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A utilização de reforços a base de alumino silicatos se tornou uma alternativa 

para a melhoria nas propriedades de desempenho mecânico, térmico e de barreira dos 

materiais poliméricos. Nesse sentido, a argila montmorilonita organomodificada se 

destaca entre os materiais de reforço por proporcionar, mesmo em pequenas 

quantidades, melhorias significativas em polímeros apolares como as poliamidas. Dessa 

forma, o presente estudo teve como finalidade avaliar a influência de uma nanocarga 

(Cloisite 30B) em teores de 3, 5 e 8% nas propriedades mecânicas, térmicas e de 

barreira de poliamidas biorenováveis (PA 6.10 e PA 10.10). Para isso, foram produzidas 

,pelo método de extrusão e injeção, amostras que incluíam as poliamidas puras e sua 

blenda, bem como estas com a adição da argila nas diferentes concentrações. A 

caracterização dessas amostras foi realizada inicialmente por DRX, MEV e EDS, em 

que foi possível avaliar o grau de dispersão da argila na matriz das poliamidas e da 

blenda. Os resultados apontaram para a dificuldade de dispersão da argila em 

concentrações maiores, mostrando a presença de aglomerados na composição com 8% 

de argila. Posteriormente, foram realizadas análises térmicas por DSC e mecânicas por 

ensaio de tração, que conjuntamente como teste de permeabilidade a gasolina, 

mostraram uma forte influência da argila com teor de 3% de argila, cuja dispersão foi 

mais favorecida.  
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The use of aluminum silicate-based reinforcements has become an alternative for 

improving the mechanical, thermal and barrier properties of polymeric materials. In this 

sense, organomodified montmorillonite clay stands out among reinforcement materials 

for providing, even in small amounts, significant improvements in nonpolar polymers 

such as polyamides. Thus, the present study aimed to evaluate the influence of a 

nanofiller (Cloisite 30B) at levels of 3, 5 and 8% on the mechanical, thermal and barrier 

properties of biorenewable polyamides (PA 6.10 and PA 10.10). For this, samples were 

produced by the extrusion and injection method, which included pure polyamides and 

their blend, as well as these with the addition of clay in different concentrations. The 

characterization of these samples was initially carried out by XRD, SEM and EDS, in 

which it was possible to evaluate the degree of clay dispersion in the matrix of 

polyamides and the blend. The results pointed to the difficulty of dispersing the clay at 

higher concentrations, showing the presence of agglomerates in the composition with 

8% clay. Subsequently, thermal analyzes were carried out by DSC and mechanical 

analyzes by tensile testing, which together with the gasoline permeability test, showed a 

strong influence of clay with 3% clay content, whose dispersion was more favored. 

Key words: reinforcements; polyamides; blends; nanocomposites.   
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1. INTRODUÇÃO 

Nanocompósitos são materiais caracterizados por possuírem a fase dispersa 

com dimensões em torno de nanômetros (10-9m) e com a forma de nanotubos, 

nanofibras ou nanopartículas. Nesse sentido, destacam-se os materiais poliméricos 

que, tradicionalmente, vêm sendo reforçados com nanocargas inorgânicas sintéticas ou 

naturais com o objetivo de melhorar suas propriedades e desempenho (FRANCISCO et 

al., 2019).  

De uma forma geral, nanocompósitos poliméricos baseados em argila ou 

silicatos multicamadas são os tipos mais amplamente estudados, muito por conta da 

disponibilidade das argilas. Uma limitação, entretanto, está na dificuldade de dispersão 

dessas cargas na maioria dos polímeros polares, podendo resultar na formação de 

aglomerados na forma de tactóides (PAVLIDOU e PAPASPYRIDES, 2008). Dentro 

desse contexto, destaca-se a utilização da montmorilonita como um importante 

argilomineral de reforço em polímeros devido a sua facilidade de troca catiônica. Por 

meio da troca de cátions, a montmorilonita passa por um processo de modificação, 

denominada de organofilização, em sua estrutura. Isso ocorre normalmente com a 

entrada de cátions de sal de amônia, que ajudam na interação química entre as 

moléculas do polímero e os cátions modificadores (PICARD et al., 2015).  

Dentre os nanocompósitos poliméricos, aqueles com matriz de poliamidas têm 

despertado um potencial interesse devido as evidentes melhorias nas propriedades 

térmicas e mecânicas uma vez reforçados com nanocargas de argila organomodificada. 

As poliamidas, de um modo geral, são polímeros de relevância industrial, principalmente 

no setor automotivo, por sua alta resistência mecânica, térmica e química. E com o 

advento dos materiais nanoestruturados, propriedades como a resistência à 

permeabilidade de gases e líquidos em poliamidas puderam ser melhoradas e passaram 

a ganhar destaque. Estudos demostram que mesmo a adição de frações volumétricas 

muito baixas de argila já é capaz de melhorar o desempenho de poliamidas no 

retardamento à chama, nas propriedades térmicas e mecânicas e principalmente nas 

propriedades de barreira (KUCIEL et al., 2013). 

Atualmente, os estudos em nanocompósitos poliméricos já avançam para a 

concepção de sistemas ternários que constituem na presença de dois polímeros 

reforçados com argila. Nesse viés, é desenvolvida, então, uma blenda polimérica, que 

constitui na mistura física entre dois polimeros, a qual é reforçada com uma nanocarga. 

O resultado dessa mistura de três constituintes é designado como nanocompósito de 

blenda polimérica (WANG et al., 2007). Com isso, a adição de nanocargas em blendas 



representa uma rota alternativa no desenvolvimento de novas aplicações, combinando 

as vantagens proporcionadas pela mistura entre polímeros com as vantagens 

resultantes da adição de nanocargas, além de constituir um método de baixo custo para 

melhorar as propriedades de um polímero (CHOW e MOHD ISHAK, 2015).  

Nanocompósitos ternários envolvendo misturas físicas de poliamidas 

convencionais tais como a poliamida 6 e 6.6 com poliolefinas já são vastamente 

estudados, muito em razão da possibilidade de reunir em um único componente as boas 

propriedades mecânicas da poliamida com a boa processabilidade e tenacidade das 

poliolefinas (CHOW e MOHD ISHAK, 2015). Todavia, ainda há uma escassez na 

literatura em relação ao estudo e desenvolvimento de nanocompósitos binários ou 

ternários contendo poliamidas derivadas de fontes renováveis. Estudos com esse tipo 

de poliamida é de extrema importância pois tornaria possível reduzir a dependência por 

polímeros derivados do petróleo, uma vez que as fontes de petróleo estão cada vez 

mais limitadas e demandam prejuízos ambientais em sua exploração 

(BATTEGAZZORE et al., 2016, KUCIEL et al., 2013).  

Nesse contexto, pode-se destacar as poliamidas 6.10 e 10.10 como polímeros 

biorenováveis fortes candidatos à substituição de poliamidas tradicionais derivadas do 

petróleo. Ambas são provenientes da síntese do óleo de mamona, uma planta que 

cresce em áreas áridas e, portanto, seu cultivo não afeta a produção de alimentos nem 

o uso da terra. A poliamida 6.10 é constituída parcialmente de monômeros derivados do 

óleo vegetal (62%), sendo resultado da reação de polimerização entre um hexametileno 

diamina e um ácido sebácico. Já a poliamida 10.10 é totalmente derivada do óleo de 

mamona, sendo formada pela reação de um diácido (ácido sebácico) com uma diamina 

(decametilenodiamina) (PAGACZ et al., 2016). 

Essas duas poliamidas apresentam excelentes propriedades mecânicas e 

térmicas, ocupando posições intermediárias em termos de desempenho quando 

comparadas a poliamidas convencionais. Alguns trabalhos já mostram que a utilização 

desses polimeros reforçados com nanocargas ou fibras naturais é capaz de obter bons 

resultados termomecânicos (BATTEGAZZORE et al., 2016, LIU et al., 2004, ZHANG et 

al., 2003). Ademais, estudos também apontam para a miscibilidade dessas poliamidas 

mostrando uma sinergia em termos de propriedades mecânicas e térmicas 

(POLKOWSKI et al., 2017). Esses atributos tornam essas poliamidas possíveis 

aspirantes ao desenvolvimento de nanocompósitos binários ou ternários com 

propriedades satisfatórias. 



Desse modo, esse trabalho tem como proposta estudar a influência da argila 

montmorilonita como nanocarga nas propriedades das poliamidas 6.10 e 10.10 bem 

como em sua blenda. Para isso, foram desenvolvidos nanocompósitos binários e 

ternários com foco na investigação das propriedades mecânicas, térmicas e de barreira 

a hidrocarbonetos (gasolina).  

1.1  OBJETIVO GERAL  

O objetivo geral desse trabalho foi estudar a influência da argila montmorilonita 

organofílica nas propriedades mecânicas, térmicas e de permeabilidade a 

hidrocarbonetos não polares (gasolina) de poliamidas biorenováveis (PA 6.10 e PA 

10.10) e sua blenda. 

 

1.1.1 Objetivos específicos 

a) Investigar o efeito da argila na morfologia final dos nanocompósitos e 

correlacionar com suas propriedades mecânicas através de ensaio de 

tração; 

b) Investigar as propriedades térmicas dos nanocompósitos por meio de 

calorimetria exploratória diferencial (DSC) correlacionando a presença da 

argila com a cristalinidade dos polímeros e da blenda; 

c) Avaliar a presença ou não de aglomerados na matriz dos polímeros por 

difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

espectroscopia de raios X por energia dispersiva (EDS); 

d) Estudar a influência da argila no efeito de barreira a combustível (gasolina) 

das poliamidas puras e da blenda, determinando para isso o ganho de 

massa relativa ao longo do teste de imersão das amostras. 

  



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Poliamidas 

As poliamidas são polímeros em sua maioria lineares e semicristalinos cuja 

principal característica é a presença de grupos repetidos de amidas secundárias ao 

longo da cadeia principal. Comercialmente chamada de nylon, a primeira poliamida 

(nylon 6.6) foi sintetizada por volta de 1935 na DuPont por W. H.  Carothers e 

colaboradores. Para sintetizar a poliamida 6.6, Carothers iniciou com a reação de 

policondensação de uma diamina (H2N-R’-NH2) com um ácido dicarboxílico (HOOC-

R−COOH). A produção comercial dos nylons e sua subsequente conversão em fibras 

ocorreu em dezembro de 1939 pela DuPont. Posteriormente, em uma tentativa de 

contornar o domínio da DuPont sob patentes do nylon, cientístas alemães estudaram 

uma ampla variedade de polímeros formadores de fibras sintéticas. Este trabalho 

resultou na introdução bem-sucedida do nylon 6 e atualmente essa poliamida junto com 

o nylon 6.6 são quase todas as poliamidas produzidas para aplicações de fibra 

(BRYDSON, 1969). 

As poliamidas têm sido extensamente utilizadas desde o seu surgimento em 

inúmeras aplicações. Inicialmente sua produção era voltada para a utilização como 

fibras, mas ao longo do tempo encontraram interesse principalmente na produção de 

peças moldadas por injeção ou extrusão. Esses materiais se destacam por serem 

termoplásticos de engenharia com um interesse especial nos setores de embalagem, 

automotivo, espacial, commodities e etc. (QUILES-CARRILLO et al., 2017, MURTHY, 

2006). 

Pode-se afirmar que foi o aumenta da demanda por meios de transporte mais 

leves que impulsionou a produção global de poliamidas. Isso se deu ao fato desses 

polímeros serem um substituto de menor peso e também de menor custo. Para o ano 

de 2021 a estimativa era de que o mercado global de poliamidas atingisse cerca de 30 

bilhões de dólares. A elevada procura das indústrias de construção, eletrônica e 

revestimento (alto isolamento e resistência superior ao desgaste) também são alguns 

dos responsáveis que impulsionam o mercado global de poliamidas (VENOOR et al., 

2021). 

A característica em comum para a família das poliamidas é a presença do grupo 

amida (CONH) repetidamente no polímero. A presença desse grupo influencia em 

propriedades como a resistência ao intumescimento e dissolução em hidrocarbonetos, 

a atração intercadeia e, portanto, a rigidez e a resistência à deformação por calor, a 



resistência de isolamento elétrico, em altas frequências, e a absorção de água 

(BRYDSON, 1969). 

As poliamidas podem ser obtidas por muitos métodos de preparação, dentre 

eles, cinco são comercialmente importantes como mostrados nas figuras abaixo: 

i. A reação de diaminas com ácidos dicarboxílicos, via um “sal de 

poliamida”: 

 

Figura 1. Representação da reação de diaminas e diácidos. Fonte: BRYDSON (1969) 

ii. Autocondensação de um ω-aminoácido: 

 

Figura 2. Representação da reação de autocondensação. Fonte: BRYDSON (1969) 

iii. Abertura de um anel lactama: 

 

Figura 3. Representação da reação de abertura de lactama. Fonte: BRYDSON (1969) 

iv. A reação de diaminas com cloretos diácidos: 

 

Figura 4. Representação da reação de diaminas e cloretos. Fonte: BRYDSON (1969) 

v. A reação de diisocianatos com ácidos dicarboxílicos: 



 

Figura 5. Representação da reação de diisocianatos e ácidos dicarboxílicos. Fonte: 

BRYDSON (1969) 

No caso de poliamidas alifáticas, independentemente do método utilizado, é 

importante que haja uma equivalência no número de grupos amina e ácido para 

polímeros de maior massa molecular. Em relação aos aminoácidos e lactamas, isso é 

garantido pelo uso de um monômero puro, mas quando são usados as diaminas e os 

ácidos dibásicos, é necessário formar um sal para garantir essa equivalência. Pequenas 

quantidades de compostos monofuncionais são freqüentemente usadas para regular a 

massa molecular (BRYDSON, 1969). 

  Estruturalmente, há duas espécies de poliamidas: as do tipo AB  e as do tipo 

AABB. Nas poliamidas do tipo AB, a nomenclatura segue o padrão PAx, em que x 

representa o número de carbonos presentes no aminoácido. Para esses tipos de 

poliamidas, a rota de síntese utilizada é pela preparação de um ω-aminoácido ou de 

uma lactama. Já para as poliamidas do tipo AABB que são resultantess da 

policondensação de diaminas e diácidos, o padrão seguido é o PAxy, em que x 

representa o número de unidades de carbono na diamina e y representa o número de 

unidades de carbono no diácido. Para essas poliamidas podem ser citadas a poliamida 

6.6 e a poliamida 6.10 (BRYDSON, 1969, MARCHILDON, 2011). 

 Devido à natureza polar e à alta estabilidade química do grupo amida, esses 

polímeros apresentam excelente resistência mecânica e térmica, como também elevada 

higroscopicidade. Além do mais, o grupo amida desempenha neles um papel estrutural 

essencial, ditando a maioria das suas propriedades de acordo com sua frequência que 

é representada pela razão CH2 / CONH (QUILES-CARRILLO et al., 2017). É a presença 

dos grupos (CONH) que faz com que as poliamidas alifáticas difiram do polietileno, e 

quanto maior sua concentração, maior a diferença. Como regra, quanto maior for a 

concentração do grupo amida, maior será (BRYDSON, 1969):  

Densidade;  

Resistência à tração, rigidez, dureza e resistência à fluência;  

A temperatura de fusão e a temperatura de deflexão térmica;  

Resistência aos hidrocarbonetos;  

Absorção de água. 



Por possuírem uma elevada atração intermolecular, as poliamidas apresentam 

alto ponto de fusão (geralmente acima de 200°C) e sua alta resistência acima da 

temperatura de transição vítrea se deve a alta atração intercadeia nas zonas cristalinas 

e a flexibilidade nas zonas amorfas (BRYDSON, 1969).  

As poliamidas com componentes alifáticos mais longos possuem razões CH2 / 

CONH mais altas e, dessa forma, têm frequências de amida razoavelmente mais baixas 

por unidade de comprimento de cadeia. Pode-se afirmar que é a combinação da razão 

CH2 / CONH com fatores como simetria e configuração (par/ímpar) das cadeias que 

determina as propriedades finais das poliamidas, visto que essas características estão 

intimamente relacionados com a cristalinidade desses polímeros. Nesse sentido, 

frequências de amida maiores representam maiores densidades de ligações de 

hidrogênio, o que leva a um aumento na sequência e periodicidade de regiões 

cristalinas. Por outro lado, a presença de centros de simetria ajuda na compactação das 

cadeias favorecendo também a cristalinidade (MARCHILDON, 2011, QUILES-

CARRILLO et al., 2017). Podem ser citadas ainda outras variáveis estruturais que 

podem ser responsáveis pelas propriedades de poliamidas alifáticas. Dentre elas está 

a distância entre os grupos CONH, o número de grupos metilênicos, massa molecular 

e copolimerização (BRYDSON, 1969). 

