitindo a exposição da matriz inorgânica e consequentemente 

levando a perda desta. Por outro lado, a contração de polimerização leva a tensões 

no interior do material que podem ser prejudiciais no processo de adesão na 

interface adesiva. A tensão gerada pode ser superior a magnitude da resistência 

adesiva levando a formação de fendas que acabam resultando em infiltrações 

(PHILIPS, 2005). Força, rigidez, coeficiente de expansão térmica, resistência à 

abrasão, absorção de umidade e a contração são dependentes do preenchimento e 

do agente acoplador. Embora tenha havido um grande avanço na área de 

desenvolvimento desses materiais ainda existem limitações com relação à 

resistência ao desgaste e a contração de polimerização (MESQUITA 2007; MUCCI, 

2011; DISCACCIATI, 2007) 

Quando comparados com outros materiais para uso em restaurações 

dentárias, como por exemplo, o amálgama ou até mesmo o cimento de ionômero de 

vidro, as compósitos dentários apresentam várias vantagens como a fácil 

manipulação e qualidade estética. No entanto, em ambiente aquoso ocorre a 

absorção de água, que pode levar a uma deterioração destas propriedades 

mecânicas (SIDERIDOU, 2003, MUCCI, 2011; PHILIPS, 2005; DISCACCIATI, 2007).  

Sendo assim, essas características limitantes têm levado ao estudo de alternativas 

para o uso de partículas de reforço, a fim de saná-las ou minimizá-las quanto for 

possível. Essas alternativas incluem o uso de sílica mesoporosa para conferir maior 

dureza do material (BING, 2013), partículas de vidro e cerâmica contendo diversas 

quantidades de mulita e fluoroapatita (MOLLAZADEH, 2013), nanopartículas de 

prata a fim de se obter propriedades antibacterianas (CHENG, 2013) e o uso da 

argila como carga (MUCCI, 2011; DISCACCIATI, 2007; YEH, 2012; MAHMOODIAN, 

2013; DEAN, 2013). 

 

1.2 Nanocompósitos e o uso de cargas em resinas compostas  

 

O emprego de partículas inorgânicas de carga tem a peculiaridade de 

melhorar e aumentar suas propriedades mecânicas, tendo o material obtido baixos 

coeficiente de expansão e contração térmica linear, e também reduzem a contração 
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de polimerização (BISPO, 2010, BOARO, 2013). Assim, os compósitos obtidos do 

uso de argila em conjunto com compósitos dentários são materiais que apresentam 

propriedades de interesse científico e tecnológico (DISCACCIATI, 2007). 

Os nanocompósitos formados podem então ser classificados em 

intercalados e esfoliados. O estado intercalado é assim denominado quando as 

cadeias poliméricas são inseridas no espaço das galerias entre as camadas dos 

silicatos, preservando a estrutura de multicamada bem organizada do silicato. O 

estado esfoliado implica que a estrutura onde a interação das camadas individuais 

de silicato não existe. Devido ao fato dos nanocompósitos esfoliados terem uma 

maior fase e interface de homogeneidade, em contrapartida com os compósitos 

intercalados, a estrutura esfoliada é usualmente mais desejável para melhora das 

propriedades mecânicas dos materiais (DISCACCIATI, 2007; SAMPATH, 2013). 

 

Figura 2 - Tipos de compósito. a) Compósito convencional (microcompósito); b) 

nanocompósito intercalado; c) nanocompósito esfoliado. 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: COELHO, C.P.D, Obtenção e caracterização de nanocompósitos de 

poliestireno e argilas esmectitas. Dissertação de mestrado – Escola 

Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 
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Resinas compostas contendo nanopartículas de dimensões de 1 a 100 

nm vêm sendo desenvolvidas na busca de um material que tenha baixa contração 

de polimerização, melhores características mecânicas; ópticas e de polimento. O 

tamanho das partículas e as características de sua composição irão determinar a 

classificação da resina híbrida, microparticulada, nanopartículada e nanohíbrida. 

Estas irão ser diferenciadas por suas características físicas, mecânicas e estéticas 

(MUCCI, 2011; DISCACIATI, 2007; SAMPATH, 2013; BISPO, 2010). 

Com relação às cargas utilizadas, a maioria dos autores classifica as 

resinas como macroparticuladas, microparticuladas, híbridas ou microhíbridas e 

nanohíbridas/nanoparticuladas. 

As resinas macroparticuladas são ditas como as convencionais. As 

partículas mais utilizadas como cargas dessas resinas são o quartzo, vidro de 

estrôncio e vidro de bário, embora tenham uma grande variação em seu tamanho. O 

quartzo era largamente utilizado nos primórdios das resinas compostas, no entanto 

apesar da excelente durabilidade e qualidade estética apresentava radiopacidade 

menor do que a dentina. Assim, o quartzo foi substituído pelos vidros de estrôncio e 

de bário. Essas resinas apresentam desvantagens em seu uso como por exemplo a 

dificuldade de obter lisura de superfície a partir do polimento e também um maior 

desgaste da matriz orgânica, provocando exposição das partículas maiores e mais 

resistentes, podendo ser deslocadas formando pequenas crateras. Atualmente, 

essas resinas não são mais utilizadas (BISPO, 2010; CHEN, 2010; MELO JÚNIOR, 

2011). 

Já as resinas microparticuladas têm na sua carga partículas cerca de 300 

vezes menor que uma partícula de quartzo (aproximadamente 0,04 micrometros) e 

são feitas de sílica coloidal. Possuem ótimos aspecto estético e desempenho em 

restaurações envolvendo a porção cervical do dente. No entanto, seu uso é limitado 

por apresentarem propriedades físicas e mecânicas inferiores às das resinas 

compostas tradicionais, sendo utilizadas apenas em áreas que não estarão sujeitas 

ao esforço mastigatório. Entre os fatores que limitam o seu uso podemos citar: maior 

absorção de água, alta contração de polimerização, alto coeficiente de expansão 

térmica, baixos módulo de elasticidade e resistência à tração. Devido a essas 

limitações, essas resinas tem caído em desuso (MELO JÚNIOR, 2011, PHILIPS, 

2005). 
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Resinas compostas híbridas ou microhíbridas tem em sua carga uma 

mistura de micropartículas com macropartículas, apresentando características dos 2 

tipos de materiais. A diferença entre ambas está na quantidade de partículas com 

determinado tamanho ali presente. Por apresentarem grande quantidade de carga 

inorgânica essas resinas possuem alta resistência, baixo coeficiente de expansão 

térmica, baixa contração de polimerização e aspecto de superfície similar às das 

resinas microparticuladas, possibilitando seu uso em restaurações tanto anteriores 

quanto posteriores (MELO JÚNIOR, 2011; PHILIPS, 2005; BISPO, 2010). 

As resinas nanoparticuladas foram desenvolvidas com o intuito de atender 

à demanda de um material restaurador que fosse utilizado tanto áreas estéticas 

como em áreas que demandassem esforço mastigatório, ou seja, um material que 

tivesse alta resistência e excelente aspecto estético. A motivação para o 

desenvolvimento destas resinas cai na necessidade de obtenção de compósitos com 

características físicas próximas às da microhíbridas aliadas à facilidade de polimento 

das resinas compostas microparticuladas. As partículas inorgânicas presentes nas 

resinas nanoparticuladas apresentam-se de duas formas: dispersa, com partículas 

de sílica da ordem de 20 nm; aderida, com nanocomplexos de sílica-zircônia 

comportando-se como uma única estrutura, com tamanho médio de 75 nm. Quando 

combinadas estas duas formas, o material obtido apresenta um maior porcentual de 

carga e também uma maior resistência (MELO JÚNIOR, BISPO, 2010, PHILIPS, 

2005; PRAKKI, 2007).  

Também com relação à carga, as resinas também podem ser 

classificadas com relação à sua viscosidade: baixa, média e alta. Essa viscosidade 

dá-se pelo tipo de carga presente bem como a sua proporção. Em uma tentativa de 

facilitar a manipulação do material, surgiram as resinas compostas condensáveis. 

Estas resinas apresentam alta viscosidade, apresentando menos aderência às 

espátulas de inserção e baixo escoamento. No entanto, não apresenta qualidade 

estética por um número pequeno de cores comercializadas, dificuldade de obter 

lisura de superfície e maior rugosidade. As propriedades desta resina foram obtidas 

apenas com a modificação do monômero diluente, apresentando como 

desvantagens altas tensões de contração na polimerização e menor capacidade de 

molhamento às paredes da cavidade. (MELO JÚNIOR, 2011, BISPO, 2010, CHEN, 

2010; XIONG, 2013) 
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Com essas limitações em mente, houve o estímulo para o 

desenvolvimento das resinas flow, apresentando baixa viscosidade que permite 

maior escoamento em áreas de difícil acesso (exemplo: margens cervicais de 

cavidades classe II). No entanto, apresentam menor módulo de elasticidade e baixa 

resistência à compressão. (MELO JÚNIOR, 2011) 

A busca de novas alternativas para preparação de resinas compostas na 

odontologia decorre da necessidade de se desenvolver um material que permita um 

melhor desempenho de manipulação ao profissional além de uma qualidade superior 

desse material (BISPO, 2010; DISCACCIATI, 2007). Assim, conforme já mencionado 

anteriormente, as formulações atuais das compósitos dentários tem a desvantagem 

dos altos níveis de sorção de água. 