Uma propriedade bastante inerente às poliamidas é a sua alta higroscopicidade 

e por conta disso o transporte de água na matriz polimérica afeta suas propriedades 

específicas, às vezes de forma irreversível. A temperatura de transição vítrea (Tg) pode 

ser reduzida devido à plastificação pela água absorvida e esta redução na temperatura 

de transição vítrea é normalmente acompanhada por uma mudança significativa nas 

propriedades mecânicas, a exemplo do módulo elástico. Dessa forma, muitas vezes é 

necessário ser capaz de prever como os polímeros hidrofílicos responderão em um 

ambiente úmido (VENOOR et al., 2021).  

A Figura 6 mostra alguns dos principais fenômenos induzidos pela absorção e 

dessorção de água em poliamidas. De modo geral, mudanças no peso molecular são 

observadas durante a polimerização em estado sólido, pós-condensação em estado 

fundido e hidrólise. Ademais, a interação intermolecular reduzida dá origem à 

plastificação (VENOOR et al., 2021). 



 

Figura 6. Fenômenos induzidos pela absorção e dessorção de água em poliamidas. 

Fonte: adaptado de VENOOR et al. (2021) 

O grau de cristalinidade das poliamidas tem um papel importante nas suas 

propriedades físicas e mecânicas. Quando se trata de polímeros semicristalinos, sua 

estrutura é tratada por um modelo bifásico com uma parte cristalina e uma outra amorfa, 

todavia uma terceira fase pode existir. Esta fase, denominada fração amorfa rígida 

(RAF), está localizada nas interfaces entre as regiões cristalina e amorfa, e é 

caracterizada por propriedades intermediárias entre duas fases principais e mobilidade 

reduzida (GODERIS et al., 2005).  

A ligação de hidrogênio desempenha um papel significativo especialmente na 

estrutura das poliamidas com quantidades iguais de grupos metileno no segmento de 

diamina e diácido. Existem dois tipos de ligações de hidrogênio que podem ocorrer nas 

poliamidas, são elas: a ligação amida-amida e a ligação de hidrogênio amida-éster. 

Também há duas conformações possíveis da ligação de hidrogênio, que são as formas 

alternada e contínua. As camadas formadas pelas ligações podem se empilhar com 

cisalhamento contínuo, produzindo a chamada fase α ou com cisalhamento alternado, 

que é conhecido como fase β. O padrão de DRX para essas poliamidas mostra picos 

de difração característicos relacionados à distância entre as cadeias e entre as camadas 

e além disso, podem ser observados polimorfismos ( estruturas α e γ) ou transformações 

sólidas de fase cristalina antes da fusão (PAGACZ et al., 2016). 



2.2 Biopoliamidas 

Apesar das poliamidas serem convencionalmente sintetizadas a partir de 

derivados do petróleo, esses polímeros podem, também, serem produzidos, parcial ou 

totalmente, a partir de componentes renováveis de base biológica. Esses polímeros, 

denominados de “Biopoliamidas” vêm se tornando, na indústria, uma alternativa ao uso 

de poliamidas convencionais que dependem de fontes cada vez mais escassas 

(QUILES-CARRILLO et al., 2017).  

Os óleos vegetais derivados de plantas não comestíveis e não tóxicas se 

destacam na obtenção dessas poliamidas devido a sua alta reatividade e 

biocompatibilidade. Os ácidos graxos presentes nos óleos vegetais podem ser 

convertidos por reações simples em monômeros bifuncionais para a produção de 

poliamidas por um simples processo de policondensação. Entre os monômeros mais 

conhecidos estão o ácido 11-aminoundecanóico e o ácido sebácico. Normalmente, o 

óleo de rícino (ricinoleato de glicerila), proveniente da mamona que é planta nativa de 

países tropicais e subtropicais, é o óleo vegetal utilizado para a obtenção desses ácidos, 

como mostrado na figura 7 (PAGACZ et al., 2016).  

 

 

Figura 7. Rota esquemática de produção de biopoliamidas a partir de óleos naturais. 

Fonte: adaptado de PAGACZ et al. (2016). 

A extração desse ácido é realizada por meio de um processo denominado 

saponificação. Nesse processo, o óleo cru é hidrolisado dando origem ao ácido 

ricinoleico, que é então convertido em ácido sebácico em uma reação com hidróxido de 

potássio ou sódio a alta temperatura. Por causa dos subprodutos formados, o 

rendimento de ácido sebácico é necessariamente baixo e na prática, rendimentos de 



50-55% (com base no óleo de rícino) são considerados bons (KUCIEL et al. 2013, 

PAGACZ et al., 2016, BRYDSON, 1969) 

 

Figura 8. Reação de formação do ácido sebácico. Fonte: adaptado de BRYDSON, (1969) 

Já as diaminas são substâncias que ocorrem naturalmente ou podem ser obtidas 

pela biossíntese microbiana, por exemplo, por descarboxilação de aminoácidos (lisina, 

ornitina) e polimerização com substâncias de fermentação microbiana (como succinato) 

(KUCIEL et al. 2013).  

Apesar de algumas limitações mecânicas quando comparadas as poliamidas 

tradicionais, dentro desse grupo de biopoliamidas, as poliamidas 10.10 e 6.10 se 

destacam por possuírem uma configuração de cadeia par/par com uma razão 

metileno/amida (CH2 / CONH) de 7 e 9 respectivamente (QUILES-CARRILLO et al., 

2017). Por vez, suas propriedades acabam preenchendo lacunas em termos de 

desempenho entre poliamidas tradicionais de cadeia curta como a PA 6 e poliamidas de 

cadeia longa como a PA 12. Com o objetivo de melhorar o desempenho mecânico e 

estabilidade térmica desses polímeros, reforços sintéticos ou naturais vêm sendo 

utilizados principalmente em poliamidas de cadeia longa em que a cristalinidade é mais 

dificultada (KUCIEL et al., 2013). 

A poliamida 10.10 trata-se de um polímero derivado 100% de fonte renovável, 

sintetizado a partir da reação de um diácido (ácido sebácico) com uma diamina 

(decametilenodiamina). O ácido sebácico é proveniente do tratamento do óleo de rícino 

com hidróxido de sódio e a decametilenodiamina é preparada a partir da interação do 

ácido sebácico com amoníaco gasoso. Ao fim das reações, é formado, então, uma 

cadeia longa com 10 átomos de carbono tanto no diácido quanto na diamina (WANG e 

HUANG, 1994). Na figura 9 abaixo está esquematizada a estrutura molecular da PA 

10.10: 



 

Figura 9. Estrutura química da PA 10.10. Fonte: QUILES-CARRILLO et al. (2017) 

Por outro lado, a poliamida 6.10 é constituída parcialmente de monômeros 

derivados de fonte renovável (62% em peso), sendo resultado da reação de 

polimerização entre um hexametileno diamina e um ácido sebácico (proveniente do óleo 

de rícino). A obtenção do ácido sebácico ocorre pela mesma reação de polimerização 

citada anteriormente para a poliamida 10.10 KOHAN, (1995). Sua estrutura molecular 

está apresentada a seguir, na figura 10: 

 

Figura 10. Estrutura química da PA 6.10. Fonte: QUILES-CARRILLO et al. (2017) 

2.3 Blendas poliméricas 

As blendas poliméricas são sistemas constituídos pela mistura de dois ou mais 

polímeros/copolímeros em que a menor fase deve ter concentração superior a 2% 

(UTRACKI, 2014). Pode-se dizer que misturar fisicamente dois polímeros distintos 

constitui uma rota estratégica para a concepção de novos materiais com a combinação 

do que há de melhor nos seus constituintes em termos de propriedades. Quando 

comparada ao desenvolvimento de novos monômeros ou novas rotas de polimerização, 

a produção de blendas se mostra uma alternativa mais barata e mais simples pois 

normalmente a mistura dos polímeros ocorre em equipamentos industriais como 

extrusoras dupla rosca (DUIN E JEROME, 1998). 

Um fator importante na concepção dessas misturas é a miscibilidade de suas 

fases constituintes, a qual é definida em termos de equilíbrio termodinâmico. Para uma 

blenda polimérica ser considerada miscível, a variação da energia livre de Gibbs, que 

corresponde às contribuições entrópicas e entálpicas do sistema, deve ser negativa. 

Essa energia pode ser definida através da equação de Energia de Gibbs:  

                                        ∆𝐺𝑚 =  ∆𝐻𝑚 − 𝑇∆𝑆𝑚                                     Equação 1 

Em que, a variação da entalpia de mistura é dada por ΔHm, a temperatura 

absoluta é dada por T e a variação de entropia é dada por ΔSm  (UTRACKI, 2014). 



De um modo geral, blendas poliméricas miscíveis são raras, a menos que as 

massas moleculares sejam pequenas, fazendo com que a entalpia de mistura se 

aproxime de zero. Apesar disso, se certas interações específicas entre grupos polares 

(como forças dipolo-dipolo) estiverem envolvidas, a entalpia de mistura pode ser 

negativa deixando consequentemente a ∆𝐺𝑚  negativa (PAUL, 2013). E para que se 

garanta a estabilidade de uma blenda miscível, é imprescidivel que a segunda derivada 

da energia livre de mistura em relação a composição seja positiva: 

                                            (
𝜕2∆𝐺𝑚

𝜕∅𝑖
2 )

𝑇,𝑃
> 0                                            Equação 2 

Em que, ∅ corresponde à fração volumétrica do componente da blenda com 

temperatura e pressão (T e P) de referência. 

A miscibilidade de uma blenda representa a presença de uma fase homogênea, 

com uma temperatura de transição vítrea única. Todavia, outro aspecto importante que 

deve ser levado em conta é o nível de compatibilidade entre os constituintes da mistura. 

Em geral, uma blenda é compatível quando um valor de uma dada propriedade é 

atingida. Nesse caso, há uma sinergia entre os polímeros na qual suas propriedades 

são melhoradas (PAUL, 2013). Já para blendas imiscíveis, cuja tensão interfacial é 

substancialmente grande, a utilização de compatibilizantes tornou-se uma alternativa 

para ampliar o desenvolvimento de blendas na indústria. Uma das formas de atuação 

dos compatibilizantes é a ação de moléculas hidrofóbicas e hidrofílicas, existentes em 

sua estrutura, que se alinham ao longo da interface da blenda reduzindo sua energia e 

aumentando a compatibilidade entre as fases (DUIN E JEROME, 1998). 

É comum o termo compatibilidade ser confundido com miscibilidade, todavia 

falar em compatibilidade envolve uma diversidade ampla de significados e mesmo 

materiais sendo miscíveis estes podem ser também incompatíveis. Dependendo da 

propriedade que é almejada, a miscibilidade completa é ou não desejada. Quando se 

pocura, por exemplo, por plastificantes poliméricos, a miscibilidade dos polímeros é algo 

desejável ao passo que para modificadores de impacto, a miscibilidade completa não é 

procurada (PAUL, 2013). 

Para se chegar a uma blenda com nível de compatibilidade desejável, suas 

propriedades resultantes devem ser estáveis e reprodutíveis, logo deve-se haver uma 

preocupação em especial com a estabilidade da sua morfologia (UTRACKI, 2014). 

Dentre os métodos de compatibilização, podem ser citados: 



I. Adição de um terceiro componente miscível em ambas as fases (co-

solvente); 

II. Adição de um copolímeros em que uma parte é miscível com uma fase e a 

outra parte com a outra fase; 

III. Adição de um compatibilizador com modificador de impacto; 

IV. Composição reativa; 

V. Adição de nanopartículas 

2.3.1. Blendas contendo poliamidas 

Blendas utilizando poliamidas são usualmente desenvolvidas com a finalidade 

de melhorar a tenacidade desses polímeros realizando a incorporação de uma borracha 

como fase dispersa. Misturas de poliamidas e polietileno são desenvolvidas, por 

exemplo, com o objetivo de aumentar as propriedades de barreira a solventes do 

polietileno. Todavia, um problema no desenvolvimento de blendas de poliamidas com 

poliolefinas é sem dúvidas a incompatibilidade química entre esses polímeros. A 

utilização de polímeros funcionalizados com como anidrido maleico (p. ex., polietileno 

funcionalizado com anidrido maleico) ou compostos semelhantes são estratégias para 

formar ligações químicas entre a poliamida e a poliolefina induzindo a compatibilidade 

entre os poliímeros (HOPE e FOLKES, 1993). 

Ainda há pouca literatura voltada para o estudo de blendas utilizando poliamidas 

alifáticas miscíveis. Algumas poucas misturas são conhecidas, a exemplo da PA 4.8/PA 

6.6  e  PA 6.6/PA 6. Sabe-se que para essas misturas miscíveis o número médio de 

unidades de metileno entre os grupos amida é muito semelhante. Ademais, cristais de 

polímero distintos geralmente não crescem simultaneamente, mas este fenômeno é 

observado em sistemas com poliamidas alifáticas biorenováveis tais quais PA 11 e PA 

6.10. Esses polímeros exibem o fenômeno de separação de fases induzida por 

cristalização (HOPE e FOLKES, 1993). 

2.4. Argilas Bentoníticas 

Nas argilas bentoníticas, o argilomineral dominante em sua composição é a 

montmorilonita, a qual faz parte do grupo das esmectitas dioctaédricas. Esses materiais 

possuem uma estrutura em camadas 2:1 (figura 11), onde cátions trocáveis de Na+ e/ou 

Ca2+ ocupam os espaçamentos entre as camadas, balanceando a deficiência de carga 

provocada pela substituição isomórfica de Si4+ por Al3+ nos sítios tetraédricos e pela troca 

do Al3+ por Mg2+ ou do M2+ por Li+ nos sítios octaédricos (LEITE et al., 2008).  

 



 

Figura 11. Representação da estrutura 2:1 da montmorilonita. Fonte: adaptado de ZHU 

et al. (2019) 

As partículas de montmorilonita possuem boa capacidade de delaminação 

(separação das camadas) quando colocada em contato com a água e apresentam um 

tamanho médio de 0,5 μm e formato de placas irregulares finas com tendência a se 

agregarem durante a secagem (KUCIEL et al., 2013, DÍAZ & SANTOS 1994). Quando 

as placas de montmorilonita entram em contato com a água, as moléculas desta são 

adsorvidas na superfície das folhas de sílica, ocorrendo uma separação entre essas 

folhas. Este fenômeno, chamado de inchamento interlamelar, é controlado pelo cátion 

associado à estrutura da argila  (PAIVA e MORALES, 2009).  

Com a modificação orgânica, sua superfície que é hidrofílica acaba se tornando 

hidrofóbica, o que amplia as possibilidades de aplicação da argila, principalmente no 

desenvolvimento de nanocompósitos poliméricos. Devido a facilidade de troca catiônica 

oferecida pela montmorilonita, cátions orgânicos presentes em sais de amônio 

substituem os cátions de sódio em sua estrutura; se acomodando entre as camadas 2:1 

do argilomineral, tornando-a organofílica (figura 12) (SILVA e FERREIRA, 2008).  

 



 

Figura 12. Esquematização da troca catiônica que resulta no espaçamento interlamelar 

e na modificação da superfície de hidrofílica para hidrofóbica. Fonte: 

PAVLIDOU e PAPASPYRIDES (2008) 

Os íons de sais de amônia são os mais utilizados no processo de modificação 

orgânica, embora sais como sulfônio e fosfônio possam também ser utilizados. Para 

obter a troca dos íons com os cátions nas galerias dos silicatos, é preciso que o volume 

do silicato seja aumentado com água. É por isso, então, que cátions alcalinos são 

preferidos entre as camadas, uma vez que os cátions bivalentes ou de valência superior 

evitam o inchamento lamelar pela água (PAVLIDOU e PAPASPYRIDES, 2008). 

 Pode-se afirmar que é o processo de formação de hidratos de cátions 

monovalentes entre as camadas de silicato que atua como a força motriz para o 

aumento do espaçamento interlamelar. As argilas naturais podem conter cátions 

bivalentes, a exemplo do cálcio, e requerem procedimentos de troca com sódio antes 

do tratamento posterior com sais de ônio. E por não serem estruturais, os cátions 

alcalinos podem ser facilmente substituídos por outros átomos ou moléculas carregadas 

positivamente e, portanto, são chamados de cátions trocáveis (PAVLIDOU e 

PAPASPYRIDES, 2008). 

2.5. Nanocompósitos poliméricos 

Os materiais compósitos são sistemas caracterizados por possuírem duas ou 

mais fases constituintes (matriz/fase dispersa) que juntas oferecem uma sinergia de 

propriedades. Nesse contexto, o termo nanocompósito é dado em razão das dimensões 

de uma de suas fases que está na faixa de nanômetros (10-9m), a qual geralmente será 

a fase dispersa, podendo apresentar-se na forma de nanotubos, nanofibras ou 

nanoplaquetas (ALEXANDRE e DUBOIS, 2000).  