Geralmente, os nanocompósitos de polímero/silicato em camada são 

caracterizados pela evidente redução na absorção de água. Esta é uma das 

características que torna estes materiais atrativos nas aplicações em Odontologia e 

a principal motivação para a realização de pesquisas envolvendo a busca de novas 

partículas a serem utilizadas como carga, por exemplo as argilas. Estudos utilizando 

este mineral como carga em resinas tem mostrado que o mesmo melhora as 

propriedades mecânicas do material, tornando-o mais resistente aos esforços 

mecânicos e menos susceptível à absorção de água, no entanto para que tais 

objetivos de melhoria da resina composta sejam alcançados, faz-se necessário um 

procedimento chamado troca catiônica, de forma que a argila previamente hidrofílica 

torne-se hidrofóbica, diminuindo assim a absorção de água e promovendo uma 

melhor interação da argila com os monômeros (MUCCI, 2011, DISCACCIATI, 2007). 

 

 

1.3 Argilas 

 

 

Argilas são aluminossilicatos, minerais de ocorrência natural no solo e em 

depósitos mineralógicos. Possuem a capacidade de formar coloides quando 

dispersas em solução aquosa (MAGRI, 2009). Os chamados argilominerais tem 

chamado a atenção devido a sua grande área de superfície, capacidade de 

inchamento, de troca iônica e sua abundante ocorrência na natureza. Uma das 
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aplicações desses minerais é a sua incorporação em polímeros, com o intuito de 

melhoras as suas propriedades mecânicas (MAGRI, 2009; YEH, 2004;NGO, 2011). 

As argilas possuem sua estrutura organizada em folhas e camadas, ou 

lamelas, são designados de filossilicatos. Quimicamente, estes são constituídos 

principalmente por alumino-silicatos, formadas por folhas tetraédricas e octaédricas. 

As folhas tetraédricas são formadas por tetraedros de silício e oxigênio ligados entre 

si covalentemente, resultando em um arranjo onde seus ápices se encontram todos 

na mesma posição, e suas bases estão todas em um mesmo plano. Os átomos de 

silício podem ser trocados por átomos de alumínio, formando assim, uma carga 

negativa na folha tetraédrica (VAN OLPHEN, 1977).  

 As folhas octaédricas originam-se pela condensação de octaedros 

Mg(OH)6
-4 ou Al(OH)6

-3. Cada átomo é compartilhado por três octaedros, porém dois 

octaedros podem compartilhar somente dois átomos de oxigênio vizinhos. Os 

octaedros estão arranjados de modo a formar uma rede hexagonal, que é repetida 

para formar a folha. Os arranjos dos átomos nas folhas tetraédricas e octaédricas 

ajustam-se entre si, formando camadas ou lamelas de espessura nanométrica e dão 

origem a uma série de argilominerais. Os arranjos dos átomos nas folhas 

tetraédricas e octaédricas ajustam-se entre si, formando camadas ou lamelas de 

espessura nanométrica e dão origem a uma série de argilomineriais. Essas podem 

ser: as argilas 1:1, nos quais as camadas são formadas por uma folha tetraédrica e 

uma octaédrica, e os minerais 2:1, onde as lamelas são constituídas por duas folhas 

tetraédricas e uma folha central octaédrica.  

A montmorilonita (MMT) é um tipo de argila 2:1 composta de folhas 

individuais de aproximadamente 1nm de espessura e variando na dimensão lateral 

de 50 nm até vários micrometros. Cada lamela possui carga negativa decorrente de 

substituição isomórfica na estrutura da grade, compensada pelo fato de 

naturalmente ocorrer a presença de cátions residentes nas regiões de galeria (ou 

intercamada) entre as lamelas. Estes cátions podem ser trocados com outros cátions 

em condições apropriadas, permitindo que a superfície da argila seja modificada. A 

presença da cátions orgânicos nas galerias aumenta a compatibilidade entre as 

normalmente hidrofílica superfície da argila e o monômero ou polímero circundante 

(YEH, 2004; NGO, 2011).  
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Figura 3 - Estrutura do tipo 2:1 da montmorilonita 

 

   

 

 

Adaptado de: GOMES, C.F. (1986). Argilas – o que são e para que servem. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian 

 

 

1.3.1 Argilas organofílicas 

 

São argilas que contém moléculas orgânicas intercaladas entre as 

camadas estruturais. Diversas maneiras podem ser empregadas na modificação de 

argilas. Essas técnicas incluem: troca de íons por íons de sais quaternários de 

amônio, adsorção ou interações íon-dipolo, troca de íons com cátions inorgânicos e 

complexos catiônicos, graftização de compostos orgânicos, entre outras. (PAIVA, 

MORALES e DÍAZ 2008). 

As interações entre os cátions inorgânicos e as camadas da argila 

formam-se principalmente através de forças eletrostáticas. Entretanto quando 



25 
 

cátions orgânicos, por exemplo, surfactantes em forma iônica se fazem presente, 

esta interação ocorre também por forças não eletrostáticas. Quando as argilas são 

modificadas pela troca do cátion inorgânico, geralmente Na+ ou Ca2+, por cátions 

orgânicos, obtém-se um complexo cátion orgânico–argila, com propriedades 

diferentes do material de original. A inserção de moléculas orgânicas ocasiona uma 

expansão entre os planos d(001) da argila, e muda sua natureza hidrofílica para 

hidrofóbica ou organofílica, proporcionando diversas possibilidades de aplicações 

para as argilas. Para a obtenção das argilas organofílicas, as moléculas que são as 

mais utilizadas são os sais de alquil amônio quaternários. A técnica de troca de íons 

consiste basicamente em dispersar a argila em água e a adição do sal quaternário 

de amônio, tornando a argila organofílica como mostra a Figura 4.  

 

 

Figura 4 - Argila trocada com surfactante 

 

 

 

Adaptado de: PAIVA, L.B., MORALES, A.R. E DÍAZ, F.R.Z. Organophilic clays: 

characteristics, preparation methods, intercalation compounds and 

characterization techniques. Cerâmica, v.54, p. 213-226, 2008. 

 

Em contraste com a adição dos preenchimentos inorgânicos 

convencionais, a adição de uma pequena quantidade de MMT pode melhorar as 

propriedades a um nível satisfatório por causa da grande área da interface 
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promovida pelas nano partículas do preenchimento suspenso. Pequenas 

quantidades desta argila têm mostrado melhoras nas suas propriedades mecânica, 

térmica e de barreira. A eficiência para melhoras estas propriedades é determinada 

pelo grau de dispersão da matriz polimérica e o tipo de ligação entre elas. Uma 

propriedade particular da estrutura da MMT é a de que a água e outras moléculas 

polares podem entrar entre as unidades de camada, fazendo com que haja 

expansão da grade. As argilas quando adicionadas a polímeros tem mostrado que 

as propriedades mecânicas, térmicas e de barreira são melhoradas, assim como a 

redução de sorção de água em baixas concentrações de argila (DISCACCIATI, 

2007; MUCCI, 2011). 

A incorporação de argilas em polímeros traz uma nova possibilidade ao 

desenvolvimento de novos nanocompósitos e trazendo melhorias a vários materiais 

poliméricos, como por exemplo as resinas compostas. O uso da argila organofílica 

como matriz em compósitos dentários tem sido atribuído às interações polímero-

argila baseadas nas dimensões em nanoescala das lamelas de argila. As argilas têm 

sido reconhecidas como sendo úteis no uso como materiais de preenchimento na 

matriz de compósitos poliméricos por causa de sua morfologia lamelar. Estes 

silicatos em camadas tem sido usados para produzir nanocompósitos que combinem 

força e resistência em sua estrutura (YEH, 2004; NGO, 2011). 

 

1.4 Polimerização Radicalar 

 

O processo pelo qual os monômeros se ligam para formar uma cadeia 

polimérica denomina-se polimerização. Pode haver dois tipos, polimerização por 

condensação e polimerização por adição. A reação de polimerização por 

condensação ocorre entre duas moléculas multifuncionais formando uma molécula 

multifuncional maior, às vezes acompanhado da eliminação de moléculas menores, 

como água, sal ou gás. A polimerização por adição envolve reações em cadeia de 

monômeros que contém ligações múltiplas do tipo C = C, C = O ou C  C. As 

ligações duplas olefínicas são as mais importantes, destacando os monômeros 
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vinílicos em reações de polimerização. Nos polímeros de adição não ocorre perda 

de fragmentos menores e as reações envolvidas são por cadeia. 

Os polímeros são constituídos da repetição das unidades estruturais e 

ocorre o agrupamento sucessivo com outras moléculas. (JANDT, 2000, AMARAL, 

2012, PRAKKI, 2007). Falando-se em termos gerais, polimerizações por crescimento 

em cadeia são caracterizadas por serem processos rápidos nos quais se obtém 

polímeros de alta massa molar muito rapidamente, chegando a conversões próximas 

de 100%. No decorrer da polimerização há sempre uma mistura de polímero e 

monômero. Pode-se estabelecer uma classificação dos tipos de polimerização em 

cadeia: polimerização radicalar, polimerização catiônica, polimerização aniônica. 