Em nanocompósitos de matriz polimérica, a fase dispersa normalmente é uma 

carga a base de argilominerais de alumino silicatos, que se apresentam estruturalmente 



na forma de lamelas com aproximadamente 1,0 nm de espessura. Silicatos 

multicamadas vêm sendo incorporados em matrizes poliméricas há mais de 50 anos, 

um dos primeiros estudos sistemáticos da interação entre um mineral de argila e uma 

macromolécula data de 1949, quando Bower descreveu a absorção de DNA pela 

montmorilonita (PAVLIDOU e PAPASPYRIDES, 2008). 

Os nanocompósitos passaram a ser mais amplamente estudados em laboratório 

quando um grupo de pesquisa da Toyota divulgou métodos aprimorados para a 

produção de nanocompósitos de argila de nylon 6 usando polimerização in situ. Os 

pesquisadores relataram que esses nanocompósitos de polímero-argila possuem uma 

melhoria acentuada em resistência, módulo, temperatura de distorção de calor (HDT), 

propriedades de barreira à água e ao gás e resistência ao impacto comparável à 

poliamida 6 pura. Através dessa pesquisa observou-se que essas melhorias em 

propriedades também poderiam ser atingidas em vários outros tipos de nanocompósitos 

híbridos baseados em resina epóxi e poliestireno, polímero acrílico, borracha e 

poliimidas (PAVLIDOU e PAPASPYRIDES, 2008).  

A interface entre o polímero e o nanomaterial é um fator determinante para as 

propriedades dos nanocompósitos. Quando um material nanométrico é adicionado a 

uma matriz polimérica, a área de superfície disponível aumenta em ordens de 

magnitude. Dado esse aumento na área interfacial, é comum que haja aumentos 

significativos na tensão interfacial na incorporação desses materiais em meios 

poliméricos, resultando em dificuldades na mistura. É isso que acontece quando 

precursores de nanocarga são adicionados a uma matriz polimérica. A viscosidade 

aumenta à medida que os precursores do nanomaterial se umedecem e se separam em 

aglomerados. Como esses aglomerados se separam ou esfoliam em plaquetas 

individuais, a viscosidade pode aumentar em ordens de magnitude (GUPTA et al., 

2009). 

É importante mencionar que uma mistura física entre um polímero e uma argila 

nem sempre resultará em um nanocompósito, algo análogo ao que acontece com 

blendas polimérica. Na maioria dos casos, ocorre uma separação de fases com uma 

pobre interação entre o componente orgânico e inorgânico. O resultado dessa mistura 

é um sistema caracterizado por aglomerados de partículas que levam a propriedades 

baixas (UTRACKI, 2004).  

Nesse sentido, antes da preparação do sistema polímero/argila, é necessário um 

tratamento orgânico para deixar a superfície da argila hidrofóbica e facilitar o processo 

de síntese do nanocompósito. Como explicado na seção anterior, a montmorilonita se 



destaca nesse campo devido à sua facilidade de troca catiônica proporcionando sua 

modificação organofílica. Com a troca de cátions, a presença de cadeias longas de 

carbono dos sais de amônio faz com que haja uma expansão no espaço interlamelar, o 

que facilita a incorporação da matriz polimérica nestes espaços (MENEGHETTI e 

QUTUBUDDIN, 2006). 

 Podem ser destacados três tipos de dispersão de um silicato lamelar como 

mostrado na Figura 13: 

 

Figura 13.  Ilustração correspondente a diferentes estados de dispersão de argilas 

organofílicas em polímeros. Fonte: PAUL et al. (2008). 

O primeiro caso mostra a ocorrência de um nanocompósito com fases imiscíveis 

em que não há uma interação satisfatória entre o polímero e a argila. Nessas estruturas 

é observado que não há nenhuma penetração de matriz polimérica entre as lamelas de 

silicato, formando tactóides ou aglomerados. Nesse caso, não há de se falar na 

formação de um nanocompósito, mas sim de um microcompósito. No segundo caso, há 

apenas uma intercalação entre o polímero e a argila, em que o polímero é inserido 

regularmente entre as camadas da argila. Por último, tem-se a estrutura esfoliada em 

que as camadas individuais de argila estão separadas e dispersas numa matriz contínua 

de polímero. Nessa estrutura as propriedades são regidas principalmente pela matriz e 

há uma sinergia mais eficiente do que em estruturas intercaladas (PAUL e ROBESON, 

2008). 

Quando há uma alta proporção superfície-volume das nanopartículas ocorre 

uma alta eficiência de reforço. Assim, os nanocompósitos com plaquetas bem dispersas 

em um baixo teor de argila (2 a 5% em peso) mostram um aumento significativo no 

módulo, resistência ao escoamento e redução na permeabilidade. Na matriz polimérica 

cristalizável, as plaquetas de argila promovem uma cristalização mais rápida e níveis 



mais elevados de cristalinidade, o que resulta em melhor resistência ao solvente e à 

umidade, mas redução da resistência ao impacto. A presença de argila também pode 

resultar na modificação da estrutura cristalina do polímero, como na poliamida 6 que 

ocorre a transformação da fase α para γ, promovendo o aumento das características de 

desempenho (UTRACKI, 2004). 

 Há duas técnicas complementares que são utilizadas para caracterizar as 

estruturas dos nanocompósitos. São elas a difratometria de raios X (DRX) e a 

microscopia eletrônica de transmissão (MET). Por meio do DRX é possível realizar a 

determinação dos os espaços entre as camadas estruturais do silicato utilizando Lei de 

Bragg: senθ = nλ / 2d, em que λ corresponde ao comprimento de onda da radiação de 

raios-X usada no experimento de difração, d é o espaçamento entre os planos da rede 

difracional e θ é o ângulo de difração medido ou ângulo de visão. Durante a análise são 

monitorados a posição, forma e intensidade das reflexões basais das camadas de 

silicato, dessa forma a estrutura do nanocompósito pode ser identificada (PAVLIDOU e 

PAPASPYRIDES, 2008). 

Quando a estrutura do nanocompósito está intercalada, o espaçamento entre as 

camadas é aumentado e o pico de difração sofre um deslocamento para um ângulo 

menor, de acordo com a lei de Bragg. Nesses nanocompósitos a estrutura repetitiva de 

multicamadas é preservada permitindo a determinação do espaçamento entre as 

camadas. Já quando a estrutura do nanocompósito é esfoliada, o empilhamento de 

camadas é interrompido e não há no difratograma um padrão de difração visível. Isso é 

resultado tanto por causa de um espaçamento muito grande entre as camadas (ou seja, 

excedendo 8 nm no caso de estrutura esfoliada ordenada) ou porque o nanocompósito 

não apresenta ordenação (PAUL e ROBESON, 2008). Por outro lado, o MET permite 

uma avaliação qualitativa da estrutura interna e pode diretamente fornecer informações 

em espaço real, em área localizada, sobre morfologia e estruturas defeituosas 

(PAVLIDOU e PAPASPYRIDES, 2008). 

2.5.1 Preparação de nanocompósitos  

O processo de síntese dos nanocompósitos é de extrema importância para as 

suas propriedades finais pois uma má dispersão dos silicatos na matriz polimérica pode 

comprometer o desempenho tecnológico em suas aplicações. É essencial obter o 

máximo de dispersão das cadeias poliméricas entre as camadas de argila para que as 

nanoplaquetas resultantes sejam capazes de maximizar a área superficial desta, a fim 

de obter maiores ganhos nas propriedades. Para isso, existem diferentes formas para a 

preparação desses materiais, dentre elas pode-se destacar a síntese sol-gel, esfoliação-



adsorção, a polimerização in situ e a intercalação a partir do estado fundido (melt 

blending) (PAUL e ROBESON 2008, PAVLIDOU e PAPASPYRIDES, 2008, UTRACKI, 

2004). 

Com a síntese sol-gel, a argila é sintetizada dentro da matriz polimérica, usando 

uma solução aquosa (ou gel) contendo o polímero e os blocos de silicato. O polímero 

ajuda na nucleação e no crescimento dos cristais inorgânicos do hospedeiro e fica preso 

nas camadas à medida que crescem. Esse processo, no entanto, requer altas 

temperaturas que decompõem os polímeros, além de favorecer a agregação da argila. 

Na polimerização in situ, um monômero é utilizado como um meio para a dispersão da 

argila em conjunto com um iniciador de polimerização e/ou catalizador. Logo, a argila é 

inchada no monômero e a esfoliação, em casos favoráveis, ocorre de forma completa. 

Já na intercalação a partir de uma solução, tanto a argila organofílica quanto o polímero 

são dissolvidos em um solvente orgânico polar que em seguida é evaporado. Toda via, 

o alto custo dos solventes, os riscos à saúde envolvidos com sua utilização e a má 

dispersão da argila tornam o processo inviável (PAUL e ROBESON, 2008, PAVLIDOU 

e PAPASPYRIDES, 2008, UTRACKI, 2004). 

 Por fim, no processo de melt blending, a argila já tratada quimicamente é 

misturada em alta temperatura com o polímero no estado fundido fazendo com que as 

camadas de silicato sejam dispersas na massa fundida do polímero. O polímero, então, 

acaba migrando para os espaços interlamelares formando nanocompósitos tanto 

intercalados quanto esfoliados, sendo este o processo que oferece melhores 

propriedades ao nanocompósito devido à uma maior dispersão do reforço (PAUL e 

ROBESON 2008, PAVLIDOU e PAPASPYRIDES, 2008, UTRACKI 2004). 

Na figura 14 estão esquematizadas as diferentes formas de síntese de 

nanocompósitos. 

 



Figura 14. Diferentes formas de síntese para a dispersão de silicatos em 

nanocompósitos. Fonte: adaptado de KOO (2006) 

Recentemente, tem crescido o interesse pelo desenvolvimento de sistemas 

ternários que se tratam de nanocompósitos com duas matrizes poliméricas 

(nanocompósitos de blendas). Quando nanopartículas estão presentes em uma blenda 

elas estabilizam os domínios poliméricos reduzindo a energia livre da mistura, agindo 

como compatibilizantes. O efeito de agente compatibilizante é determinado pela 

localização da argila e pelo grau de dispersão desta. Quanto mais próxima da interface 

entre as fases da blenda menor será a coalescência dos domínios poliméricos e maior 

a compatibilidade entre as fases (CHOW e MOHD ISHAK, 2015). 

Assim como nos sistemas binários (polímero/argila), a intercalação a partir do 

fundido é o processamento que oferece as melhores propriedades finais em sistemas 

ternários (blenda/argila) por proporcionar uma maior dispersão do reforço. As forças de 

cisalhamento induzidas e a alta temperatura durante a extrusão auxiliam no alinhamento 

das nanocargas na direção do fluxo laminar, formando uma morfologia com nanocargas 

altamente orientadas e esfoliadas (ALIX et al., 2012).  

Todavia, para uma melhor estrutura e propriedades do sistema, deve-se levar 

em conta sua rota de processamento, uma vez que durante a mistura por fusão, as 

nanopartículas migram para regiões específicas e são impulsionadas por interações 

termodinâmicas mais favoráveis. Existem duas rotas viáveis possíveis, uma em que 

polímeros e argila são adicionados simultaneamente no funil de alimentação da 

extrusora e outra realizada em duas etapas, na qual primeiramente é feita a extrusão da 

carga em um dos polímeros e depois o segundo polímero é adicionado em uma segunda 

etapa de extrusão (CHOW e MOHD ISHAK, 2015).  

2.5.2 Propriedades dos nanocompósitos  

Os nanocompósitos poliméricos a base de silicatos possuem, de uma forma 

geral, uma baixa concentração de argila que proporciona um aumento na viscosidade 

do fundido, aprimoramento expressivo nas propriedades de barreira, aumento na 

rigidez, redução da inflamabilidade e melhoria nas propriedades térmicas (UTRACKI, 

2004). Em aplicações estruturais, as cargas nanométricas de interesse industrial são os 

silicatos multicamadas, a exemplo da montmorilonita [MMT] e hectorita [HT] (GUPTA et 

al. 2009). 



2.5.2.1 Propriedades mecânicas  

Uma das principais características dos silicatos multicamadas é a sua atuação 

como mecanismo de reforço em materiais poliméricos. Nesse sentido, o grau de 

dispersão do sólido de reforço e as interações interfásicas matriz-fase dispersa é que 

irão ditar o desempenho mecânico do compósito (GUPTA et al. 2009). 

 Quando um nanocompósito polimérico é submetido a um esforço mecânico e 

há entre a matriz e a fase dispersa uma boa interação, uma porção significativa da 

energia é transferida para o reforço. O resultado disso é um aumento significativo no 

módulo elástico que aumenta à medida que a superfície de contato polímero-argila é 

maior. Esse comportamento justifica o fato dos silicatos multicamadas, com uma área 

superficial específica alta (aproximadamente 800m2 / g), proporcionarem, mesmo em 

pequenas quantidades, melhorias elevadas no módulo de um polímero (PAVLIDOU e 

PAPASPYRIDES, 2008).  

Estudos mostram que muitos dos nanocompósitos pertencem à família das 

poliamidas reforçadas com montmorilonita organofílica. Nesses sistemas, a argila é 

esfoliada durante a composição do fundido e os dados de módulo são obtidos em função 

do módulo relativo representado pela equação 3 (GUPTA et al., 2009): 

 

 
ER =  

Enanocompósito

EPA
 

 

 

Equação 3 

 

O modelo assumido para um nanocompósito é altamente simplificado, contendo 

plaquetas de argila esfoliada ou pilhas curtas intercaladas, alinhadas com o tensor de 

tensão. Presume-se que as partículas aderem perfeitamente à matriz. O modelo mais 

simples de grandes partículas de reforço perfeitamente alinhadas leva à regra 

volumétrica de misturas para o módulo de tração na tensão e na direção transversal: 

 

Em tensão:                            𝐸𝑐 = 𝐸𝑚∅𝑚 +  𝑓𝑙𝐸𝑙∅𝑙                               Equação 4 

 

Transversal:                                  
1

𝐸𝑐𝑡
=  

∅𝑚

𝐸𝑚
+ 

∅𝑓

𝐸𝑓
                                    Equação 5 



Em que E é o módulo sob tração, ∅ é a fração de volume, ∅𝑚  = 1 - ∅𝑓 ; os 

subscritos c, 𝑚 e 𝑓 representam composto, matriz e carga, respectivamente; e 𝑓𝑙 é o 

fator de correção do comprimento da partícula de carga (UTRACKI, 2004).  

Em relação à resistência à tração, essa propriedade pode variar 

significativamente a depender da natureza das interações entre a matriz e a fase 

dispersa. Observa-se que os aumentos são associados principalmente à formação de 

estruturas intercaladas e/ou esfoliadas que elevam a área superficial das nanocamadas 

em contato com o polímero (ALEXANDRE e DUBOIS, 2000).  

A previsão da resistência à tração, σ, para compósitos ou nanocompósitos não 

é tão simples como no caso do módulo elástico. A força envolve a transmissão de 

tensões através de um corpo testado. Dessa forma, a força deve depender do grau de 

esfoliação, o tipo de ligação entre as plaquetas de argila e a matriz, bem como na 

compatibilizador. O caso de previsão mais simples é para partículas contínuas que 

aderem perfeitamente à matriz. A resistência à tração na direção da tensão deve seguir 

a regra volumétrica de misturas (UTRACKI, 2004):  

𝜎𝑐 =  𝜎𝑚∅𝑚 + 𝜎𝑓∅𝑓 

 

𝜎𝑅 =  
𝜎𝑐

𝜎𝑚
= 1 + ∅𝑓(𝜎𝑟 − 1) 

 

                                                    𝜎𝑟 =  
𝜎𝑓

𝜎𝑚
                                              Equação 6 

Em que, os índices c, 𝑚 e 𝑓 representam composto, matriz e fase dispersa, 

respectivamente. 

Com a resistência ao impacto, nota-se que a adição de silicatos como cargas 

geralmente resulta em uma redução de tenacidade ou em nenhuma modificação 

considerável. Esse comportamento ocorre por conta da tenacidade de um material não 

ser energicamente favorável em escalas de comprimento nanométrico. Ademais, os 

tamanhos das nanopartículas são geralmente muito pequenos para fornecer tenacidade 

por meio da transferência de tensão (crack-bridging) e para melhorar efetivamente a 

tortuosidade da trajetória de trinca. Já no alongamento na ruptura, os silicatos 

normalmente têm um efeito redutor considerável, visto que a argila provoca dificuldade 

na mobilidade das cadeias (ALEXANDRE e DUBOIS, 2000, PAVLIDOU & 

PAPASPYRIDES, 2008).  