Para que desencadeie o processo de polimerização radicalar, é necessária a 

presença de um iniciador, a partir do qual serão produzidas espécies com centros 

reativos. Dependendo do tipo de polimerização, este centro reativo pode ser um 

radical livre, um cátion ou um ânion, o qual não se perderá ao reagir (RODRIGUES, 

2003; BEDOUCH, 2004). 

Na polimerização em cadeia existem quatro processos: iniciação, no qual 

se criam as espécies ativas às quais se unirão posteriormente outras unidades do 

monômero no processo de propagação, o processo de terminação no qual ocorre 

interação entre espécies ativas combinando-se ou desproporcionando-se, e a 

transferência de cadeia. É observado que em alguns sistemas de polimerização as 

massas molares são menores que as esperadas teoricamente (levando-se em conta 

apenas as reações de terminação por combinação e desproporção). Isto se deve a 

reações de transferência de cadeia na qual a atividade da cadeia em crescimento 

passa a outra espécie presente no meio, terminando a cadeia prematuramente e 

formando outra espécie capaz de iniciar a polimerização. Geralmente essas reações 

de transferência ocorrem quando um macro radical elimina um hidrogênio de um 

composto presente no sistema reacional, podendo este composto ser um solvente, 

iniciador ou até mesmo uma substância com a finalidade específica de atuar como 

um agente de transferência de cadeia. Tal interação encerra o processo de 

polimerização. Por outro lado, pode ocorrer a geração de novos radicais que podem 

interagir com os monômeros ainda presentes, podendo estes novos radicais gerados 

continuar o processo de polimerização. As reações de polimerização em cadeia 

podem ocorrer em meio homogêneo, isto é, uma só fase (polimerização em solução 
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ou em massa); ou em meio heterogêneo, duas ou mais fases (polimerização em 

suspensão ou em emulsão) (RODRIGUES, 2003; BEDOUCH, 2004). 

Na Figura 5 temos as etapas da reação de polimerização: iniciação, 

propagação e terminação; onde temos que M é a molécula do monômero e R . 
 é o 

radical livre que reage com a molécula M formando a molécula do monômero 

excitada representada por MR. . Esta molécula é capaz de realizar reações 

posteriores na etapa de propagação, onde há adições sucessivas de unidades 

monoméricas ao polímero, resultando em um macrorradical (MRn
.). 

 

Figura 5 - Etapas da polimerização radicalar. 
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1.5 Polimerização fotoiniciada 

 

A luz pode induzir a polimerização apresentando algumas vantagens sobre a 

polimerização térmica, como controle espacial das reações de polimerização e a 

possibilidade de desenvolver trabalhos a temperatura ambiente, o que leva a base 

para diversas aplicações tecnológicas (PHILLIPS, 1983) dentro das quais pode se 

destacar as resinas e adesivos fotopolimerizáveis em restaurações odontológicas. 

O uso da radiação eletromagnética para produzir polímeros está relacionada 

aos processos fotofísicos e fotoquímicos que estão envolvidos nas reações de 

polimerização. Portanto, a potencialidade de uma fonte de radiação em gerar 

moléculas excitadas por meio da emissão da radiação eletromagnética, que podem 

ser os monômeros ou outros compostos, é um importante fator a ser considerado 

quando se desenvolve um sistema fotoquímico para a polimerização. 

A energia acumulada nas moléculas que foram eletronicamente excitadas 

pode ser usada numa reação química ou ainda ser transferida para outras moléculas 

presentes no meio. Assim, a ação da luz no sistema fotoquímico está relacionada 

com a produção de espécies em estados que são quimicamente reativos. É possível 

se alcançar tal condição usando diversas fontes de radiação, tais como: lasers, 

arcos de xenônio, tungstênio e fontes com emissão radiativa ajustáveis no visível ou 

ultravioleta . 

As reações de fotopolimerização podem ser de fotocura, na qual a irradiação 

provoca o surgimento de ligações cruzadas nas cadeias pré-formadas, resultando 

um polímero de elevada massa molar e rígido, ou polimerização fotoiniciada na qual 

a participação da luz ocorre na etapa de iniciação. Similar a todos os processos em 

cadeia, a polimerização fotoiniciada consiste nos estágios de iniciação, propagação 

e terminação de cadeia (BRAUN, 1986). Tais reações ocorrem a partir da interação 

da luz diretamente com as moléculas a serem polimerizadas provocando a quebra 

das ligações de determinadas partes das moléculas, gerando radicais que reagem 

com as duplas ligações vinílicas, estabelecendo novas ligações do tipo sigma () 

numa reação em cadeia, aumentando a massa molecular do polímero. Nesse caso 

as reações envolvem geralmente luz ultravioleta, pois as energias necessárias para 
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o processo de iniciação são relativamente altas. Outra possibilidade para que ocorra 

a polimerização é através de um fotoiniciador que é a espécie que absorve a luz e 

de um co-iniciador, espécie que fornece os radicais livres para a polimerização por 

reação com o fotoiniciador. 

O sistema fotoiniciador mais simples é aquele no qual algum composto do 

sistema sofre excitação eletrônica por absorção de luz e em seguida decompõe-se 

em espécies ativas. Este é o caso dos chamados fotoiniciadores por fragmentação. 

Em outros sistemas o composto excitado eletronicamente (fotoiniciador) interage 

com um segundo composto (co-iniciador) por transferência de energia ou reações 

redox para formar as espécies ativas. O fotoiniciador também pode ser excitado por 

transferência de energia de outra molécula, denominada fotossensibilizador, que é a 

que absorve luz e ativa o sistema iniciador, permanecendo inalterada até o final do 

processo (RODRIGUES, 2003; MORAES, 2011). Essas reações produzem cadeias 

de polímeros inertes que não são capazes de reações adicionais (MCCABE, 2008). 

De maneira geral, os dimetacrilatos passam pelo processo de 

polimerização de adição e tal reação ocorre quando uma espécie reativa e um 

monômero reagem a fim de formar um centro ativo (FRAUNHOFER, 2010; 

PEACOCK & CALHOUN, 1959; TAGER, 1978).  

 

1.5.1 Fotoiniciadores 

  

Os fotoiniciadores são compostos químicos, usualmente orgânicos, que 

por meio da absorção da radiação eletromagnética produz espécies reativas para 

iniciar a polimerização de monômeros e/ou mistura de monômeros. As espécies 

reativas podem ser: radicais livres, cátions radicais ou espécies iônicas. 

Os fotoiniciadores podem ser classificados em dois tipos: i) Tipo I que 

absorvem a luz e geram os radicais livres por fragmentação de sua molécula e 

iniciam a polimerização, em um processo unimolecular e ii) Tipo II aqueles que após 

a absorção de luz interagem com uma segunda substância que pode ser um aceptor 

ou doador de elétrons (denominada co-iniciador) afim de se gerar os radicais. 
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Geralmente o iniciador de Tipo II reage a partir do estado triplete de mais baixa 

energia e depende do cruzamento intersistemas (ISC). Os co-iniciadores, por 

exemplo aminas terciárias e arilsulfinatos, devem possuir algumas propriedades, 

como: ter alto potencial de oxi-redução, alta reatividade de adição radicalar ao 

monômero, não absorver luz no mesmo comprimento de onda em que o fotoiniciador 

é irradiado e não interagir com os outros reagentes (monômeros, fotoiniciadores) no 

estado fundamental. 

 As propriedades fotoquímicas e fotofísicas dos fotoiniciadores são de 

extrema importância para iniciar o processo reacional sendo desejáveis algumas 

propriedades como; alta absorção na região espectral; alta capacidade de gerar 

espécies ativas; ser solúvel no meio reacional; ter baixa degradação química antes e 

após a reação; ser inodoro e não provocar amarelamento, ser atóxico e de fácil 

manuseio.  

A Figura 6 ilustra o mecanismo de formação de radicais a partir de um 

fotoiniciador tipo II e um co-iniciador. 

 

Figura 6 - Mecanismo de formação radicalar para fotoiniciadores do tipo II 

 

A canforquinona é um fotoiniciador amplamente utilizado na 

Odontonlogia. Trata-se de um fotoinciador do tipo II, ou seja, necessita de um co-

iniciador que normalmente são aminas terciárias, como por exemplo a 

cianoetilmetilamina (CEMA), 2-dimetilaminoetil metacrilato (DMAEMA) e 4-etil-
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dimetilaminobenzoato (EDB) (FERREIRA, 2006; MORAES, 2011). (PRAKKI, 2007; 

JANDT, 2000; MORAES, 2011) 

 

1.5.2 Canforquinona 

 

A canforquinona (CQ) é uma α-dicetona que se apresenta na forma de um 

pó amarelo e possui estrutura geral representada na Figura 6. Assim como outras 

cetonas aromáticas e corantes, esta entre os mais usados fotoiniciadores 

bimoleculares em polimerizações de compósitos dentários. Apresenta espectro de 

absorção com máximo de absorção em 468 nm. Juntamente com uma amina 

terciária, constitui no sistema fotoiniciador padrão de resinas compostas.  

A produção de radicais a partir da canforquinona é baseada na interação 

dessa no estado excitado triplete com aminas terciárias produzindo um intermediário 

de transferência de carga. Devido às características deste intermediário seus passos 

para decomposição são dependentes da capacidade doador-aceptor da 

canforquinona e da amina. (LEPRINCE, 2012; JANDT, 2000). 

 

Figura 7 - Fórmula estrutural da canforquinona 
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Os compósitos dentários polimerizados através de sistemas químicos são 

denominados curáveis quimicamente e os que usam irradiação externa são os 

curáveis por luz visível. Os primeiros citados foram primeiramente usados na 

Odontologia, no entanto apresentam desvantagens, como a possibilidade de 

incorporação de bolhas de ar durante o preparo, a possibilidade de mistura 

incompleta do material e dificuldades operacionais. Estas desvantagens 

contribuíram para a sua substituição pelos compósitos curáveis por luz visível 

(MORAES, 2011). 

 

1.6 Fontes de luz 

 

Quando do surgimento das resinas fotopolimerizáveis, era necessário 

uma fonte luminosa que emitisse um comprimento de onda que fizesse com que a 

reação de polimerização ocorresse. Inicialmente foi proposto o uso de luz 

ultravioleta, dada a quantidade de energia necessária para desencadear a reação de 

polimerização. No entanto, o uso da mesma acarretava em danos para a saúde 

ocular do paciente e também do operador (dentista). A partir disso surgiu a 

necessidade de uma fonte luminosa que emitisse um comprimento de onda no 

espectro visível e que tivesse um sistema iniciador compatível. E foi a partir disso 

que surgiram os aparelhos utilizando-se lâmpadas halógenas associadas a um filtro 

azul, de forma que luz azul fosse gerada, já que é necessária para a 

fotopolimerização em grande parte das compósitos dentários. Embora o custo para 

este tipo de unidade fotopolimerizável fosse baixo, havia desvantagens como o 

aquecimento da lâmpada utilizada e uma faixa mais ampla de comprimento de onda. 

Portanto, a necessidade de se obter uma fonte luminosa que emitisse luz em uma 

faixa de comprimento de onda mais estreito, sem gerar aquecimento e também com 

potência adequada para que o tempo de fotopolimerização fosse curto (20-40 

segundos) levou ao desenvolvimento de fontes de LED mais potentes(CEFALY, 

2005; BOSQUIROLI, 2005; BUSATO, 2007). 

LEDs são dispositivos em que as partículas fundamentais da luz (os 

fótons) são essenciais para o seu funcionamento, onde ocorre a conversão de 



34 
 

energia elétrica em radiação ótica, sendo este o fenômeno da eletroluminescência. 

Esta tecnologia é atualmente utilizada em fontes luminosas nas iluminações 

ambiente, na iluminação do painel do carro bem como os faróis, nos monitores de 

computador e nos aparelhos de televisão e também como LASER LEDs em 

aparelhos reprodutores de CD, DVD e blue-ray. São bastante eficientes, embora 

sejam pequenos quando comparados com fontes luminosas convencionais, como 

por exemplo as unidades fotopolimerizadoras utilizadas em Odontologia. (JANDT, 

2000; MORAES, 2011) 

Vale ressaltar que para que o tempo de fotopolimerização seja pequeno e 

que este processo seja eficiente, a fonte luminosa deve emitir luz em comprimento 

de onda na faixa de comprimentos de onda dentro do espectro de absorção do 

fotoiniciador presente na resina composta. No entanto, para materiais odontológicos 

que contem mais de um fotoiniciador e que possuam, consequentemente, diferentes 

espectros de absorção luminosa, unidades fotopolimerizadoras de LED que emitam 

vários comprimentos de onda são utilizadas. No entanto, no caso de uma maior 

amplitude de comprimento de onda há também o efeito não desejável de conversão 

de luz em calor. (JANDT, 2000; MORAES, 2011) 

Outras vantagens do uso do LED ao lugar da fonte de luz halógena diz 

respeito ao tamanho mais compacto e fácil de manuseio, possibilidade de 

funcionamento a base de baterias e também a sua eficiência, bem como o fato de 

ser considerado compatível com os princípios da Química Verde. Por esses e outros 

fatores pode-se dizer que o uso de LEDs na Odontologia ainda persista por um 

período de tempo. (JANDT, 2000) 

No LED usado como fonte, a luz é gerada através da junção de 

semicondutores “dopados”, emitindo feixes luminosos com comprimentos de onda 

entre 450 e 490 nm, coincidindo assim com a banda de absorção do espectro da 

canforquinona. Esta fonte constitui em uma fonte luminosa melhor do que a fonte de 

luz halógena devido ao fato de haver melhor acoplamento entre a sua emissão e o 

espectro de abrsorção da canforquinona. (STAHL, et al., 2000). A unidade halógena 

possui em espectro de emissão mais amplo quando comparado com o espectro de 

absorção da CQ. É importante ressaltar alguns conceitos relevantes sobre a 

emissão de luz das LCU. A intensidade luminosa é também denominada potência de 
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irradiação (PD) e é expressa em mW/cm2, sendo a razão da potência média (P) com 

a área da ponta ativa da unidade (A) (resumindo: (PD =P/A). Além disso, a 

densidade de energia (ED) representa a potência desprendida em uma dada área 

irradiada, expressa em J/cm2. A densidade energética (ED) é o produto da 

densidade de potência (PD) da fonte e o tempo de exposição à luz (t). Ou: (ED = PD 

. t). No processo de polimerização, é necessário que o material seja exposto à fonte 

de luz, e tal processo afeta significativamente o número de radicais livres formados, 

e consequentemente a cura do material. Uma sub-polimerização pode reduzir a 

força do mesmo e afetar a sua biocompatibilidade. Assim, quantidade de energia na 

irradiação usada deve ser suficiente para promover a completa polimerização do 

material. Fatores como a intensidade luminosa, densidade de energia e tempo de 

exposição são relevantes para avaliar a eficiência da fonte utilizada. A luz tem 

influencia no grau de conversão dos materiais, afetando portanto suas propriedades 

físicas e mecânicas (JANDT, 2000; LE PRINCE, 2011; MORAES, 2011) 
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2 Objetivos 

 

Os objetivos deste trabalho foram: 

 

i) Caracterizar uma resina dentária modelo contendo diferentes concentrações 

de uma argila organofílica utilizando técnicas de mensuração termoanalíticas 

e mecânicas, afim de se obter informações sobre possível aumento da rigidez 

do polímero obtido. 

ii) Avaliar o grau de conversão em função das diferentes quantidades de argila 

adicionada na resina dentária, com o intuito de observar se a presença da 

argila e a sua quantidade influenciam no grau de conversão e na taxa de 

polimerização. 

iii) Estudar a sorção de água nas resinas fotopolimerizadas, com a finalidade de 

verificar se de fato a presença da argila e a sua quantidade adicionada 

reduzem ou não a quantidade de água absorvida pelos corpos de prova. 
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3. Parte experimental 

 

3.1 Reagentes utilizados 

 

A Tabela 2 mostra os principais reagentes utilizados no presente trabalho. 

 

Tabela 2 -Principais reagentes utilizados neste trabalho. 

 

Materiais Fabricante/Fornecedor Peso molecular 

Argila montmorilonita 

(Swy-1/Na+) 

Source Clays 

Repository, Clay 

Minerals Society 

- 

TEGDMA Aldrich Chemical 

Company 

286 

BisGMA Aldrich Chemical 

Company 

512 

BisEMA Aldrich Chemical 

Company 

540 

UDMA Aldrich Chemical 

Company 

470 

Brometo de 

hexiltrimetilamônio (C16) 

Sigma 364,50 

Canforoquinona Aldrich Chemical 

Company 

166,22 

EDB Aldrich Chemical 

Company 

277,40 
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3.2 Equipamentos utilizados 

 

No presente trabalho foram usados os seguintes equipamentos: 

 DMA Q800 (TA Instruments) 

 Termobalança SDT-Q600 (TA Instruments).  