2.5.2.2  Nucleação e Cristalização  

A nucleação de poliamidas por meio de agentes de nucleação padrão (sílica, 

talco, Na-fenil fosfato, etc.) leva a uma maior cristalinidade que resulta em maior módulo, 

dureza, resistência ao escoamento, HDT, abrasão e absorção de água, mas 

alongamento reduzido. Os nanocompósitos de poliamida 6 são historicamente os mais 

importantes e estudados na literatura. O foco para esses sistemas tem sido na 

nucleação, estrutura cristalina e cristalinidade total (UTRACKI, 2004).  

Nessa poliamida, a forma monoclínica α é estável e tem uma conformação de 

cadeia planar em zigue-zague, a forma γ é metaestável pseudo-hexagonal e tem uma 

cadeia torcida, enquanto a forma β é menos bem identificada e frequentemente 

considerada um estágio intermediário entre as outras duas. A forma α é a mais comum, 

facilmente obtida durante o processamento de fusão e confere uma maior resistência à 

tração, enquanto a forma γ apresenta melhor tenacidade. Um tipo de transição 

sólido/sólido do cristal α para o cristal γ, pode ser observada nas poliamidas durante o 

aquecimento ou resfriamento, e é conhecida como a transição Brill (PAVLIDOU & 

PAPASPYRIDES, 2008, UTRACKI, 2004).  

A densidade de nucleação da poliamida 6 aumenta com a incorporação de argila 

organofílica assim como a proporção da forma γ no cristal. Além disso, o conteúdo de 

cristalinidade total do polímero também muda. Enquanto os dois primeiros efeitos são 

geralmente aceitos, a mudança na cristalinidade total não é unanimidade entre os 

pesquisadores. Alguns autores relatam aprimoramento, enquanto que outros apontam 

para uma redução. A verdade é que ambos podem estar presentes dentro de intervalos 

específicos de condições, por exemplo, usando uma taxa de resfriamento diferente ou 

métodos de recozimento (UTRACKI, 2004). 

Sabe-se que a taxa de cristalização e o grau de cristalinidade podem ser 

influenciados pela cristalização em espaços confinados nos polímeros. Com a adição 

de nanopartículas ocorre um fenômeno semelhante ao da cristalinidade confinada em 

que as dimensões livres para o crescimento esferulítico são limitadas de tal forma que 

os núcleos primários não estão presentes para cristalização heterogênea e, dessa 

forma, sucede em uma nucleação homogênea (PAUL e ROBESON, 2008). 

Altos teores de argila, entretanto, facilitam a formação de agregados que 

dificultam, consequentemente, na dispersão e esfoliação das nanocargas. Como 

resultado, o efeito reforçante da argila é significativamente reduzido com o aumento da 

sua concentração. Também é possível estabelecer uma relação entre o teor de argila 

incorporado ao polímero com o efeito que este provoca em sua temperatura de 



cristalização. Em composições com teores de argila inferiores a 5%, o efeito de 

nucleação domina o processo, logo, a temperatura de cristalização aumenta. Já para 

concentrações maiores que 5%, as lamelas de argila atuam restringindo a mobilidade 

das cadeias e retardando o crescimento dos cristais (LECOUVET et al., 2011). 

2.6 Difusão em polímeros 

O processo de difusão molecular em matrizes poliméricas ocorre como um 

resultado do movimento aleatório de moléculas individuais, cuja força motriz para esse 

fenômeno é a diferença de concentração entre duas fases (GEORGE e THOMAS, 

2001): O transporte de moléculas pode ser descrito em termos da Primeira lei de Fick 

da difusão, em que o fluxo J é proporcional ao gradiente de concentração (∂C/∂X) como 

mostrado abaixo: 

 
J =  −D.

∂C

∂X
 

 

Equação 7 

Na equação, D corresponde ao coeficiente de difusão e o processo equacionado 

refere-se a difusão em regime estacionário, em que o fluxo não varia com o tempo. A 

figura 15 ilustra a difusão através de um filme polimérico ou membrana de espessura 

uniforme l, em que a concentração permeante é representada por c (c1 e c2 sendo a 

maior e menor concentração, respectivamente) e a pressão permeante é representada 

por p (p1 e p2 sendo a maior e menor pressão, respectivamente) (JOSHI et al., 2018). 

 



Figura 15. Representação esquemática da permeação do gás através do filme 

polimérico, onde c e p representam a concentração e a pressão do gás difusor 

/ permeante (c1> c2 e p1> p2). Fonte: adaptado de JOSHI et al. (2018). 

 Todavia, considerando uma membrana polimérica como um sistema isotrópico, 

o processo de difusão ocorre em regime não estacionário, em que o fluxo difusional e o 

gradiente de concentração variam com o tempo. O processo, equacionado abaixo, é 

conhecido como Segunda Lei de Fick e dependendo das condições de contorno é 

possível obter diferentes soluções para a expressão: 

 𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 𝐷.

𝜕²𝐶

𝜕𝑥²
 

 

Equação 8 

No caso de transporte de gases, o processo de difusão se inicia na face superior 

do polímero com o gás sendo dissolvido e, em seguida, ocorrendo a difusão molecular 

para a face inferior onde o gás se evapora novamente na face externa. Por fim, o 

mecanismo de solução-difusão inicia-se, sendo definido em termos de coeficientes de 

permeabilidade (P), solubilidade (S) e difusão (D) como descrito a seguir 

(VOROTYNTSEV et al., 2015): 

 𝑃 = 𝐷. 𝑆 Equação 9 

Na fase gasosa, a concentração absorvida (c) é proporcional à pressão aplicada 

(∆P). Dessa forma, de acordo com a lei de Henry, a equação 7 pode ser rearranjada da 

seguinte maneira (VIKAS MITTAL, 2013): 

 

 𝑐 = 𝑆. ∆𝑃, Equação 10 

 

 
𝐽 = 𝐷. 𝑆.

∆𝑝

ℎ
 

Equação 11 

Em que, ∆p é a diferença de pressão existente nos dois lados de uma membrana 

polimérica e h representa a espessura dessa membrana.  

Em difusões do tipo Fickiana, a entrada de solvente varia linearmente com a raiz 

quadrada do tempo, e quando a entrada de solvente em um dado momento (mt) é 

normalizada pela sorção do solvente no equilíbrio (meq) o coeficiente de difusão (D) do 

solvente absorvido pode ser obtido por meio da inclinação da reta seguindo a equação 

abaixo: 



 
𝑚𝑡

𝑚𝑒𝑞
=  

4

√𝜋
 √

𝐷𝑡

ℎ2
 

                    

             Equação 12 

                                                                                  

Em que: mt = Ganho de massa relativo, meq = Ganho em massa da amostra no 

equilíbrio, D = Difusão, t = Tempo em horas, h = Espessura da amostra. 

Todo o processo de difusão é afetado por fatores que contribuem 

significativamente para o transporte molecular como a natureza do polímero e suas 

ligações, efeito de plasticidade, natureza do penetrante, presença de cargas e 

temperatura. A mobilidade das cadeias de um polímero depende da extensão de 

insaturações, grau de cristalinidade e natureza dos seus substituintes, e quanto maior 

for essa mobilidade mais alta é a difusividade de moléculas penetrantes. Dessa forma, 

polímeros com baixa temperatura de transição vítrea, apresentam um melhor 

desempenho em termos de permeabilidade molecular. Pode-se afirmar que quanto 

maior o tamanho e fração volumétrica de regiões amorfas, maior será a facilidade de 

permeabilidade molecular (GEORGE e THOMAS, 2001). 

2.6.1 Difusão em nanocompósitos poliméricos 

Sabe-se que as propriedades de barreira dos polímeros podem ser 

significativamente alteradas pela inclusão de uma fase dispersa inorgânica. Essas 

cargas precisam ter razão de aspecto suficiente para alterar o caminho de difusão de 

moléculas penetrantes. Vários modelos contínuos foram propostos para prever a 

permeabilidade de compósitos preenchidos com cargas inorgânicas. Esses modelos 

são geralmente baseados em plaquetas paralelas e aleatórias perpendiculares à 

direção de permeação (aleatórias em apenas duas direções) (PAUL e ROBESON, 

2008).  

O efeito de barreira proporcionado pela aplicação de nanocargas de silicatos em 

matrizes poliméricas vem mostrando ser uma boa alternativa para os problemas de 

envelhecimento e degradação de materiais pela absorção de solventes e transporte de 

massa. Esses materiais nanoestruturados reduzem a difusividade de umidade e de 

outras moléculas. Uma das características mais relevantes destes sistemas é 

justamente a sua resistência à penetração de solventes e gases, atuando como barreira, 

o que vem despertando o interesse da indústria automotiva em aplicações de linha de 

combustível e da indústria de alimentos na linha de embalagens (ALDOUSIRI et al., 

2012). 



A carga em forma de nanoplaquetas constitui a parte impermeável do 

nanocompósito e dependendo de fatores como sua fração volumétrica, orientação e 

razão de aspecto, essas nanoplaquetas acabam formando um caminho bastante 

tortuoso que retarda a difusão de gases e solventes (PAUL e ROBESON, 2008).  

CHOUDALAKIS e GOTSIS (2009) citam que uma das primeiras tentativas de 

descrever a permeabilidade em membranas foi realizada por BARRER e 

PETROPOULOS (1961), quando eles calcularam a difusão de um fluxo através de uma 

fase dispersa (com arranjos retangulares) em uma matriz com um coeficiente de difusão 

distinto. Nesse caso, a permeabilidade apresenta-se em função da fração da secção 

transversal disponível para a difusão da molécula e em função da tortuosidade do 

caminho (figura 16).   

 

Figura 16. Representação da tortuosidade provocada pelo alinhamento de 

nanoplaquetas CHOUDALAKIS e GOTSIS (2009) 

NIELSEN (1967) propôs um modelo simples para estudar a difusão através de 

um nanocompósito. O modelo adaptado por CHOUDALAKIS e GOTSIS (2009) 

esquematiza, como visto na figura 16, um arranjo regular de nanopartículas retangulares 

e regulares entre si com largura (L) e espessura (W), dispersas e orientadas 

perpendicularmente à direção principal da difusão. 

Nesse modelo, o coeficiente de solubilidade é dado pela equação: 

 S = S0(1 −  ∅) Equação 13 

 

Em que S0 define o coeficiente de solubilidade do polímero puro e Ø é a fração 

volumétrica das nanocamadas dentro da matriz. Neste modelo, as nanocamadas atuam 

como barreiras à difusão de moléculas, dessa forma, o coeficiente de difusão (D) atua 

em função da tortuosidade (t): 

 



 
𝐷 =  

𝐷0

𝑡
 

Equação 14 

 

Em que, D0 é o coeficiente de difusão da matriz e o fator t depende da razão de 

aspecto, da forma e da orientação das nanopartículas, representado por: 

 

 
𝑡 =  

𝑙′

𝑙
 

Equação 15 

 

Em que l′ define a distância que molécula deverá percorrer para difundir-se por 

entre a matriz e l define a espessura desta.  Aplicando a equação para o nanocompósito, 

obtém-se:  

 
𝑃𝑛𝑎𝑛𝑜𝑐𝑜𝑚𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 𝐷. 𝑆 =  

𝐷0

𝑡
 . 𝑆 

Equação 16 

 

No polímero puro: 

 

 
𝑃𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 =  𝐷0 . 𝑆0 =  

𝐷0. 𝑆

1 −  ∅
 

Equação 17 

 

 

 

Dessa forma, a relação entre Pnanocompósito e Pmatriz resulta na equação abaixo que 

representa a permeabilidade relativa entre o nanocompósito e a matriz polimérica: 

 

 𝑃𝑛𝑎𝑛𝑜𝑐𝑜𝑚𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜

𝑃𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧
=  

1 −  ∅

𝑡
 

Equação 18 

 

Como cada nanocamada contribui na distância de difusão como um aumento na 

média de L/2 e considerando <N> o número médio de nanoplaquetas que o fluxo 

permeante encontra na matriz, então a distância de difusão l′, será dada por:  

 

 l′ = l+ < N > L/2                                                      Equação 19 

 



Como <N> = 1. Ø / W, o fator tortuosidade t é dado por: 

 

 
t = 1 +  

L. ∅

2W
 

Equação 20 

 

Rearranjando, a equação resulta em: 

 

 Pnanocompósito

Pmatriz
=  

1 −  ∅

1 +  
α∅
2

 
 

Equação 21 

 

Em que α = L/W representa a razão de aspecto das nanocamadas. Segundo a 

equação, o coeficiente de permeabilidade do nanocompósito diminui com o aumento de 

α e Ø. No entanto, para Ø, o limite prático de validade para este comportamento é Ø ≤ 

10%, devido à tendência das nanopartículas se agregarem, aumentando Ø. 

É importante destacar que, em muitos casos, a permeabilidade do 

nanocompósito pode ser afetada pela existência de regiões interfaciais entre a matriz e 

as partículas inorgânicas. Os domínios dessas partículas podem aumentar o coeficiente 

de difusão. E essa região interfacial é causada pelo surfactante que é usado para a 

modificação das partículas ou é consequência da formação de vazios entre as diferentes 

fases (CHOUDALAKIS e GOTSIS, 2009). 

Nesses casos, o coeficiente relativo de difusão pode ser expresso, segundo 

SORRENTINO et al. (2006), pela expressão: 

 

                                         
𝐷𝑐𝑜𝑚𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜

𝐷𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧
=  

𝛼′

𝜏
                                  Equação 22 

 

Em que, α′ representa um fator que quantifica o efeito da interface regiões: 

α′ = 1 +  𝛽′ 

O parâmetro 𝛽′ pode ser expresso por:  

𝛽′ =  
𝑉𝑠

𝑉𝑓
.
𝐷𝑠

𝐷0
− 

𝑉𝑠 + 𝑉𝑓

𝑉𝑓
 

Em que 𝐷𝑠 𝑒 𝑉𝑠 são o coeficiente de difusão e o volume das interfaces, 

respectivamente. D0 é o coeficiente de difusão para o polímero puro e V𝑓  é o volume 



das nanoplaquetas. Considerando que Vs = V𝑓 seja desprezível, então 𝛽′ = -1 e α′ = 

1-∅. No entanto, os parâmetros Ds, Vs não são facilmente mensuráveis. O valor do 

parâmetro 𝛽 tem um forte efeito na difusividade para todas as concentrações da fase 

impermeável (CHOUDALAKIS e GOTSIS, 2009). 

Outro fator importante é a influência que partículas agregadas exercem na 

permeabilidade dos nanocompósitos. A rota de processamento dos nanocompósitos 

pode resultar na aglomeração das camadas da argila organofílica. Esses aglomerados 

podem causar a formação de orifícios em grande escala na matriz e como consequência 

podem atuar como vias de baixa resistência para o transporte molecular. Quando há 

altos teores de argila, é difícil manter um alto grau de dispersão plaquetária e evitar a 

presença de estruturas intercaladas. NAZARENKO et al. (2007) modificou a equação 

de Nielsen para levar em conta o caso de pilhas de camadas (agregados) dispersas 

homogeneamente na matriz polimérica e orientadas perpendicularmente à direção de 

difusão. A nova equação é expressa por: 

                                
𝐾𝑐𝑜𝑚𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜

𝐾𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧
=  

1− ∅

1+ 
𝛼

2𝑁
∅
                                       Equação 23 

Em que N é o número de camadas empilhadas e no caso de N = 1 considera-se 

a delaminação da camada completa (esfoliação). Quanto maior o grau de 

empilhamento, isto é, quanto maior o valor de N, menos eficiente é o aumento das 

propriedades de barreira (CHOUDALAKIS e GOTSI, (2009). 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Influência da dispersão da argila na estrutura dos nanocompósitos 

A busca bibliográfica para esse trabalho se concentrou nos estudos de 

nanocompósitos poliméricos reforçados com argilominerais de alumino silicatos. Os 

trabalhos encontrados mostram os fatores que levam à esfoliação total ou parcial das 

cargas na matriz do polímero e como isso influencia nas propriedades mecânicas, 

térmicas e de barreira. 

LIU, ZHOU E YAN (2004) puderam avaliar a influência da composição da argila 

na morfologia final de nanocompósitos. A incorporação de dois tipos de nanocargas 

(com e sem grupos hidroxila) em poliamidas 10.10 foi estudada e observou-se que a 

diferença na composição das duas argilas organofílicas (3% em peso) influenciou 

diretamente na morfologia e propriedades dos nanocompósitos resultantes. Enquanto 

que a nanocarga com grupos hidroxilas resultou em um nanocompósito com estrutura 



esfoliada, a nanocarga sem grupos hidroxila ofereceu uma estrutura intercalada. Esse 

fenômeno foi justificado pela interação dipolo-dipolo entre a poliamida e a 

montmorilonita com hidroxila que auxiliou na esfoliação.  