 Photo-DSC Q-2000 (TA Instruments) 

 DRX Rigaku Rotaflex modelo RU 200B com anodo de Cu (λ = 

0,154nm) operando a 50kV e 100 mA 

 Misturador e espatulador a vácuo (Vacumixer,Polidental) 

 Espectrometro de Infravermelho com Transformada de Fourier 

(Frontier, Perkin-Elmer) com acessório ATR 

 Liofilizador Thermo Electron Corporation, modelo MODULYOD-115 

acoplado a bomba Thermo Electron Corporation RV8A65413906 

 Centrífuga HITACHI, modelo CR22GIII 

 pHmetro digital DENVER Instrument 

 Lâmpada de emissão de diodo LED UltraBlue IS (DMC 

Instrumentos) 

 

 

3.3 Procedimentos 

 

3.3.1 Purificação da argila e troca iônica 

 

Foram dispersos 20,0 g da argila montmorilonita SWy-1 em 1L de água 

destilada, sendo a solução resultante mantida sob agitação constante durante duas 

horas, ao mesmo tempo em que adicionou-se HCl 2,0 mol L-1 até o pH atingir 3,5, 

para remoção de carbonatos.  
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Após 20 minutos a solução foi centrifugada a velocidade 10.000 rpm por 

30 minutos, sendo mantida a temperatura de 25°C. Tal procedimento foi realizado 

por mais duas vezes posteriormente, a fim de se eliminar sais solúveis. O sedimento 

centrifugado foi ressuspendido em 1,5 L de água destilada e enquanto mantido sob 

agitação constante foi adicionado NaOH até obtenção de pH 8,0, sendo a 

suspensão resultante deixada em repouso por 24 horas. O sobrenadante foi então 

sifonado e guardado em béquer, sendo o sedimento depositado ressuspendido em 

pH 8,0. Esse procedimento foi repetido até que o sobrenadante adquirisse coloração 

clara, sem material em suspensão. Quando o sobrenadante se tornou claro, o 

material depositado no fundo do béquer foi descartado. Posteriormente foi 

adicionado HCl ao sobrenadante sifonado mantido sob agitação constante até que 

que se atingisse o pH 3,5, sendo em seguida adicionada solução saturada de NaCl a 

fim de se deixar a argila homoiônica (argila – Na+). A solução permaneceu em 

repouso por aproximadamente 12 horas até a floculação total da argila. Após a 

mesma o sobrenadante foi descartado e a argila dializada em água deionizada e 

passada em sistema de purificação Easypure RoDi até chegar ao teste negativo 

para íons cloreto com AgNO3 0,1 mol L-1. A argila purificada foi liofilizada, sendo o 

produto final de coloração clara. (CAVALHEIRO, 1995; GESSNER; SCHMITT; 

NEUMANN; 1994) 

Posteriormente, parte desse material purificado foi submetida a um 

processo de troca de carga iônica com o uso de agente surfactante CTAB-C16, a fim 

de deixar a sua superfície hidrofóbica e ideal para o seu uso, conforme já 

mencionado anteriormente. 

Em estudos anteriores de argila e surfactantes foram encontradas as 

condições adequadas para ocorrer efetivamente o processo de intercalação do 

surfactante na argila; a concentração dessa deve refletir na ordem de 70% do valor 

da CTC da argila. Desse modo foi pesado 0,5 g do surfactante C-16 para 1 g da 

argila purificada. O surfactante foi dissolvido primeiramente em aproximadamente 

em 100 mL de água e a solução colocada no agitador magnético por 15 minutos. 

Após, completará o volume da solução para 200 mL. 

Foi dissolvida em 1,5 L de água a massa de 1g da argila. A solução foi 

titulada primeiramente com 50 mL da solução de surfactante durante 1 hora. 
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Posteriormente, foram titulados os 150 mL restantes da solução de surfactante em 3 

horas. O procedimento da titulação deve ser feito sob agitação mecânica constante. 

A solução obtida foi deixada em repouso por 24 horas. 

Após esse período, a suspensão foi filtrada a vácuo e a argila filtrada foi 

lavada com cerca de 1 L de água destilada. Com ainda um pequeno volume de 

água, a solução foi mantida sob agitação magnética constante até que seja vista a 

homogeneização da solução, e a seguir seca por liofilização.  

 

3.3.2 Preparo das resinas compostas fotopolimerizáveis 

 

Após a purificação da argila e realização de troca iônica, foi preparada 

uma mistura de quatro monômeros, de acordo com a formulação presente em 

resinas fotopolimerizáveis já fabricadas (no caso, baseada na formulação da Z250, 

da 3M Innovative Properties Company 2000). Os monômeros usados foram o 

dimetacrilato de trietilenoglicol (TEGDMA, 7%), dimetacrilato de uretano (UDMA, 

29%), diglicidil metacrilato etoxilado (BisEMA, 29%), dimetacrilato de glicidila-

bisfenol A (BisGMA, 34%). Os mesmos foram utilizados sem purificação prévia, com 

a adição posterior do fotoinciador canforquinona e do co-iniciador EDB. A mistura 

dos diferentes monômeros com fotoiniciadores (colocados todos juntos) foi realizada 

no misturador e espatulador a vácuo, à temperatura ambiente, até que houvesse 

completa homogeneização do sistema (tempo aproximado de 5 minutos) e depois 

deixado em repouso por 15 minutos até o desaparecimento de bolhas formadas. 

Foi preparado um lote da mistura que foi dividido em sete frascos, a cada 

frasco foi adicionada uma percentagem de argila organifílica distinta: 0,5%, 2,0%, 

5,0%, 7,5%, 10,0%, 15,0%. Após a adição de argila em cada frasco, a mesma foi 

agitada manualmente misturando-se com a resina.  
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Figura 8 - Espatulador a vácuo 

 

 

Para efeitos de comparação, também preparou-se o grupo controle, sem adição de 

argila organofílica. Por conta da adição do fotoniciador e do co-iniciador, o lote 

preparado de resinas foi armazenado em frascos opacos, que impedem a passagem 

da luz (por serem fotossensíveis, a sua estocagem é em ambiente escuro e/ou que 

impeça a entrada de luz), a uma temperatura de 4ºC. 
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3.3.3 Confecção dos corpos de prova 

 

Foi utilizado um molde de Teflon onde a mistura de monômeros obtida foi 

vertida. As misturas foram então fotopolimerizadas por 90 segundos totais. Utilizou-

se um fotopolimerizador com lâmpada de emissão de diodo LED UltraBlue IS (DMC 

Instrumentos) com potência de 600 mW e comprimento de onda na faixa dos 470 

nm. (luz azul). O corpo de prova obtido foi removido do molde de Teflon e 

posteriormente tiveram avaliadas as suas propriedades mecânicas. 

 

Figura 9 - Imagem mostrando a disposição do LED utilizado, preso a um suporte 

afim de conferir estabilidade do mesmo durante a fotopolimerização dos 

corpos de prova. 
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Para cada grupo (inclusive para o grupo controle, que não contem argila), 

tal procedimento foi feito três vezes, totalizando 21 corpos de prova. Para os ensaios 

de análise dinâmico mecânica, o molde de Teflon tinha as dimensões 35 x 5 x 1mm, 

enquanto que para os testes de inchamento foi utilizado um molde de Teflon circular 

com dimensões 10 x 10 x 1mm. 

 

3.3.4 Caracterização por DRX 

 

A caracterização por difração de raios x (DRX) é muito utilizada na 

determinação da estrutura ou fração cristalina de diversos materiais, como metais e 

polímeros, entre outros sólidos (CALLISTER JR, 2002). Neste trabalho, a técnica foi 

utilizada para determinar a distância interlamelar da argila nos compósitos obtidos, e 

assim determinar o seu tipo como sendo convencional, intercalado ou exfoliado. Tal 

determinação foi feita calculando o espaçamento interlamelar da argila utilizada. 

Esta distância interlamelar foi calculada usando a Equação de Bragg 

(CANEVAROLO, 2004), em que temos: 

nλ = 2d sinθ          Equação 1 

 

Na qual, n é um inteiro, λ é o comprimento de onda da radiação incidente 

(λ= 0,154 nm), d é a distância interlamelar e θ é o ângulo de refração. A partir desta 

equação, foram calculados os valores de d. 

 

3.3.5 Análise dinâmico mecânica (DMA) 

 

A análise dinâmico mecânica, DMA, mede a resposta de um determinado 

material à deformação cíclica em função da temperatura. Os resultados de DMA são 
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expressos por três parâmetros: o módulo de armazenamento, E’, que corresponde à 

resposta elástica decorrente da deformação; o módulo de perda, E”, que é 

correspondente à resposta viscosa decorrente da deformação e a tangente de 

perda, tan δ, que representa a razão E”/E’, usada para determinar a ocorrência de 

alterações de mobilidade molecular, como a temperatura de transição vítrea (Tg) 

(OKAMOTO, 2004). 

No presente trabalho, a análise dinâmico-mecânica foi utilizada para 

medir as propriedades mecânicas das amostras preparadas. Foi utilizada a faixa de 

temperatura compreendida entre -50°C e 165°C, com razão de aquecimento de  

3°C min-1, usando módulo de tensão de frequência de 1Hz. Para o resfriamento da 

amostra foi utilizado nitrogênio liquido, sendo o mesmo também utilizado para criar 

uma atmosfera inerte durante a análise. Os parâmetros módulo de perda (E″), 

módulo de armazenamento (E′) e a tangente de perda (tan δ) foram determinados 

em função da temperatura, e as temperaturas de transição vítrea (Tg) medidas a 

partir do máximo das curvas de tangente de perda em função da temperatura. 

 

3.3.6  Análise termogravimétrica (TGA) 

 

A  termogravimetria é a técnica termoanalítica que mede as alterações da 

massa da amostra, seja por perda ou ganho da mesma, ao mesmo tempo em que a 

mesma é submetida a uma programação controlada de  temperatura. Os resultados 

da curva obtida, variação da massa em função da temperatura, podem fornecer 

informações sobre a estabilidade térmica e, também, da composição da amostra, 

bem como presença de produtos intermediários e eventual formação de resíduos 

(CANEVAROLO, 2004; WENDLANDT, 1986). As curvas termogravimetricas podem 

ser obtidas em várias condições experimentais, como a variação da razão de 

aquecimento, massa de amostra e diferentes gases utilizados na composição da 

atmosfera, entre várias outras. (IONOSHIRO, 2004). Isso confere grande 

versatilidade à essa técnica e permite obter grande número de informações sobre os 

processos de decomposição térmica da amostra. 