Dentro desse contexto, BANIASADI et al. (2021) observaram a formação de 

estruturas esfoliadas na poliamida 6.14 com a adição de argila organofílica utilizando o 

processo de polimerização in situ. Esse resultado mostrou como a modificação orgânica 

é importante para facilitar a difusão das cadeias poliméricas dentre as camadas de 

argila, uma vez que com o tratamento a superfície hidrofílica da argila passa a ser 

hidrofóbica.  

HAMMAMI et al. (2019) observaram nanoplaquetas individuais montmorilonita 

organofílica com um alto grau de esfoliação e orientação na poliamida 6. O efeito foi 

associado não apenas a boa interação entre a poliamida polar como também às forças 

de cisalhamento induzidas durante o processo de extrusão. 

HUANG et al. (2021) obtiveram nanoplaquetas esfoliadas e algumas 

intercaladas de montmorilonita organofílica na matriz de poliamida 12, utilizando o 

método de extrusão com dupla-rosca. As micrografias desse trabalho mostram que a 

maioria das camadas de argila esfoliadas apresentavam espessura de 5 a 10nm e 

estavam homogeneamente dispersas na matriz polimérica. Foi observado também que 

com o aumento no teor de fase dispersa tende a formar aglomerados de argila e dificultar 

a esfoliação.  

A dependência da estrutura e propriedades dos nanocompósitos em relação a 

composição química da argila foi mostrada por ALVES et al. (2019). Nesse trabalho 

diferentes argilas orgânicas foram incorporadas ao PLA pelo método de extrusão. Os 

autores observaram que as argilas orgânicas híbridas contendo dimetil amônio (EA) e 

amina de sebo etoxilada (ETA) foram as que apresentaram melhor compatibilidade com 

PLA, mostrando o melhor nível de dispersão. O trabalho conclui que o uso de 

montmorilonita híbrida pode ser uma boa abordagem para obtenção de 

nanocompósitos, dependendo do tipo, quantidade e combinações de surfactantes no 

sistema.   

Já KHOSTAVAN et al. (2019) estudaram o tipo de interação entre nanotubos de 

carbono e argila montmorilonita na superfície de epóxi. Os resultados obtidos mostraram 

que a interação entre o epóxi e a montmorilonita é do tipo quimioabsorção, ao passo 

que o epóxi interage fisicamente com os nanotubos de carbono. O estudo aponta 

também para o melhor desempenho alcançado nos nanocompósitos com 

montmorilonita em comparação com os nanotubos de carbono.  



3.2 Propriedades mecânicas de nanocompósitos  

SUKHYY et al. (2018) desenvolveram nanocompósitos de poliamida 6 com argila 

montmorilonita organicamente modificada pelo metodo de extrusão e injeção e 

observaram uma forte dependência entre as tensões obtidas e as estruturas formadas. 

Com teor de 1% de argila modificada foi observado um aumento de resistência a tração 

de 50%. Todavia, com teores mais elevados de argila a resistencia à tração passou a 

diminuir. Os autores observaram também, pelas curvas de DSC, um aumento no grau 

de cristalinidade com teores de argila entre 1 e 2%. Eles justificam esse comportamento 

pela atuação das partículas de montmorilonita como agentes de nucleação aumentando 

tanto a cristalinidade quanto a resistência à tração.  

Por sua vez, FOLLAIN et al. (2016) investigaram o efeito da argila montmorilonita 

organofílica nas propriedades mecânicas da poliamida 12. Nesse trabalho, foram 

preparados nanocompósitos na forma de filmes, com 5% de argila. E foi observado um 

aumento nos valores de módulo elástico e consequentemente uma perda de ductilidade 

provocados pela presença da fase dispersa. Os autores explicam que a restrição na 

mobilidade das cadeias da poliamida circundantes por argila é capaz de aumentar o 

nível de rigidez mesmo com um baixo teor de reforço (5%). Os aumentos no módulo 

foram de 33% e 36% respectivamente para velocidades de rotação na rosca de 32 e 

100 rpm.  

Em relação aos sistemas ternários, ARANBURU et al. (2017) estudaram os 

efeitos da localização da argila organofílica nas propriedades mecânicas e térmicas de 

nanocompósitos ternários de polipropileno/poliamida-12. Os resultados do estudo 

mostraram que a adição de argila aumentou o módulo elástico dos nanocompósitos 

somente a partir de uma concentração crítica na qual a carga encontra-se 

completamente na matriz ou na fase dispersa. 

Ainda tratando-se de nanocompósitos de blenda, LIN et al. (2020) analisaram a 

influência de nanotubos de carbono (CNT) e argila organofílica (30B) nas propriedades 

mecânicas de nanocompósitos de blendas de poliamida 6 e fluoreto de polivinilideno 

(PVDF). O estudo mostrou que, em relação ao alongamento na ruptura, os 

nanocompósitos apresentaram valores mais baixos que as blendas devido à natureza 

rígida das cargas. Além disso, os CNTs proporcionaram um aumento de 13% na tensão 

de escoamento das blendas, enquanto que a argila aumentou 9%. Os autores atribuíram 

esse fenômeno ao fato dos CNTs possuírem uma maior rigidez e proporcionarem uma 

morfologia co-contínua na blenda. Já em relação ao módulo elástico, os 



nanocompósitos à base de argila apresentaram os maiores valores, com um aumento 

de 21% em relação à blenda.  

SHAMSURI e DAIK (2020) identificaram aumentos nas propriedades de 

resistência a tração, módulo elástico e resistência ao impacto de blendas de poliamida 

6 e borracha natural com adição de montmorilonita. O alongamento na ruptura, por sua 

vez, reduziu drasticamente com o aumento no teor de argila. Com 6 % de 

montmorilonita, o módulo elástico e a resistência à tração tiveram aumentos de 120 e 

41% respectivamente. Os autores observaram que os nanocompósitos com teores 

abaixo de 8% em peso de argila foram os que apresentaram melhoria mais significativa 

nas propriedades mecânicas em comparação com os outros.  

É importante também destacar uma das preocupações atuais em relação aos 

estudos com polímeros em geral que é a combinação das suas propriedades de 

engenharia com os fatores sustentáveis. E com poliamidas essa preocupação não é 

diferente, cada vez mais estudos avançam na avaliação de poliamidas biorenováveis. 

Nesse sentido, POLKOWSKI et al. (2017) estudaram as propriedades mecânicas de 

blendas de poliamida 10.10 com 6.10. Os resultados desse trabalho mostraram 

propriedades significativas de resistência à tração e módulo de elasticidade, indicando 

o excelente desempenho mecânico que as poliamidas, de um modo geral, apresentam. 

Os valores dessas propriedades aumentaram à medida que o teor de poliamida 6.10 

era maior, chegando a aumentos de 35% e 50%, respectivamente, nas blendas com 

30% de PA 6.10. De um modo geral, as propriedades das blendas apresentaram 

resultados intermediários em relação aos polímeros puros o que, segundo os autores, 

dá suporte para a declaração de miscibilidade dos biopolímeros. 

BATTEGAZZORE et al. (2019) estudaram a influência de argila 

organomodificada em poliamidas derivadas de fontes renováveis (PA 10.10 e PA 6.10). 

Cada poliamida foi previamente fundida juntamente com a argila para em seguida serem 

extrudadas na forma de filmes. Os resultados de testes mecânicos mostraram que 5% 

em peso de argila levou a uma melhoria significativa no módulo elástico (+68 e + 14%), 

um pequeno aumento na resistência à tração (+21 e + 5%) e uma redução pequena na 

deformação na ruptura (-15 e -24%) para PA10.10 e PA 6.10, respectivamente. A 

cristalinidade também foi estudada e análises de DRX mostraram a presença de apenas 

fase γ no PA10.10 e fases coexistentes α e γ no PA 6.10. 

Anteriormente, LIU et al. (2004) já haviam observado aumentos no módulo 

elástico e resistência à flexão da poliamida 10.10 com adição de montmorilonita. Nesse 

trabalho, a argila foi adicionada à poliamida pelo método de extrusão utilizando 



extrusora dupla-rosca. Com 3% de argila, o módulo obteve um aumento de 36,8% 

enquanto que a resistência à flexão aumentou 26,9%. O motivo dessa melhoria foi 

atribuído pelos autores à dispersão homogênea da argila orgânica, em especial aquela 

que possuía em sua composição grupos hidroxilas.  

No que diz respeito a blendas de biopoliamidas, RUEHLE et al. (2013) estudaram 

as propriedades térmicas e mecânicas de blendas de poliamida 11 e poliamida 6.10. 

Nesse estudo, foi observado que as duas poliamidas são totalmente miscíveis no estado 

fundido uma vez que à medida que a concentração de poliamida 11 era aumentada, o 

ponto de fusão referente aos cristais de poliamida 6.10 iam diminuindo. Em relação às 

propriedades mecânicas, a blenda dessas poliamidas apresentou valores intermediários 

em relação aos polímeros puros, o que reforça o indicativo de miscibilidade entre eles.  

Com a incorporação de 25% de PA 6.10 na PA 11, houve um aumento significativo de 

resistência à tração, chegando a valores acima do que propõe a regra da mistura. 

Já MORAN et al. (2016) estudaram as propriedades físicas da blenda das 

biopoliamidas PA 6.10 e PA 4.10. Os autores observaram que a mistura física desses 

polímeros se apresenta miscível para todas as composições, uma vez que foram 

encontrados valores negativos para a variação de entalpia (-20,25 kJ / mol) e houve 

inibição da cristalização da PA 6.10 durante o resfriamento na análise de DSC.  As 

propriedades mecânicas dessas blendas foram medidas antes e após recozimento e 

mostraram que composições com 20 e 40% de PA 4.10 levam a propriedades 

superiores, com maiores módulos de tração e de torção e resistência ao impacto, 

quando comparadas com os polímeros puros.  

Os resultados obtidos na literatura mostraram que biopoliamidas em geral são 

fortes candidatas para o estudo de misturas miscíveis. Apesar de blendas de polímeros 

semicristalinos serem normalmente imiscíveis, estudos demonstram que as 

propriedades físicas podem ser ajustadas pela variação da composição da mistura.  

2.6. Propriedades térmicas e cristalinidade 

HAMMAMI et al. (2019) estudaram as propriedades térmicas de nanocompósitos 

de poliamida 6. Nesse trabalho, foi verificado um pequeno aumento no grau de 

cristalinidade da poliamida com a presença da montmorilonita. Segundo os autores, 

esse aumento confirmou a formação de novos núcleos cristalinos como resultado da 

presença da argila. Foi observado também que a presença da argila provoca uma 

diferença nas temperaturas de fusão do cristal na forma γ.  



Nesse sentido, SUKHYY et al. (2018) também observaram, por meio de curvas 

de DSC, um aumento no grau de cristalinidade da poliamida 6 com teores de argila 

montmorilonita entre 1 e 2%. Eles justificam esse comportamento pela atuação das 

partículas de montmorilonita como agentes de nucleação e correlacionam esse 

fenômeno com os aumentos observados nos resultados de resistência à tração. 

Ademais, o estudo mostrou também que a argila em concentrações de 1 e 2% provocou 

o surgimento da forma cristalina γ na poliamida. Não obstante, em concentrações a 

partir de 5% essa forma γ passou a ser desprezível.  

MAJEED et al. (2019) observaram através de resultados de DSC um aumento 

na cristalinidade do polipropileno com a adição da montmorilonita. Nesse trabalho, os 

nanocompósitos foram preparados por extrusão e a argila utilizada não era organofílica. 

A adição da carga, todavia, mostrou-se satisfatório em melhorar a estabilidade térmica 

dos nanocompósitos desenvolvidos. As temperaturas de fusão e cristalização foram 

indiferentes à presença da carga não apresentando mudanças significativas.  

Já BANIASADI et al. (2021) estudaram as propriedades térmicas e cristalinidade 

de nanocompósitos de poliamida biorenovável (PA 6.14). Nesse estudo, os autores 

observaram que a adição de argila organofílica não resultou na formação de uma nova 

forma cristalina na poliamida, apesar da presença de dois picos endotérmicos. Os picos 

foram então atribuídos à fusão de fases α-cristalinas com diferentes graus de perfeição 

(α2 e α1). A presença da argila também não proporcionou nenhum efeito significativo 

nas temperaturas de fusão da fase α2, embora esta fase tenha revelado uma tendência 

de aumento no grau de cristalinidade com a presença da argila. 

Por sua vez, SHAMSURI e DAIK (2020) desenvolveram um nanocompósito 

ternário composto por poliamida 6, borracha natural líquida e montmorilonita não 

orgânica. Para esse estudo foi utilizada a técnica de dispersão em emulsão para realizar 

a modificação orgânica da argila e adicionalmente sintetizar os nanocompósitos. Com 

teores de argila entre 2 e 10% em peso, os resultados de DSC mostraram um aumento 

na temperatura de transição vítrea (Tg) da blenda de PA 6 e borracha natural. Ademais, 

observou-se que para teores de 4 e 6%, os nanocompósitos apresentaram uma 

morfologia esfoliada, enquanto que com 8 e 10% a morfologia apresentada foi 

intercalada. No estado esfoliado, o aumento na Tg foi mais considerável quando 

comparado ao estado intercalado. 

ARANBURU et al. (2017) não observaram mudanças nas temperaturas de fusão 

e cristalização em blendas de polipropileno/poliamida 12 com a adição de argila. Os 

autores atribuíram esse comportamento ao fato de a argila atuar provavelmente apenas 



na região interfacial. Além disso, a temperatura de transição vítrea também se mostrou 

indiferente à presença da argila nas blendas.  

Por outro lado, aumentos nos valores de temperatura transição vítrea de 

poliamida aromática foram observados por ALVI et al. (2014) com a adição de 

montmorilonita organofílica. Nesse estudo, a caracterização estrutural mostrou que as 

nanocargas da argila se distribuíram de forma intercalada na matriz do polímero. E 

aumento no valor da Tg foi máximo com 6% de adição de argila orgânica e depois 

diminuiu com o maior teor de argila. 

2.7. Propriedades de barreira em polímeros  

Trabalhos encontrados na literatura mostram que diferentes fatores podem 

contribuir para um aumento ou redução na permeabilidade de um polímero. Nesse 

contexto, BERGER et al. (2017) estudaram o efeito de reticulação por feixe de elétrons 

nas propriedades de permeação de hidrocarbonetos em polietileno de baixa densidade. 

A permeação foi avaliada por meio de um método gravimétrico com as amostras na 

forma de folhas de 12 mm de diâmetro. Os resultados reológicos e de medida de teor 

de gel mostraram que a densidade de reticulação do polímero aumentou com o aumento 

da dose de irradiação de elétrons. Em relação à permeabilidade das moléculas, a 

reticulação mostrou-se eficiente em restringir a permeação de hidrocarbonetos de 

cadeia mais longa, mas não houve mudanças significativas na permeação de moléculas 

de cadeia curta e compostos aromáticos. 

ZHAO e MALLICK (2019) estudaram a permeabilidade da poliamida 6 a três tipos 

de combústivel por teste de imersão. Para os três combustíveis, a poliamida não atingiu 

o nível de equilíbrio de absorção durante 720 h. Os resultados mostraram um 

comportamento característico de difusão não Fickiana e que, quando comparada ao 

polietileno de alta densidade, a poliamida 6 apresenta um nível de absorção menor. Já 

entre os combustíveis, o biodiesel foi o que proporcionou um maior aumento no ganho 

de massa para a poliamida e nos três a espessura aumentou em até 1,85%. Os autores 

apontam ainda para a atuação do combustível como plastificante que conduziu a 

alterações nas propriedades térmicas e mecânicas.  

YEH et al. (2009) investigaram a resistência à permeabilidade de gasolina em 

polipropileno e blendas de polipropileno com EVOH e poliamida. O polipropileno 

apresentou uma baixa resistência à permeabilidade com a permeação de cerca de 22% 

de gasolina em um período de um mês. O estudo mostrou que a adição de 10% em 

peso de EVOH melhorou ligeiramente a permeabilidade à gasolina do polipropileno 



moldado por sopro. Todavia, as blendas contendo poliamida apresentaram resultados 

melhores de resistência à permeabilidade da gasolina, uma vez que lâminas mais 

definidas de poliamida na matriz do polipropileno foram detectadas, ao passo que em 

relação ao EVOH foram encontradas lâminas quebradiças e menos demarcas. A taxa 

de permeação da blenda PP/PA foi cerca de 0,28 g/dia, que foi 10,1 e 1,2 vezes mais 

lenta que a taxa do polipropileno puro e da blenda PP/EVOH, respectivamente.  

Conforme o conteúdo de poliamida aumentava, maior era o efeito de barreira. Ademais, 

a blenda PP/EVOH/PA apresentou uma taxa de permeabilidade cerca de 113 vezes 

menor quando comparada ao polipropileno puro e 11 vezes menor quando comparada 

à blenda PP/PA. 

Outro ponto importante a ser considerado na difusividade é a natureza química 

e tamanho dos penetrantes. Nesse aspecto, o trabalho de PEREIRA et al. (2014) 

mostrou a influência de diferentes solventes apolares (tolueno, n-heptano, n-decano e 

n-tetradecano) no polietileno de alta densidade e no polipropileno, em função da 

temperatura (25, 50 e 80 °C). Foram calculados valores de ganho de massa, 

coeficientes de difusão, sorção, permeabilidade e parâmetros de mecanismo de 

transporte. Nesse trabalho, foi observado, em todas as temperaturas, que a 

permeabilidade no PP era mais acentuada que no PEAD, devido às diferenças 

morfológica e química entre os polímeros como o grau de cristalinidade e massa molar. 

Os valores de coeficiente de difusão e de permeabilidade aumentaram na seguinte 

ordem: n-heptano > n-decano > n-tetradecano, sugerindo que o volume molar de 

solventes influenciou na velocidade de difusão, concluindo, dessa forma, que moléculas 

menores possuem maior facilidade de difusão na matriz polimérica. 

Ademais, sabe-se que as diferenças estruturais entre os polímeros resultam em 

diferentes graus de permeabilidade molecular, como mostrado por  FILLOT et al. (2015). 

Nesse trabalho, foram avaliadas as propriedades de barreira a biocombustíveis na 

poliamida 6 (PA6) e no polietileno de alta densidade (PEAD). Os combustíveis foram 

preparados como uma mistura de tolueno, isooctano e etanol, com o etanol variando de 

0% a 100%. Os resultados mostraram que, em teores de até 85% de etanol, a 

permeabilidade na PA 6 é menor que no PEBD. Com 10% de etanol, o conteúdo de 

hidrocarbonetos (incluindo componentes aromáticos tóxicos) chegou a ser 900 vezes 

menor no fluxo de solvente do PA6 do que no PEBD. Foi observado também que, apesar 

do efeito plastificante do etanol na poliamida 6, a cinética de permeação de 

biocombustíveis evolui com o quadrado da espessura da amostra, o que permite prever 

a permeabilidade de peças espessas extrapolando o valor obtido. 



No trabalho de LIN et al. (2008) foi investigado o comportamento de transporte 

de componentes típicos da gasolina em membranas de polietileno glicol (PEG). Quatro 

grupos típicos de hidrocarbonetos foram encontrados na gasolina: alcanos, 

cicloalcanos, aromáticos e alquenos. O trabalho mostrou que os componentes do tiofeno 

tinham maior velocidade de solubilidade do que outros componentes da gasolina, pois 

dentre os componentes, este foi o que precisou de menos energia para superar a 

resistência de transporte para o fluxo livre na membrana. A ordem crescente de 

coeficiente de difusão (cm²/s) dos componentes da gasolina foi n-heptano < ciclohexano 

< ciclohexeno < Tolueno < Tiofeno. 

Com relação à utilização de nanocargas à base de silicatos, avanços importantes 

nos estudos de permeabilidade em polímeros têm sido proporcionados. Nesse sentido, 

SABARD et al. (2014) prepararam nanocompósitos de poliamida 6 com montmorilonita 

organofílica e avaliaram as propriedades de barreira ao tolueno e etanol. Os resultados 

mostraram que, independentemente das condições de processamento, as camadas de 

silicatos se dispersam de forma homogênea e orientadas paralelamente à superfície do 

filme. Isso contribuiu para o aumento da tortuosidade do fluxo molecular e 

consequentemente redução da permeabilidade. Os valores de coeficiente de 

permeabilidade para o etanol caíram cerca de 78% com a adição de 0,5% de argila. 

HERRERA et al. (2009) estudaram a permeação a gás de filmes de 

nanocompósitos de poliuretano com argila organofílica. Nesse trabalho, a 

permeabilidade de O2 e CH4 nos nanocompósitos sonicados e agitados foi avaliada a 

28% em massa de argila. Os resultados indicaram que o processo de sonicação das 

amostras de argila antes de serem incorporadas ao polímero, mostrou-se mais eficiente 

nas propriedades finais de barreira. Com a adição de Cloisite 30B uma redução na 

permeabilidade do O2 de cerca de 60% foi observada quando comparado ao poliuretano 

puro. Os autores sugeriram que um pré processamento por meio de sonicação induz à 

uma melhor dispersão da nanocarga aumentando, dessa forma, a tortuosidade na 

estrutura do nanocompósito.  

O efeito de barreira proporcionado pela presença de montmorilonita modificada 

(Cloisite 30B) também foi estudado por ALIX et al. (2012), na poliamida 6. Os resultados 

de permeabilidade foram analisados por meio do modelo de (Nielsen, 1967) mostrando  

uma redução significativa (aproximadamente 70%) na permeabilidade à água e 

nitrogênio nas estruturas com até 10% em peso de nanocarga. A boa dispersão obtida 

na estrutura do nanocompósito foi fundamental para a formação de vias de difusão 

longas e dificultosas que aumentaram a tortuosidade do material. Os autores, 



entretanto, notaram que o ajuste de dados experimentais para o modelo geométrico de 

permeabilidade é adequado apenas para a permeação de nitrogênio, pois o modelo não 

engloba os efeito de plastificação induzidos pelas moléculas de água. 

Em relação à nanocompósitos ternários, MOGHRI et al. (2018) estudaram as 

propriedades de barreira ao tolueno em blendas PEBD/PA6 reforçadas com argila 

montmorilonita. Os resultados mostraram que o aumento no teor de nanocarga na 

poliamida 6 levou à uma melhoria nas propriedades de barreira devido à ação 

combinada de resistência do silicato e das cadeias de poliamida à difusão do tolueno. 

Também foi investigado a influência do tipo de compatibilizador nas propriedades de 

barreira. Com um compatibilizante a base de PEAD e com um teor mais alto de anidrido 

maleico, as reações com os grupos funcionais de amina do PA6 foram mais intensas, 

contribuindo para uma forte interação tanto com as fases da blenda quanto com as 

nanopartículas de argila. 

Ainda tratando-se de sistemas ternários, LIU et al. (2018) prepararam 

nanocompósitos utilizando blenda de poliamida 6 com poliamida 66 e montmorilonita 

como nanocarga. A argila se apresentou bem dispersa e esfoliada na matriz e 

juntamente com a sua alta área de superfície contribuíu para o aprimoramento nas 

propriedades de barreira ao oxigênio. Com apenas 1% em preso de argila, a 

permeabilidade ao oxigênio reduziu cerca de 30%. A esfoliação da argila também 

contribuiu para a formação de cristais na forma γ e aumentou a resistência à tração. 

MOHSEN e ALI et al. (2018) observaram o efeito da montmorilonita sódica nas 

propriedades de barreira do poli ácido lático (PLA). Nesse trabalho, foi mostrado que 

polímeros vítreos como o PLA têm permeabilidade ao oxigênio muito alta e baixa 

propriedade de barreira ao vapor de água por ser hidrofóbico. A adição da 

montmorilonita, entretanto, mostrou ser eficiente para reduzir a permeabilidade ao 

oxigênio e ao vapor de água. Com um teor de 6% em peso de carga foi provocada uma 

tortuosidade no caminho de difusão que dificultou a permeabilidade molecular.  

Uma revisão sistemática sobre propriedades de barreira de nanocompósitos de 

poliuretano foram investigadas por JOSHI et al. (2018). Nesse estudo os autores 

apontaram para os fatores que influenciam na permeabilidade do poliuretano como peso 

molecular, temperatura de transição vítrea, cristalinidade, estrutura e morfologia, 

natureza das reticulações e densidade de reticulação, ambiente circundante 

(temperatura, diferença de pressão) e tamanho de a molécula gasosa. Dentre esses 

fatores, a estrutura e morfologia são dominantes para o efeito de barreira a gás. A 

permeabilidade diminui com o aumento da densidade de reticulação e da temperatura 



de transição vítrea. O estudo também mostra que a adição de nanocargas no 

poliuretano leva a uma redução significativa na permeabilidade ao gás. Resultados 

mostraram que apenas 3% em peso de nanocarga modificadas organicamente é capaz 

de reduzir a taxa de transmissão de oxigênio e vapor de água através no poliuretano 

em 30% e 50%, respectivamente 

Já FOLLAIN et al. (2016) estudaram o efeito de barreira a nitrogênio e água em 

dois tipos nanocompósitos de poliamida 12, um com argila organofílica e outro com 

argila não modificada. Com uma concentração de 5% em peso, argila organofílica 

proporcionou uma morfologia com alto grau de esfoliação e dispersão, ao passo que 

para a argila não modificada foi observado a formação de agregados que 

descaracterizava o sistema como nanocompósito. A estrutura esfoliada obtida pela 

argila organofílica aumentou a fração de fase cristalina disponível no filme que somado 

à tortuosidade contribuíu para dificultar a difusividade e a permeabilidade na matriz. 

WANG et al. (2020) utilizaram nanocargas de laponita não modificada e 

montmorilonita para avaliar propriedades de barreira do policarbonato de polipropileno 

(PPC). Os resultados de microscopia eletrônica por transmissão (MET) mostraram que 

tanto a laponita quanto a montmorilonita estavam bem dispersas na matriz de PPC. No 

caso da montmorilonita, menos de 3% em peso foi suficiente para melhorar o 

alongamento na ruptura e estabilidade térmica. Os nanocompósitos PPC / argila com 

7% em peso de argila apresentaram a menor permeabilidade ao O2, que foi duas ordens 

de magnitude menor do que a do PPC puro. 

Por outro lado, MAJEED et al. (2018) estudaram as propriedades de barreira ao 

oxigênio de nanocompósitos de polietileno de baixa densidade reforçado com argila 

montmorilonita. Neste estudo, os compatibilizadores anidrido maleico (MAPE) e etileno 

vinil acetato (EVA) foram utilizados em diferentes concentrações para avaliar seu papel 

na delaminação das plaquetas de argila na matriz do polietileno e auxiliar na sua 

dispersão uniforme. Nas análises de DRX, a incorporação de 3% de MAPE e 12% de 

EVA no nanocompósito levou a uma melhoria de 32% e 25% nas distâncias entre 

camadas do MMT, respectivamente. Esse comportamento sugeriu a disperção e 

delaminação das plaquetas na matriz polimérica. Como resultado disso, houve um 

aumento significativo na barreira ao oxigênio, que aumentou com o aumento do 

conteúdo de MAPE. A adição de EVA também resultou na diminuição da permeabilidade 

ao oxigênio e a permeabilidade foi mínima com 12% em peso de EVA. Os valores 

mínimos de permeabilidade para os nanocompósitos compatibilizados com MAPE e 

com EVA foram de 121 e 169 ml-mm/m2-d-atm, respectivamente. 



4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Materiais 

Para esse trabalho foram utilizadas as biopoliamidas PA 6.10 e PA 10.10 

fabricadas pela Evonik Industries. Esses polímeros são provenientes de fontes 

renováveis sendo derivados 62% e 100% do óleo de rícino, respectivamente. O 

fabricante utiliza como referência as denominações Vestamid Terra HS18 e Vestamid 

Terra DS18 para a PA 6.10 e PA 10.10, respectivamente. Na tabela 1 estão as 

informações técnicas obtidas do fabricante para esses polimeros.  

Tabela 1. Propriedades das biopoliamidas. Fonte: Evonik Industries 2020 

Propriedade Método de 

Teste 

Unidade PA6.10 PA10.10 

Número de 

viscosidade 

 

ISO 307 

 

cm³/g 

 

180 

 

180 

Temperatura 

de fusão 

 

ISO 11357 

 

°C 

 

223 

 

200 

Absorção de 

água (Tamb) 

 

 

 

% 

 

3,31 

 

1,8 

Densidade ISO 1183 g/cm³ 1,07 1,06 

Tensão no 

escoamento 

 

ISO 527 

 

Mpa 

 

61 

 

54 

Módulo 

Elástico 

 

ISO 527 

 

Mpa 

 

2100 

 

1700 

Potencial de 

aquecimento 

global 

 

ISO 14040 

 

Kg CO2eq 

 

4,6 

 

4,0 

 

A argila utilizada foi a montmorilonita organicamente modificada com sais de 

amônia (Cloisite 30B) pertencente ao grupo das esmectitas, com estrutura em placas. 

Trata-se de uma argila comercial e fabricada pela BYK Additives and Instruments, suas 

informações técnicas estão especificadas na tabela 2. 

Tabela 2. Especificações técnicas da Cloisite 30B. Fonte: BYK Additives and Instruments 

Composição: 

Bentonita de sal quaternário de amônio 

Propriedades típicas: 



Umidade < 3% 

Tamanho típico de 

partícula 

<10μm (d50) 

Densidade 1,98 g/cm3 

 

4.2 Preparação dos nanocompósitos 

Inicialmente foi preparada a blenda das poliamidas em uma composição de 

50/50 utilozando o método de extrusão para o processamento. Após isso, a argila foi 

adicionada em concentrações de 0%, 3%, 5% e 8%. O mesmo processo de adição da 

argila, com os mesmos teores, foi realizado com as poliamidas puras (PA 6.10 e PA 

10.10), resultando em um total de 12 composições. 

 Na figura 17 estão esquematizadas as etapas de mistura e preparação dos 

nanocompósitos. Inicialmente foi utilizada uma extrusora dupla rosca co-rotacional (AX 

Plásticos Máquinas Técnicas Ltda), onde os polímeros na forma de peletes e a argila 

foram simultaneamente adicionados no funil de alimentação. Foi aplicada uma 

velocidade de rotação da rosca do funil de alimentação de 50 rpm e velocidade de 

rotação de rosca da extrusora de 230 rpm. O perfil de temperatura utilizado no processo 

de extrusão foi de 120 a 230°C.  

 

 

 

 

Figura 17. Fluxograma com as etapas de mistura e preparação dos corpos de prova 

Em seguida, o material extrudado foi granulado e todas as composições 

permaneceram em uma estufa a vácuo da marca Solab modelo SL 102/480 por 6 horas 

a 100 °C para secagem. Por fim, os corpos de prova foram moldados por injeção em 

uma injetora BATTENFELD, modelo HM 45/210.  A geometria dos corpos de prova 

seguiu a norma ISO 527 para ensaio de tração. Na tabela 3 estão apresentadas todas 

as amostras obtidas no processamento com suas respectivas identificações. 

Secagem 
dos peletes a 

100°C por 
24h

Extrusão 
simultânea 
(polímero e 

argila)

Secagem 
dos peletes 

extrudados a 
100°C por 6h 

Injeção dos 
corpos de 

prova 

PA 6.10 + Cloisite 30B 

PA 10.10 + Cloisite 30B 

Blenda + Cloisite 30B 



Tabela 3. Identificação das amostras 

Argila em peso Poliamida 6.10 Poliamida 10.10 Blenda  (50/50) 

0% PA 6.10_0 PA 10.10_0 BLENDA_0 

3% PA 6.10_3 PA 10.10_3 BLENDA_3 

5% PA 6.10_5 PA 10.10_5 BLENDA_5 

8% PA 6.10_8 PA 10.10_8 BLENDA_8 

 

4.3 Caracterização 

4.3.1 Difração de raios X (DRX) 

Foi utilizado um equipamento modelo 6000 Shimadzu, onde as amostras foram 

expostas a radiação Cu – Kα (λ = 1,5406 Ắ). Para a análise foi feita uma varredura 2θ 

de 1° a 35° e velocidade de varredura de 1,0°/min. O objetivo dessa análise foi avaliar 

as alterações no espaçamento interlamelar das nanocargas de argila nas diferentes 

concentrações e por meio dos resultados avaliar o grau de dispersão na matriz 

polimérica. Como a poliamida 6.10 e 10.10 são polímeros semicristalinos com fases 

triclínicas (α) e (γ) e uma fase metaestável (β) foi também analisado a presença dessas 

fases bem como a influência da argila na formação delas. 

4.3.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e Espectroscopia de raios X por 

energia dispersiva (EDS) 

A superfície de fratura dos corpos de prova foi submetida à avaliação morfológica 

por meio de imagens de alta resolução obtidas por um Microscópio Eletrônico de 

Varredura da marca JEOL JCM-5700 CARRY SCOPE. Inicialmente foi realizada a 

fratura por impacto nos corpos de prova, para em seguida ser feita uma deposição de 

ouro via sputtering na superfície utilizando uma metalizadora DENTON VACUUM (Desk 

V). As imagens de MEV foram obtidas utilizando tensão de 20kV e ampliação de 500 

vezes na região de fratura acima do entalhe. Para o EDS foi realizado um mapeamento 

nessa mesma região com tensão de 20kV, ampliação de 500 vezes e distância de 

trabalho de 10 mm. Nesse mapeamento, foram identificadas a presença de 

aglomerados da argila por meio da quantificação dos elementos silício e alumínio, 

utilizando um tempo médio de aquisição de 10 minutos.  