45 
 

Nas análises termogravimétricas realizadas neste trabalho, foram usados 

em torno de 6 mg de amostra. Apenas uma amostra de cada grupo com as 

diferentes concentrações de argila organofílica será apresentada. Cada porção foi 

colocada num cadinho aberto de alumina, usando atmosfera dinâmica de ar seco à 

vazão de 100 mL min-1 a uma faixa de temperatura entre 20 a 600 °C, com razão de 

aquecimento de 10°C por minuto. 

 

3.3.7 Fotocalorimetria (PCA) 

 

No processo de polimerização, o calor produzido na reação pode ser 

relacionado a cada momento com a conversão de monômero em polímero. A 

calorimetria diferencial de varredura, DSC, é um método térmico de análise que 

mede basicamente a velocidade de desprendimento de calor produzida, assim como 

o calor total gerado em uma dada reação química. A fotocalorimetria diferencial de 

varredura (foto-DSC ou PCA) baseia-se no mesmo princípio, mas a energia 

necessária para o início da reação é fornecida pela luz e a temperatura é mantida 

constante para esses estudos (ABADIE, 1989) 

Para a análise por fotocalorimetria, 40 mg das diferentes formulações 

foram usadas e colocadas em um cadinho aberto de alumina, juntamente com outro 

cadinho vazio para ser usado como referência, sob atmosfera de nitrogênio com 

razão de fluxo de 50 mL min-1. A fonte luminosa usada possui potência de radiação 

de 100 mW cm-2. A temperatura foi mantida constante a 36,5°C por meio do sistema 

de refrigeração TA RCS. A partir dos pontos obtidos, foi possível calcular o grau de 

conversão e taxa de polimerização de cada amostra. O grau de conversão (C%) foi 

obtido através da equação: 

           Equação 2 

Na qual, ΔHt  é o calor de reação envolvido no tempo t e   é o calor teórico da 

conversão total do sistema.  
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A velocidade de polimerização (Rp) foi calculada de acordo com a sua 

proporcionalidade com o fluxo de calor (dH/dt) (WEI, 2009; WANG, 2009), conforme 

a seguir: 

            Equação 3 

 

3.3.8 Monitoramento do Grau de Conversão com Espectroscopia 

FTIR IN-SITU e Tempo Real 

 

A espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) IN-

SITU em tempo real permite que seja monitorada a velocidade de desaparecimento 

da dupla ligação do monômero, podendo-se assim avaliar quantitativamente a 

evolução do processo de polimerização. Utilizando esta técnica, é possível 

acompanhar reações que ocorrem em tempos na ordem de alguns segundos (OH, 

2006). 

As cinéticas de polimerização fotoiniciadas foram registadas usando um 

espectrômetro Perkin-Elmer FrontierTM com unidade de ATR horizontal contendo 

cristal de diamante e seleneto de zinco com resolução espectral de 2 cm-1. Uma gota 

da mistura de monômeros foi colocada sobre o cristal de reflexão interna total 

interna, onde reflexão ocorre. A irradiação das amostras foi realizada com um 

fotopolimerizador com lâmpada de emissão de diodo LED UltraBlue IS (DMC 

Instrumentos) com potência de 600 mW e comprimento de onda na faixa dos 475  

15 nm. (luz azul), com o tempo de fotoativação sendo o mesmo para todas as 

amostras (60 segundos). A velocidade de polimerização foi seguida monitorando-se 

o desaparecimento da banda de deformação fora do plano da ligação vinílica a 816 

cm-1, simultaneamente à irradiação do sistema (GOI, 2006). Todas as medidas 

foram a temperatura de 22  1 oC (temperatura do ambiente). A Figura 10 apresenta 

o esquema do aparelho de infravermelho e os acessórios necessários para a 

fotopolimerização. A Figura 11 apresenta o esquema óptico do acessório de reflexão 

total atenuada (ATR) composto por um cristal horizontal.  
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Figura 10 - Montagem do aparato experimental para o acompanhamento da cinética 

de polimerização por FTIR IN-SITU em tempo real utilizando-se um ATR 

horizontal. 
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Extraído de: ESCRIPTORIO, R. A. Síntese e fotoatividade de macroiniciadores 
baseados em tioxantona - estudo mecanístico e aplicações. 2011. 162 
f. Tese (Doutorado em Físico-Química) - Instituto de Química de São 
Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011. 

 

 

 

 

Adaptado de: UNIVERSITY OF TORONTO SCARBOROUGH. Technical note, FTIR-

spectroscopy. 2005. Disponível em: 

<http://www.utsc.utoronto.ca/~traceslab/ATR_FTIR.pdf>, acessado 

em 21/08/2013 

 

O feixe de infravermelho incidente no cristal atinge a superfície onde 

ocorre a reflexão total, devido ao alto índice de refração do cristal com relação ao 

meio que pode ser a amostra ou ar. Dessa forma, o feixe infravermelho propaga-se 

ao longo do cristal até sair na extremidade oposta. Em função da natureza do 

http://www.utsc.utoronto.ca/~traceslab/ATR_FTIR.pdf
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fenômeno, o contato físico entre a amostra e o cristal é de fundamental importância 

(SKOOG, 2006). 

O grau de conversão percentual (DC%) foi monitorado usando a equação 4, 

baseada na razão das bandas de intensidade de absorção antes de depois da 

irradiação (SANTOS, 2012).  
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                Equação 4 

 

Na qual, A0 representa a banda de absorção antes da irradiação da amostra, A 

representa a absorção no tempo t após a irradiação. A banda centrada em 1406 cm-1 

foi utilizada como referência de normalização para o cálculo da taxa de conversão 

do monômero, já que não é modificada durante a polimerização por tratar-se de uma 

banda de dobramento do C-H alquílico. (ESCRIPTÓRIO, 2011). 

 

3.3.9 Experimentos de absorção/inchamento 

 

A absorção e inchamento de um sistema formado por um polímero e um 

solvente ocorrem através da penetração do solvente na rede tridimensional do 

polímero, inchando-o. O grau de inchamento depende da interação entre o polímero 

e o solvente, determinado pela estrutura do polímero e pela natureza do líquido 

penetrante. Para tal, há dois potenciais no fenômeno da absorção: o potencial de 

inchamento e o potencial elástico (determinado pela densidade de entrecruzamento 

do polímero). O equilíbrio é alcançado quando esses dois potenciais - atuando em 

sentidos opostos - se igualam. À medida que a rede polimérica é inchada pela ação 

do solvente, os pontos de união e as cadeias forçam para acomodar o incremento 

de volume provocado pela entrada do solvente, ao mesmo tempo em que ocorre 

uma força oposta que tende a levar as cadeias da rede polimérica à sua 

conformação mais provável. Conforme aumenta o volume de solvente no sistema 

entrecruzado aumenta a força de expansão e, consequentemente, a de contração. O 

equilíbrio é atingido quando estas duas forças, a força de dissolução e a força de 
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contração da rede polimérica se igualam. Os valores de inchamento no equilíbrio 

estão relacionados com a natureza do sistema polímero-solvente e informam a 

respeito da natureza do entrecruzamento (SCHNEIDER, 1986). 

Os corpos de prova obtidos foram pesados para aferição da massa inicial 

Em seguida, foram armazenados em água destilada a 37°C em estufa por 5 minutos 

e uma segunda pesagem foi feita. Este mesmo procedimento (pesagem) foi 

realizado então após 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 24 horas, 48 horas, 72 

horas e uma semana; todos a partir do horário da pesagem inicial dos corpos de 

prova. O cálculo da porcentagem do aumento de volume de cada corpo de prova foi 

calculado pela seguinte equação (SCHNEIDER, 1986): 

 

                     Equação 5 

Em que St representa a quantidade de água absorvida, mt é o peso da 

amostra do polímero no tempo t e m0 é o peso inicial do polímero seco. O equilíbrio 

de inchamento é alcançado quando já não se observa nenhuma mudança 

significativa no peso da amostra durante um grande período de tempo. 
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4 Resultados e discussão 

 

4.1 FTIR 

 

A polimerização fotoiniciada pelo sistema CQ/EDB foram estudados por 

FTIR-ATR a 22 ºC. A diminuição da banda vibracional C=C alifática dos diacrilatos 

815 cm-1 indica que as duplas ligações do grupo vinílico desaparecem na medida em 

que ocorre a polimerização, como pode ser observado na Figura 12. 

 

Figura 12 - Espectros de FTIR de uma resina modelo contendo 5,0% de argila em 

função do tempo de irradiação.  