4.3.3 Calorimetria exploratória diferencial (DSC):  

As propriedades térmicas das amostras foram determinadas por meio do 

Calorímetro Diferencial de Varredura NETZSCH DSC 200 F3. O ensaio foi realizado 



com amostras de 8 a 9 mg em panelas de alumínio, nas seguintes condições: nitrogênio 

como gás de purga a um fluxo de 50 mL/min, fluxo de nitrogênio protetivo de 100 

mL/min. Foram realizadas duas etapas de aquecimento. O primeiro aquecimento foi feito 

para eliminar a história térmica das amostas e os dados obtidos a partir desse 

aquecimento foram utilizados para discutir as propriedades mecânicas sob tração. Com 

o segundo aquecimento foram extraidos os valores de propriedades térmicas em que 

foi discutido a influencia da adição da argila. Para o cálculo do grau de cristalinidade, foi 

utilizada a equação 24 a seguir:  

Xc (%) =  
∆Hf

∆H°f X (1−f)
 x 100                         Equação 24 

 

Em que, f corresponde à fração de argila adicionada e ∆H°f à entalpia de fusão 

do polímero, admitindo-se ele como 100% cristalino. Para a PA 6.10 admite-se ∆H°f  = 

254 J/c e para a PA 10.10 ∆H°f  = 244 J/c (Pagacz et al., 2016.). 

4.3.4 Ensaio mecânico de tração 

As amostras foram submetidas a um ensaio de tração uniaxial em uma máquina 

universal de ensaios INSTRON, modelo 3367. Conforme a norma ISO 527, foi utilizada 

para esse ensaio uma velocidade de teste de 50 mm/min. A geometria dos corpos de 

prova também seguiu a norma com as seguintes dimensões: largura = 10 mm, 

comprimento inicial L0 = 115 mm e espessura = 4 mm. Por meio do ensaio foram 

extraídos resultados de módulo elástico, máxima resistência à tração e alongamento na 

ruptura. 

4.3.5 Teste de permeabilidade por imersão  

Para a realização desse teste foi determinado o ganho de massa de gasolina por 

meio de técnica gravimétrica tendo como referência o estudo de ZHANG et al. (2006) 

para permeabilidade em nanocompósitos de poliamidas. Foram utilizadas amostras 

obtidas dos corpos de prova injetados com as seguintes dimensões: 10 mm de 

comprimento, 10 mm de largura e 4 mm de espessura. As amostras dos polímeros 

puros, da blenda e dos nanocompósitos foram pesadas inicialmente em uma balança 

Marte AD500 com precisão de 3 casas decimais. Posteriormente as amostras foram 

imersas em 0,4L de gasolina comercial à temperatura ambiente contida em recipientes 

de vidro devidamente selados (figura 18).  



 

               Figura 18. Recipientes contendo as amostras imersas em gasolina  

As amostras foram frequentemente retiradas da gasolina e secadas antes de 

cada pesagem. O tempo para pesar cada amostra foi minimizado a fim de reduzir ao 

máximo a exposição à umidade. Durante os primeiros 7 dias, os intervalos de tempo 

entre as medições de peso foram de 12 horas, a fim de capturar as altas taxas iniciais 

de absorção, e em seguida foram utilizados intervalos de 48 horas, respectivamente, 

até as amostras atingirem o patamar de equilíbrio. No final do teste as amostras ficaram 

expostas à gasolina em um total de 1.440 horas. 

Os valores de ganho de massa (mt) foram obtidos com base nos resultados 

médios de pelo menos três amostras utilizando a equação abaixo: 

 
𝑚𝑡 =  

𝑊𝑡 −  𝑊𝑑

𝑊𝑑
 

Equação 23 

Em que: Wt  =  peso da amostra após um tempo (t) e Wd  =  peso da amostra 

seca. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

5.1 Caracterização por Difração de Raios X (DRX) 

Na Figura 17 a seguir estão apresentados os difratogramas referentes a 

poliamida 6.10, poliamida 10.10 e sua blenda. Por meio dos gráficos obtidos foi possível 

avaliar as fases cristalinas dominantes nas poliamidas bem como mudanças estruturais 

provocadas pela mistura física delas.  
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Figura 17 Difratograma de Raio X referente às poliamidas e sua blenda. 

Observa-se para as duas poliamidas uma região de difração em torno de 8° 

referente ao plano (002). Esse pico que é menos visível e bastante amplo corresponde 

ao comprimento da unidade de repetição dos grupos carbonílicos que se repetem na 

cadeia. Ademais, uma única região de difração em torno de 20,9° mostra-se visível para 

as duas poliamidas, o qual corresponde à distância intercadeia da forma cristalográfica 

γ, que se mostrou predominante para todas as amostras. Resultados semelhantes foram 

encontrados por PAGACZ et al. (2016) em amostras injetadas de poliamida 6.10 e por 

BATTEGAZZORE et al. (2019) em filmes de poliamida 10.10.  

 PAGACZ et al. (2016) citam que biopoliamidas como a PA 6.10 e 10.10 

apresentam dois planos de difração na região entre 20° e 24°, correspondentes aos 

planos (100) e (010/110) da fase α, respectivamente. Entretanto, de acordo com ZENG 

et al. (2006), no processo de aquecimento de poliamidas puras, uma transição cristalina 

sólido/sólido pode ocorrer quando altas temperaturas são atingidas. Esse fenômeno, 

chamado de “Transição de Brill”, foi descoberto inicialmente com a poliamida 66. O que 

justifica essa transição é a ocorrência de uma fusão local de sequências de metileno 

entre os grupos amida. Há então uma aproximação gradual das duas difrações em 2θ 

= 20° e 2θ = 24° para uma difração larga em torno de 21°. Esses resultados mostram 

como as condições de processamento influenciam na cristalização das poliamidas e 

diferentes formas cristalinas podem ser formadas. Nesse sentido, PAGACZ et al. (2016) 

relatam que quando há uma têmpera no material, uma fase γ menos estável é 



favorecida. Já quando o processo de resfriamento é lento, há um favorecimento de uma 

fase mais estável. 

Em relação à blenda, observou-se que a mistura física promoveu uma alteração 

na distância interplanar das biopoliamidas com o surgimento de um segundo plano de 

difração. Os picos para a blenda ficaram em torno de 20,9 e 22,5°, em que essa região  

em 22,5° está associada a formação da forma cristalina metaestável β. Esses resultados 

mostram, mais uma vez, como que diferentes formas cristalinas podem coexistir em 

poliamidas. 

Por meio do DRX, foi possível também estudar o comportamento de dispersão 

e esfoliação da nanocarga nos polímeros. Na Figura 18 está apresentado o difratograma 

da argila montmorilonita organofílica (Cloisite 30B) mostrando a presença de um pico 

de difração em torno de 5° (1,8 nm). Esse pico revela o aumento no espaçamento 

interlamelar que é provocado pela presença dos modificadores orgânicos como relatado 

por ZHANG et al. (2003). 
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Figura 18 Difratograma de Raio X referente à montmorilonita (Cloisite 30B) 

Em relação aos nanocompósitos, não é previsto que ocorra a presença de picos 

característicos da nanocarga nos difratogramas quando há esfoliação, pois nesse caso 

o espaçamento entre as lamelas do silicato é muito grande para que a difração ocorra. 

É possível observar nos difratogramas da Figura 19 e da Figura 20 que não há um pico 

intenso referente à argila (região de 5°) nas composições contendo 3 e 5 % de 

nanocarga. Esse comportamento revela um grau de dispersão satisfatório da argila na 

matriz.  



Entretanto, essa região de difração se mostra mais intensa na composição de 

8%, representada pelo círculo cinza nos gráficos. Esse comportamento indica que houve 

uma maior dificuldade no processo de dispersão da argila e consequentemente na sua 

esfoliação por conta da possível formação de agregados. Além disso, foi possível notar 

que o pico de difração referente a argila que é em torno de 5° foi deslocado para 

aproximadamente 6° com o teor de 8%. Isso mostra que houve uma redução na 

distância intercamada, indicando a dificuldade de concentrações maiores de carga em 

promover a intercalação entre o polímero e as camadas de silicato.  
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Figura 19 Difratogramas de Raio X da poliamida 6.10 e nanocompósitos 
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Figura 20 Difratogramas de Raio X da poliamida 10.10 e nanocompósitos 

Na  

Figura 21 estão apresentados os difratogramas da blenda e seus 

nanocompósitos. Observa-se que a mistura física promoveu uma alteração na distância 

interplanar das biopoliamidas com o surgimento de uma segunda região de difração em 

torno de 22,5°. Essa região está associada à formação da forma cristalina metaestável 

β-pseudohexagonal. Entretanto, com a adição da argila, percebe-se que a região de 

difração volta a se concentrar em torno de 20,9° o que corrobora com resultados 

encontrados por BATTEGAZZORE et al. (2019) que apontam para a tendência que 

nanocargas têm de promover a formação de fases γ. Ademais, observa-se que com 8% 

de argila também não houve um grau de esfoliação satisfatório, pois é visível para essa 

composição a presença mais acentuada do pico de difração referente a argila (círculo 

cinza). 
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Figura 21 Difratogramas de Raio X referentes a blenda e seus nanocompósitos 

5.2 Propriedades térmicas  

Os valores de entalpia de fusão (∆Hf), temperaturas de fusão (Tf), temperatura 

de cristalização (Tc) e grau de cristalinidade (Xc) das amostras foram obtidos por meio 

das curvas de aquecimento e resfriamento (com réplicas) e estão apresentados na 

tabela 4 e 5. Os valores de Tc e Tf foram extraídos, respectivamente, dos pontos de 

máxima cristalização e fusão.  

5.2.1 Caracterização térmica das poliamidas e seus nanocompósitos  

A tabela 4 apresentada a seguir traz os valores de temperatura de fusão e 

cristalização, entalpia de fusão e grau de cristalinidade das poliamidas e seus 

nanocompósitos. Para o grau de cristalinidade são mostrados os valores obtidos na 

primeira e segunda corrida. 

Tabela 4. Propriedades térmicas das poliamidas e seus nanocompósitos 

Amostras Tf (°C) Tc (°C) ∆Hf (J/g) Xc 1 (%) Xc 2 (%) 

PA610_0 

PA610_3 

PA610_5 

PA610_8 

226,4 +/- 0,21 

225,4 +/- 0,14 

225,8 +/- 0,21 

224,9 +/- 0,07 

192,9 +/- 0,07 

194,3 +/- 0,11 

193,3 +/- 0,21 

193,2 +/- 0,21 

56,12 +/- 0,14 

54,87 +/- 0,22 

52,71 +/- 0,15 

47,74 +/- 0,08 

22,09 +/- 0,09 

22,27 +/- 0,22 

21,84 +/- 0,14 

20,42 +/- 0,21 

27,42 +/- 0,14 

33,06 +/- 0,22 

31,01 +/- 0,21 

29,58 +/- 0,09 

      



PA1010_0 

PA1010_3 

PA1010_5 

PA1010_8 

202,4 +/- 0,09 

202,3 +/- 0,11 

202,8 +/- 0,16 

202,9 +/- 0,22 

173,7 +/- 0,32 

174,5 +/- 0,21 

174,4 +/- 0,15 

173,6 +/- 0,14 

50,55 +/- 0,22 

51,73 +/- 0,14 

54,99 +/- 0,10 

53,02 +/- 0,31 

20,71 +/- 0,09 

21,85 +/- 0,15 

23,72 +/- 0,22 

23,62 +/- 0,21 

26,18 +/- 0,08 

27,02 +/- 0,21 

30,28 +/- 0,14 

28,22 +/- 0,14 

 

Os dados obtidos por meio do DSC e apresentados na tabela 4 mostraram 

valores de temperatura de fusão das poliamidas próximos aos encontrados na literatura. 

A poliamida 6.10 obteve uma temperatura de fusão em torno de 226°C que está dentro 

da faixa de temperaturas encontrada por PAGACZ et al. (2016) e RUEHLE et al. (2013) 

que obtiveram valores de 221°C e 226°C, respectivamente. Já a poliamida 10.10 obteve 

uma temperatura de fusão em torno de 202°C também próxima aos resultados obtidos 

por PAGACZ et al. (2016) e BATTEGAZZORE et al. (2019) que obtiveram ambos uma 

temperatura de 199°C. 

Em relação à temperatura de cristalização, a poliamida 6.10 apresentou um valor 

em torno de 193°C. Resultados semelhantes foram obtidos por MORAN et al., (2016) e 

KIZILTAS et al., (2021) com valores de 190°C e 192°C, respectivamente. Já a poliamida 

10.10 obteve uma temperatura de cistalização em torno de 174°C, próximo aos 

resultados apresentados por  LIU e YAN (2004), KUCIEL et al, (2016) e JIANG et al. 

(2017) que obtiveram valores de 177°C, 173°C e 174°C, respectivamente.  

 Os valores da tabela 4 também mostram que a poliamida 6.10 apresenta uma 

entalpia de fusão (56,12 J/c) superior à entalpia de fusão da poliamida 10.10 (50,55 J/c). 

Esse comportamento já era esperado dado que a poliamida 6.10 possui uma densidade 

maior de grupos amida por unidade de massa, quando comparada à poliamida 10.10. 

Como citado por PAGACZ et al. 2016) a presença de uma maior quantidade de grupos 

amida na PA 6.10 favorece a sua formação de ligações de hidrogênio e como 

consequência disso uma maior temperatura de fusão é favorecida. De um modo geral, 

as biopoliamidas apresentam altos pontos de fusão como resultado da presença de 

ligações de hidrogênio que influenciam tanto na mobilidade da cadeia quanto na ordem 

desta no estado fundido. 

Em relação aos nanocompósitos, verificou-se nos valores da tabela 4 que não 

houve alterações significativas nas temperaturas de fusão e cristalização quando 

comparados às poliamidas puras. Todavia, a cristalinidade das poliamidas mostrou ser 

sensível à presença da argila em pequenas concentrações. Os resultados de grau de 

cristalinidade obtidos na seguda curva de aquecimento mostraram um aumento na 

cristalinidade para concentrações em torno de 3 a 5% de carga e uma tendência de 



redução para concentrações maiores. Pela literatura, é esperado um aumento no grau 

de cristalinidade dos polímeros quando é adicionado argila como carga. SUKHYY et al. 

(2018) destacam a observação de um efeito de nucleação heterofásica da argila na 

cristalização da poliamida 10.10. Ademais, LECOUVET et al, (2011) citam que para 

composições com teores de argila inferiores a 5% o efeito de nucleação mostra ser 

dominante em nanocompósitos de poliamidas.  

Nos gráficos das figuras 25 e 26, estão apresentadas as curvas referentes ao 

segundo aquecimento das poliamidas e seus nanocompósitos. Nessas curvas, observa-

se a predominancia da fase α uma vez que eliminada a história térmica das amostras 

após o primeiro aquecimento, as cadeias cadeias tendem a se alinhar em uma froma 

triclínica mais estável. Esse resultado corrobora com o comportamento polimórfico 

esperado em poliamidas, que durante processos de aquecimento acabam formando 

lamelas com diferentes espessuras. Além disso, verifica-se para a poliamida 10.10 que 

as estruturas α e γ coexistem na presença da argila e a intensidade máxima da fase γ 

vai reduzindo para concentrações acima de 3%.  
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Figura 22. Curvas de aquecimento da poliamida 6.10 e seus nanocompósitos 
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Figura 23. Curvas de aquecimento da poliamida 10.10 e seus nanocompósitos 

Nos gráficos da Figura 24 e da Figura 25, a seguir estão apresentadas as curvas 

de refriamento onde se observa a cristalização das poliamidas e seus nanocompósitos. 

Para a poliamida 6.10 é possivel identificar um pequeno deslocamento da curva de 

resfriamento para temperaturas mais altas, quando 3% de argila foi adicionada. Esse 

resultado, apesar de não se repetir na poliamida 10.10, dá um indicativo do 

comportamento nucleante que a argila exerce sobre as poliamidas. 
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Figura 24. Curvas de resfriamento da poliamida 6.10 e seus nanocompósitos 
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Figura 25. Curvas de resfriamento da poliamida 10.10 e seus nanocompósitos 

5.2.2 Caracterização térmica das blendas e seus nanocompósitos 

Na tabela 5 estão apresentados os valores de temperatura de fusão, temperatura 

de cristalização, entalpia de fusão e grau de cristalinidade da blenda de PA 6.10 com 

PA 10.10 e seus nanocompósitos. Os valores foram extraídos da segunda corrida de 

aquecimento.  