900 880 860 840 820 800 780 760

0,1

0,2

60 s

0 s

816 cm
-1

A
b

s
o

rb
â

n
c
ia

Número de onda (cm
-1
)

 

A variação de absorção de infravermelho observada na Figura 12 mostra o 

consumo de alguns grupos vibracionais dos monômeros em função do tempo da 

irradiação. 
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Os números de onda utilizados para o acompanhamento do processo de 

polimerização das resinas foi o de 816 cm-1 1406 cm-1. Um ponto importante para a 

escolha desta região espectral se deve a uma possível comparação com outros 

trabalhos da área que utilizam essa banda de acompanhamento na polimerização de 

monômeros vinílicos ou acridínicos (AMARAL, 2012; SANTOS 2012). A taxa de 

conversão percentual foi calculada com base na equação 3.  

Em todos os sistemas químicos estudados por FTIR-ATR, a intensidade 

de luz incidente sobre a amostra foi mantida constante, bem como a concentração 

de CQ utilizada como sistema fotosensibilizador de radicais na presença de EDB foi 

a mesma para todas as amostras.  

Na Figura 13 são apresentadas as curvas de o grau de conversão das 

resinas em função do tempo, e na Tabela 3 temos o grau de conversão das resinas 

após a irradiação. Na Figura 14 temos a taxa de polimerização dessas mesmas 

resinas em função do tempo, e na Tabela 4 essa mesma taxa de polimerização ao 

final de 60 segundos. A diminuição destes dois parâmetros com o aumento da 

concentração de argila pode ser explicada pelo fato de que a viscosidade do meio 

aumenta com a quantidade de argila, promovendo uma menor mobilidade dos 

radicais durante a etapa de propagação da polimerização. Além do mais, a argila 

pode espalhar a luz incidente na amostra durante a irradiação (KARABELA, 2011).  

 

Tabela 3 - Grau de conversão das resinas após 60 segundos, para cada 

concentração de argila. 

Concentração de argila / % (m/m) Grau de conversão após 60 segundos 

0% 15,67% 

0,5% 17,17% 

2,0% 16,62% 

5,0% 19,10% 

7,5% 19,73% 

10% 19,55% 

15% 13,13% 
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Figura 13 - Grau de conversão das resinas preparadas com diferentes teores de 

argila em função do tempo de irradiação. 

 

 

Figura 14 - Taxa de polimerização das resinas preparadas com diferentes teores de 

argila em função do tempo 
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Tabela 4 - Taxa de polimerização das resinas após 60 segundos, para cada 

concentração de argila. 

Concentração de argila / % (m/m) Taxa de polimerização após 60 

segundos (Rp(máx) x 10
-2) 

0% 0,21 

0.5% 0,32 

2.0% 0,31 

5.0% 0,31 

7.5% 0,27 

10% 0,28 

15% 0,25 

 

 

4.2 PCA 

 

As Figuras 15 e 16 mostram, respectivamente, o grau de conversão e a 

velocidade de polimerização. É visto que o aumento da quantidade de argila 

promove diminuição na velocidade polimerização e também no grau de conversão. A 

presença de carga faz com que a polimerização seja mais lenta, bem como tenha 

um menor grau de conversão (ABADIE, 1989). Alguns fatores podem explicar esses 

efeitos, como o fato de que a viscosidade do meio aumenta com a quantidade de 

argila, promovendo uma menor mobilidade dos radicais durante a etapa de 

propagação da polimerização. Além do mais, a argila pode espalhar a luz incidente 

na amostra durante a irradiação (KARABELA, 2011). Em estudos prévios 

envolvendo misturas resinosas de TEGDMA/UDMA e usando sílica como carga, foi 

reportado que houve queda na velocidade de polimerização com quantidades mais 

altas de carga, estando assim em concordância com os resultados obtidos 

(TANIMOTO, 2005). 
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Figura 15 - Grau de conversão das resinas preparadas com diferentes teores de 

argila em função do tempo.  

 

 

 

Tabela 5 - Grau de conversão das resinas preparadas com diferentes teores de 

argila em função do tempo, após 10 minutos. 

Concentração de argila/ % (m/m) Grau de conversão (%) após 10 

minutos 

0% 62,94882 

0.5% 63,09499 

2.0% 59,83062 

5.0% 57,97918 

7.5% 58,71001 

10% 53,98398 

15% 46,14948 
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Figura 16 - Velocidade de polimerização das resinas em função do tempo. 

 

 

Tabela 6 - Velocidade de polimerização das resinas em função do tempo, após 10 

minutos. 

 

Concentração de argila / % (m/m) Velocidade de polimerização (Rp(máx) x 

10
-2) após 10 minutos 

0% 1 

0.5% 0,995 

2.0% 0,98 

5.0% 0,95 

7.5% 0,925 

10% 0,9 

15% 0,85 
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4.3 TGA 

 

As Figuras 17 e 18 representam as curvas de TGA e DTG para os 

compósitos. Conforme pode ser visto na Figura 17, houve uma perda de massa 

inicial de aproximadamente 1% entre 250 e 310°C para todas as amostras. Esta 

primeira perda de massa se deve ao fato da presença de monômeros residuais e 

água. 

A degradação térmica da matriz polimérica, na ausência de carga, 

apresenta 3 etapas. O primeiro ocorrendo de 300 a 380°C, o segundo de 380 a 

460°C e o final de 470 a 610°C. 

No caso de compósitos dentários contendo carga, a decomposição inicia-

se em temperaturas mais altas, chegando a um patamar estável acima de 600°C. No 

entanto, a porcentagem de resíduo foi proporcional à concentração de argila 

utilizada em cada amostra. 

A Figura 18 apresenta as curvas DTG para as amostras. Nesta Figura é 

possível observar que na verdade o segundo evento se desdobra em dois processos 

com picos em torno de 410 e 420°C, para a amostra sem adição de argila, indicando 

uma polimerização não homogênea. Entretanto, conforme se aumenta a quantidade 

de argila presente na mistura, os picos duplos tendem a se mostrar como um só (tal 

qual também observado na Figura 19), em 415°C. É possível que a argila possa 

favorecer a homogeneização do sistema e atue como um estabilizante térmico 

(TANIMOTO, 2005). 

Vários estudos descrevem que a degradação térmica de polímeros de 

metacrilato, como por exemplo o polimetilmetacrilato (PMMA), se dá em 3 etapas 

(MANIAS, 2001; ALEXANDRE, 2000). Estas etapas foram atribuídas à 

decomposição de cadeias terminais insaturadas do PMMA, e acima de 300°C há 

uma cisão aleatória das cadeias poliméricas.  
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Figura 17 - Perda de massa em função da temperatura, com 6 mg de amostras do 

corpos de prova submetidos a uma razão de aquecimento de 10°Cmin-1 

colocadas em um cadinho aberto de alumina, sob uma atmosfera de ar 

em taxa corrente de 100 mL min-1. 
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Figura 18 - Derivada primeira da perda de massa em função da temperatura.  
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Tabela 7: temperatura na qual ocorre a primeira perda de massa e a porcentagem 

final de cada amostra. 

Concentração de 

argila / % (m/m) 

Temperatura início perda 

de massa / °C 

Resíduo / % 

0 195,8  0,65 

0,50 192,2 0,93 

2,0 200,2 1,8 

5,0 207,3 4,2 

7,5 219,6 5,1 

10 234,7 7,9 

15 234,8 11,5 

 

 

Também foi encontrado em estudos prévios que os máximos de 

decomposição térmica para cada resina contendo apenas TEGDMA foi de 400°C, do 

BisEMA em 424°C, BisGMA em 415°C e UDMA em 450°C. Também foi discutido em 

estudos sobre degradação térmica de dimetacrilatos sem carga, que as reações 

fotoiniciadas por radicais livres formam sítios múltiplos com a irradiação, resultando 

assim em uma polimerização não-homogênea. Nestes sítios de iniciação são 

formadas áreas de microgel contendo formação de mais entrecruzamentos, 

monômeros residuais e áreas altamente entrecruzadas; todas coexistindo no mesmo 

material. (ACHILIAS, 2008)  

 

4.4 DMA 

 

Na Figura 19 apresentam-se as curvas de tan δ em função da 

temperatura, mostrando o efeito da presença de diferentes quantidades de argila 

nas propriedades termo-mecânicas dos compósitos preparados. O máximo destas 

curvas refere-se à temperatura de transição vítrea (Tg). A largura do pico de tan δ é 

um parâmetro importante para avaliar a heterogeneidade do polímero formado, em 
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realção ao grau de entrecruzamento no interior da resina. Uma maior 

heterogeneidade foi obtida em picos mais largos de tan δ (KARABELA, 2011, 2011, 

KILAMBI, 2009, 2009), também se observa que há 2 picos no gráfico de tan δ em 

função da temperatura, devido à heterogeneidade da resina. Foram observados 

valores praticamente constantes em aproximadamente 105°C com o aumento da 

concentração de argila; no entanto há uma tendência de unificação dos picos de Tg, 

tornando-os assim mais estreitos. Assim, isto indica que ocorre um aumento da 

homogeneização da resina com o aumento da concentração de argila. 

 

Figura 19 - Valores encontrados de tan δ em função da temperatura dos corpos de 

prova confeccionados, submetidos a razão de aquecimento de 3°C min-1, 

módulo de tensão de frequência de 1Hz, sob atmosfera de nitrogênio 

liquido. Para o resfriamento da amostra foi utilizado nitrogênio liquido. 
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Tabela 8 - Valores de Tg  e tan δ encontrados para cada concentração de argila. 

 

Concentração de argila / 

% (m/m) 

Tg / °C tan δ 

0 106,0 0,17 

0,5 99,9 0,17 

2,0 101,1 0,20 

5,0 104,1 0,19 

7,5 105,6 0,17 

10 100,1 0,17 

15 105,1 0,15 

 

 

As Figuras 20 e 21 apresentam, respectivamente, a relação do módulo de 

de perda (E”) e de armazenamento (E’). O aumento no conteúdo de argila direciona 

para um aumento em E’ e E”, indicando um reforço destes compósitos . Embora 

compósitos dentários possuam um módulo de elasticidade tal que permite a sua 

deformação e posterior retorno ao estado inicial, foi observado que, quanto maior a 

concentração de argila, menor era esta capacidade, resultando em um material mais 

rígido. No entanto, é uma condição desejável que a resina tenha propriedades 

intermediárias com relação à rigidez e a capacidade de deformação, com 

comportamento um material próximo ao descrito pela Lei de Hooke (MESQUITA, 

2008). A presença da argila pode limitar a mobilidade das cadeias poliméricas na 

interface polímero-argila, indicando assim uma maior resistência do material à 

deformação.  
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Figura 20 - Módulo de perda (E”) em função da temperatura dos corpos de prova 

confeccionados, submetidos a razão de aquecimento de 3°C min-1, 

módulo de tensão de frequência de 1Hz, sob atmosfera de nitrogênio 

liquido. Para o resfriamento da amostra foi utilizado nitrogênio liquido. 
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Figura 21- Módulo de armazenamento (E’) em função da temperatura dos corpos de 

prova confeccionados, submetidos a razão de aquecimento de 3°C min-1, 

módulo de tensão de frequência de 1Hz, sob atmosfera de nitrogênio 

liquido. Para o resfriamento da amostra foi utilizado nitrogênio liquido. 
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Tabela 9 - Módulos de armazenamento e de perda para as diferentes concentrações 

de argila 

Concentração de argila / 

% (m/m) 

Módulo de 

armazenamento / MPa 

Módulo de perda / MPa 

0 1500 255 

0,5 1431 244 

2,0 1302 255 

5,0 1377 256 

7,5 1595 270 

10 1595 268 

15 1885 287 

 

 

4.5 Difração de raios-X 

 

A Figura 22 mostra difratogramas de raios-X obtidos dos corpos de prova 

com as diferentes concentrações de argila. O difratograma obtido para SWy-1 

mostra um pico em 2θ =7.5°, que corresponde a um espaçamento interlamelar de 12 

Å correspondente a amostra hidratada contendo monocamadas de água 

(LOMBARDO, 2012). Para a argila trocada com surfactante (SWy-1-C16) o pico foi 

deslocado para 2θ = 5° correspondendo a um espaçamento interlamelar de 17.5 Å. 

Para os compósitos preparados (Figura 23) o espaçamento interlamelar obtido 

permaneceu igual ao da argila SWy-1-C16, indicando que não ocorreu intercalação 

do polímero na região interlamelar da argila (MUCCI, 2011). 
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Figura 22 - Difratograma obtido para a argila SWy-1 antes e após a troca iônica com 

C16. 
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A Tabela 10 apresenta valores de 2θ e espaçamentos interlamelares para 

SWy-1, SWy-1-C16 e corpos de prova (CP) com diferentes concentrações de 

argilas. 

 

Tabela 10 - Espaçamentos Interlamelares e valores de 2θ para argila e corpos de 

prova 

 

Concentração de argila / 

% (m/m) 

2θ d (Å) 

SWy-1 7,5 12,0 

SWy-1 C16 5,0 17,5 

CP 0% argila - - 

CP 0,5% argila 5,4 16,3 

CP 2,0% argila 5,3 16,6 

CP 5,0% argila 5,3 16,6 

CP 7,5% argila 5,2 17,0 

CP 10% argila 5,1 17,3 

CP 15% argila 5,1 17,3 
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Figura 23 - Difratogramas obtidos para os corpos de prova contendo diferentes 

concentrações de argila. 
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Pela proximidade numérica de tais distâncias, pode-se perceber que não 

houve a formação de nanocompósitos exfoliados, e sim de microcompósitos ou até 

mesmo de nanocompósitos intercalados com possível penetração da rede 

polimérica nos espaços interlamelares (mas sem expansão dos mesmos). Vale 

ressaltar que há relatos prévios na literatura sobre o fato de que o alto teor de argila 

(maior do que 5% de proporção em massa) restringe a formação de nanocompósitos 

exfoliados, o que pode ser explicado pela limitação espacial que leva as camadas da 

argila a se manterem próximas a ponto de permitirem interações fortes entre as 

camadas de silicato adjacentes (DISCACCIATI, 2007). 

 

 

4.5 Experimentos de absorção/inchamento 

 

A Figura 24 apresenta a absorção de água pelos corpos de prova com 

diferentes concentrações de argila em função do tempo de imersão.  
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 Figura 24 - Quantidade de absorção de água/ % massa dos corpos de prova. 

 

 

A porcentagem máxima de massa de água absorvida está apresentada 

na Tabela 11. Como pode ser observado, o corpo de prova que contém a menor 

concentração de argila absorve menos água que os outros com maiores 

concentrações de argila. 

 

Tabela 11 - Porcentagem final de variação de massa de cada amostra. 

Concentração de argila / % (m/m) Porcentagem final de variação de massa 

0,0% 7,5% 

0,5% 5,2% 

2,0% 6,4% 

5,0% 6,7% 

10% 7,3% 

15% 9,0% 
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A absorção de água pelo polímero ocorre por três mecanismos: difusão, 

capilaridade e transporte via microfraturas. Dentre esses fatores, difusão é 

considerado o mecanismo majoritário (DHANPAL, 2009). Em um estágio prévio, a 

velocidade de absorção de água pode ser expressa de acordo com a lei de difusão 

de Flick (YIU, 2006): 

 

                            Equação 6 

 

onde Mt é o ganho de massa no tempo t, M  é o ganho de massa no equilíbrio, L é a 

espessura do corpo de prova e D o coeficiente de difusão. 

 Gráficos de Mt/ M  versus t1/2 foram lineares nos estágios iniciais de absorção 

indicando que os sistemas obedecem a lei de difusão de Flick. Os valores dos 

coeficientes de difusão estão apresentados na Tabela 12. Os valores dos 

coeficientes de difusão aumentam nos corpos de prova com concentrações mais 

altas de argila. 

 

Tabela 12. Valores dos coeficientes de difusão obtidos para os corpos de prova 

contendo diferentes concentrações de argila. 

 

Concentração de argila / % (m/m) Coeficiente de difusão D (cm2s-1) 

0% 1,28x10-10 

0,5% 1,74 x10-10 

2,0% 1,83 x10-10 

5,0% 2,83 x10-10 

10% 2,8x10-8 

15% 2,83x10-8 
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A presença da argila favoreceu o inchamento dos corpos de prova. De 

fato, Urbano et al. descreve aumento da absorção de água de nanocompósitos de 

resina/argila com a presença de montmorilonita (URBANO, 2013). A argila confere 

um caráter hidrofílico à matriz polimérica, aumentando a absorção de água. Mesmo 

a argila estando trocada com surfactante, a mesma ainda apresenta caráter 

hidrofílico. 

Mucci et al. relatam que a forma de dispersão da argila constitui em 

parâmetro para o controle de absorção de água, pelo fato de que os agregados de 

argila também incham absorvendo água juntamente com a matriz. (MUCCI, 2011). 
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5 Conclusão 

 

Com os resultados do presente trabalho, pode-se concluir que: 

 

i) A partir dos experimentos de DMA, foi visto que com o aumento do conteúdo 

de argila houve a formação de um compósito mais rígido, com os 

aumentos de E’ e E” indicando um reforço daqueles, tendo como causa a 

limitação da mobilidade das cadeias poliméricas na interface polímero 

argila. Os dados da curva tan δ indicam que a heterogenicidade do 

sistema é reduzida também com o aumento da quantidade de argila 

adicionada.  Já os experimentos de TGA indicam que a fotopolimerização 

da amostra que não contem argila é heterogênea, sendo que a argila atua 

como estabilizador térmico. 

ii) A partir dos experimentos de PCA e FTIR foi observado que o aumento da 

quantidade de argila faz com que o grau de conversão e a taxa de 

polimerização das resinas obtidas diminuam. Uma possibilidade para este 

comportamento pode ser devido ao fato da argila espalhar a luz incidente 

na amostra durante a irradiação. Outro fator importante é a viscosidade do 

meio, que aumenta com o aumento da quantidade de argila adicionada, 

levando à uma menor mobilidade dos radicais durante a etapa de 

propagação da polimerização. 

iii) Os experimentos de absorção de água e inchamento mostraram que quanto 

maior a quantidade de argila adicionada, maior a sua constante de 

difusão, aumentando portanto a quantidade de água absorvida pelo corpo 

de prova. 
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