 

Tabela 5. Propriedades térmicas das blendas das poliamidas e seus nanocompósitos 

Amostras Tf PA610 

(°C) 

Tf PA1010 

(°C) 

Tc PA610 

(°C) 

Tc PA1010 

(°C) 

∆Hf (J/g) Xc (%) 

BLENDA_0 

 

 

BLENDA_3 

 

 

BLENDA_5 

 

 

BLENDA_8 

224,7 

+/- 

0,09 

225,3 

+/- 

0,09 

224,5 

+/- 

0,14 

224,1 

+/- 

0,07 

200,8 

+/- 

0,07 

201,2 

+/- 

0,14 

200,8 

+/- 

0,20 

200,3 

+/- 

0,09 

189,6 

+/- 

0,20 

190,4 

+/- 

0,05 

189,5 

+/- 

0,05 

189,1 

+/- 

0,011 

180,1  

+/- 

0,014 

180,2 

+/- 

0,15 

179,7 

 +/- 

0,09 

180,5 

 +/- 

0,05 

56,63 

+/- 

0,05 

52,57 

+/- 

0,09 

51,98 

+/- 

0,14 

53,96 

+/- 

0,11 

22,64 

+/- 

0,11 

20,36 

+/- 

0,14 

19,71 

+/- 

0,05 

19,84 

+/- 

0,22 

 



A blenda das poliamidas apresentou um grau de cristalinidade (22,64%) dentro 

do intervalo de valores apresentados na tabela 4 em que foram obtidas as cristalinidades 

da poliamida 6.10 (22,09%) e da poliamida 10.10 (20,71%). Esse resultado mostra que 

a mistura física desses polímeros aponta para a formação de um sistema miscível, pois 

não há um prejuízo em termos de cristalização total. Além disso, observa-se que as 

temperaturas de cristalização referentes a cada poliamida na blenda (destacados em 

negrito na tabela 5) foram diferentes das temperaturas obtidas pelas poliamidas puras 

apresentadas na tabela 4. Esse comportamento reforça o caráter miscível dessa blenda, 

pois se as fases fossem imiscíveis entre si, cada poliamida se cristalizaria de forma 

independente e as temperatura de cristalização seriam exatamente iguais às suas 

temperaturas quando puras. 

Assim como nas poliamidas puras, os valores de temperatura de fusão e 

cristalização da blenda não sofreram alterações significativas com a adição da argila. 

Dentro desse contexto, resultados semelhantes em sistemas ternários foram 

encontrados por ARANBURU et al. (2017), em que os autores não observaram 

mudanças nas temperaturas de fusão e cristalização em blendas de 

polipropileno/poliamida 12 com a adição de argila. Os autores atribuíram esse 

comportamento ao fato de a argila atuar provavelmente apenas na região interfacial. 

 Todavia, ao contrário do que foi observado nas poliamidas puras, a argila 

acabou reduzindo a cristalinidade da blenda. Esse comportamento mostra a falta de 

compatibilidade da carga quando inserida em uma mistura de polímeros, isso ocorre, 

pois durante o processo de mistura dentro da extrusora, a argila pode se aglomerar em 

determinadas regiões da matriz. Como consequência, o efeito de nucleação 

heterogênea não é observado. Os aglomerados então restringem a formação de 

grandes domínios cristalinos devido ao espaço mais limitado e como consequencia 

disso, são formadas estruturas cristalinas menores , mais defeituosas e por dim uma 

possível cristalinidade mais baixa. 

Nos gráficos da Figura 26 e da Figura 27 estão apresentadas as curvas de 

aquecimento e resfriamento da blenda e seus nanocompósitos. Por meio das curvas 

observa-se que a argila não foi capaz de influenciar nas temperaturas de fusão e 

cristalização da blenda. Isso pode ser resultado de uma má despersão das nanocargas 

ou de sua concentração em determinadas regiões das fases constituintes da blenda.  
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Figura 26. Curvas de aquecimento da blenda e seus nanocompósitos 
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Figura 27. Curvas de resfriamento da blenda e seus nanocompósitos 

5.3 Caracterização por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e 

Espectroscopia de raios X por energia dispersiva (EDS) 

A microscopia eletrônica de varredura foi realizada com o objetivo de avaliar a 

presença de aglomerados de argila na matriz dos polímeros, uma vez que o grau de 

dispersão é fator determinante para as propriedades finais dos nanocompósitos. Através 

da superfície de fratura das amostras foram obtidas as imagens apresentadas a seguir 

em que é possível identificar, também, o tipo de fratura dominante.  

Nas imagens, é possível observar por meio da região de fratura obtida por 

impacto, o comportamento predominantemente frágil dos nanocompósitos. Esses 



resultados já eram esperados devido ao caráter fragilizador da argila, principalmente em 

teores mais elevados. As superfícies apresentam aspecto mais liso devido justamente 

à maior rigidez dos materiais.  

 

Figura 28. Imagens de MEV e EDS da poliamida 6.10 com 3, 5 e 8% de argila 

Nas imagens de EDS da Figura 28, observa-se, nas regiões destacadas por 

círculos, pequenos aglomerados nas composições com 5 e 8% em peso de argila. Esses 

resultados confirmam a presença dos aglomerados apontados nos difratogramas do 

DRX indicando a dificuldade de dispersão da argila em concentrações mais altas. 

Durante o processo de cisalhamento, na extrusão do material, a argila tende a se 

aglomerar em determinadas regiões. Isso ocorre por conta das fortes interações entre 

as ligações das camadas de silicatos. UTRACKI (2004) relata o fato de que, na maioria 

dos casos, a separação de fases entre o polímero e a argila é o que ocorre de fato, 

resultando em um aglomerado de partículas. Resultados semelhantes foram 

encontrados por ALDOUSIRI et al., (2012), em que a proporção e o tamanho de 

aglomerados de argila foram maiores com um teor de 7% em peso. A presença de 

regiões contento concentrações maiores de argila pode ser resultado do aumento de 

viscosidade provocado pela própria argila durante o processamento. Como 

consequência, há uma redução na capacidade de dispersão uniforme da argila. 

Entretanto, os resultados obtidos por essas técnicas não são suficientes para 

determinar precisamente o grau de dispersão e esfoliação da argila ou classificar as 

estruturas como intercaladas e esfoliadas por esta técnica. 



 

Figura 29. Imagens de MEV e EDS da poliamida 10.10 com 3, 5 e 8% de argila 

Nas imagens de EDS dos nanocompósitos da poliamida 10.10, a presença de 

aglomerados ficou ainda mais evidente na composição utilizando 8% em peso de argila. 

Esse comportamento corrobora com o que foi mostrado no difratograma de DRX em 

que foi observado um pico de difração mais intenso referente à argila. Na blenda das 

poliamidas, os resultados também foram semelhantes, com a presença dos 

aglomerados nas concentrações de 5 e 8%. Em síntese, observa-se que pelas análises 

de EDS, a concentração utilizando 3% em peso de argila, na PA 6.10, 10.10 e blenda, 

foi a que proporcionou um grau de dispersão mais uniforme e com menos aglomerados 

em comparação às composições com 5 e 8%. Como consequência, diferentes 

comportamentos térmicos, mecânicos e de barreira serão observados como resultado 

dessa dispersão.   



 

Figura 30. Imagens de MEV e EDS da poliamida 10.10 com 3, 5 e 8% de argila 

5.4 Propriedades mecânicas 

Os valores médios referentes às propriedades em tração das poliamidas puras 

e da sua blenda estão apresentados na tabela 6. Observa-se que os resultados de 

módulo elástico e tensão no escoamento apontam para o bom desempenho mecânico 

que as biopoliamidas possuem, como destacado por PAGACZ et al. (2016). De um 

modo geral, as poliamidas se destacam pelas suas propriedades mecânicas como 

resultado da presença de grupos amidas e grupos metilênicos em sua estrutura.  Os 

primeiros aumentam a energia de coesão entre suas cadeias, enquanto os demais 

conferem flexibilidade molecular.  

Tabela 6. Propriedades mecânicas das poliamidas e sua blenda 

Amostras 
Módulo elástico 

(MPa) 

Tensão no escoamento 

(MPa) 

Deformação na ruptura 

(%) 

PA6.10 

PA 10.10 

BLENDA 

1369 ± 35 

1213 ± 41 

1233 ± 58 

41,66 ± 0,62 

36,35 ± 0,46 

37,37 ± 0,17 

199,36 ± 1,53 

123,44 ± 37,03 

222,68 ± 7,15 

 

Nesse estudo, a blenda foi desenvolvida em uma composição de 50% para cada 

polímero e observa-se que não há, para essa composição, uma alteração significativa 

nos valores. Todavia, é importante mencionar que os resultados para as poliamidas 



puras encontrados nesse trabalho ficaram abaixo dos valores disponíveis na literatura, 

pois como mostrado no DRX a fase cristalina dominante foi a fase γ que tem como 

característica uma menor rigidez quando comparada a fase α. No trabalho de 

POLKOWSKI et al. (2017), por exemplo, foram obtidos módulos de elasticidade para a 

PA 6.10 e para a PA 10.10 de 1868 Mpa e 1341 Mpa, respectivamente, considerando 

as mesmas condições de teste. Pode-se considerar, entretanto, que a mistura física 

dessas poliamidas não indica um comportamento de imiscibilidade entre elas, uma vez 

que suas propriedades não são prejudicadas. Esse comportamento corrobora com os 

resultados por encontrados POLKOWSKI et al. (2017) e RUEHLE et al. (2013) em 

blendas de biopoliamidas. Em ambos trabalhos, o aumento na concentração de PA 6.10 

nas blendas eleva as propriedades mecânicas, em especial o módulo elástico.  

Na tabela 7, estão apresentados os valores de módulo, tensão no escoamento 

e deformação na ruptura para os nanocompósitos das poliamidas puras e da blenda.  

Observa-se que propriedade com maior evidência da influência da argila organofílica 

sobre a matriz polimérica é o módulo elástico, o qual aumenta à medida que a 

concentração de argila em peso aumenta. Para os nanocompósitos contendo 8% de 

argila não foram obtidos valores de tensão no escoamento pois o corpo de prova rompeu 

antes de ocorrer o escoamento, o que a fragilidade proporcionada pela a argila em altas 

concentrações. 

Tabela 7. Propriedades mecânicas dos nanocompósitos 

  Amostras Módulo elástico 

(MPa) 

Tensão no escoamento 

(MPa) 

Deformação na 

ruptura (%) 

PA610_3 

PA610_5 

PA610_8 

1773,70 ± 50,87 

2107,56 ± 28,72  

2400,90 ± 64,05  

43,09 ± 0,51  

43,89 ± 0,31 

        *** 

> 150 

< 30 

< 5 

    

PA1010_3 

PA1010_5 

PA1010_8 

1597,94 ± 42,53  

1852,27 ± 83,19  

2355,59 ± 28,73  

38,68 ± 0,78  

42,40 ± 0,56  

         ***  

> 70 

< 55 

< 6 

    

BLENDA_3 

BLENDA_5 

BLENDA_8 

1716,65 ± 21,09  

2027,58 ± 49,23  

2377,72 ± 63,28  

41,16 ± 0,58  

42,79 ± 0,16  

         ***  

> 100  

< 40  

< 5   

 

É possível observar na tabela 7 que com um teor de 8% em peso de argila houve 

um aumento no módulo da PA 6.10, PA 10.10 e da blenda de 75,4%, 94,1% e 92,8%, 



respectivamente. MOGHRI e GARMABI (2009) explicam que o aumento no módulo é 

justificado pela grande interface entre a matriz polimérica e a superfície da nanocarga 

que resulta em um isolamento da matriz pelas camadas de silicatos durante o esforço 

mecânico. A região da matriz que é fisicamente absorvida na superfície do silicato é, 

portanto, endurecida. Trazendo um comparativo com resultados referentes a poliamidas 

convencionais, em um teor de 5%, tanto a poliamida 6.10 quanto a 10.10 apresentaram 

rigidez superior aos resultados encontrados por FOLLAIN et al. (2016) referentes a 

poliamida 12 com essa mesma concentração. Enquanto que os biopolímeros obtiveram 

um acréscimo de 53,9% e 52,6%, respectivamente, a poliamida 12 apresentou um 

aumento de 33,3%. Já em relação a poliamida 6 o trabalho de MOGHRI e GARMAB, 

(2009) mostra um aumento no módulo de 53,2% muito semelhante aos apresentados 

pelas biopoliamidas aqui estudadas. 

De um modo geral, o módulo elástico é um bom indicador do grau de esfoliação 

das nanocamadas na matriz polimérica, pois quanto maior for a razão de volume de fase 

dispersa maior será a interação polímero-argila e consequentemente maior o efeito 

reforçante. No gráfico da Figura 31 fica evidente a influência da argila no módulo elástico 

quando se trata de sistemas ternários. Pode-se observar que a blenda obedece a regra 

da mistura para todas as condições, mantendo o valor do módulo entre a média de 

valores da poliamida 6.10 e 10.10. Essa condição é identificada no gráfico por uma reta 

que liga o topo das colunas que representam os polímeros puros. 
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Figura 31. Módulo elástico x teor de argila no nanocompósito (NC) 



Esse comportamento mostra como baixas concentrações de argila são capazes 

de oferecer um aumento significativo na rigidez, mesmo em sistemas ternários. Nesse 

caso, as nanocargas de argila organomodificada podem atuar como compatibilizantes 

da blenda melhorando a adesão entre as fases constituintes. Essa melhoria pode ser 

justificada pelas interações iônicas dos cátions orgânicos presentes na argila com as 

cadeias poliméricas, fazendo com que a argila atue como um elo de ligação entre as 

poliamidas. Resultados importantes nesse aspecto foram encontrados por ARANBURU 

e EGUIAZABAL (2017) em que o aumento do módulo em um sistema ternário de 

poliamida 12 e polipropileno foi atribuído à dispersão completa da argila na matriz ou na 

fase dispersa da mistura. 

Em relação à influência da presença de argila na máxima resistência à tração, 

os resultados mostraram uma baixa sensibilidade da propriedade às estruturas 

formadas e à interação matriz-reforço. Os gráficos da Figura 32  a seguir mostram um 

aumento não linear dessa propriedade até a concentração de 5% em peso, seguido de 

um decréscimo em 8%. As amostras com 5% apresentaram o maior valor em resistência 

à tração, com um aumento de 5%, 16% e 14% para a poliamida 6.10, 10.10 e para a 

blenda, respectivamente. 
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Figura 32. Concentração de argila x Tensão máxima  



Esse aumento pode ser explicado pela formação de estruturas intercaladas ou 

parcialmente esfoliadas que resultam em uma maior área superficial das nanocamadas, 

aumentando sua aderência à matriz polimérica. Como consequência de uma maior 

adesão polímero-argila, a tensão durante o esforço mecânico é mais favoravelmente 

transferida para as camadas de silicato, aumentando, dessa forma, a tensão na ruptura. 

Ademais, como mostrado nos resultados de DSC, a argila aumentou o grau de 

cristalinidade das poliamidas puras o que acabou contribuindo também para um 

aumento na resistência à tração. Resultados semelhantes foram observados por 

SUKHYY et al. (2018) em que a adição de teores de argila entre 1 e 2% foram capazes 

de aumentar o grau de cristalinidade e consequentemente a resistência à tração da 

poliamida 6. 

 Por outro lado, com teores mais altos de argila, espera-se uma redução na 

resistência à tração, que foi o observado, nesse trabalho, na concentração de 8%. Com 

esse teor de carga há uma redução na capacidade de mistura da argila junto à matriz 

das poliamidas e da blenda, como resultado a amostra se comporta de maneira frágil, 

rompendo antes de ocorrer o escoamento. Essa redução é comumente atribuída à 

agregação de partículas, o que corrobora com os resultados obtidos pelo DRX, MEV e 

EDS que indicaram uma má dispersão da carga nessa concentração e a possível 

ausência de estruturas intercaladas e/ou esfoliadas. As grandes concentrações de 

silício e alumínio observadas no MEV e EDS confirmaram essa aglomeração da argila. 

Comparando os resultados do módulo elástico e da resistência à tração, 

observa-se que o módulo é muito mais dependente da concentração de argila em peso 

do que da presença de estruturas intercaladas e/ou esfoliadas, já que seus valores 

aumentam com o aumento dos teores de carga. Já para a resistência à tração, o 

contrário é o observado. Teores de argila em torno de 5% mostram-se mais eficientes 

em proporcionar uma dispersão mais homogênea na matriz polimérica contribuindo para 

a formação de estruturas intercaladas e/ou esfoliadas. Como consequência de uma 

melhor dispersão, a energia durante um esforço mecânico uniaxial é mais 

eficientemente transferida para a argila melhorando, assim, a resistência à tração.   

Nos gráficos da figura 33 à figura 35, a seguir, estão apresentadas as curvas 

tensão-deformação das amostras. É possível observar que há uma redução brusca no 

alongamento na ruptura à medida que a concentração de argila é aumentada, o que 

pode ser observado também nos valores de deformação na tabela 7. 
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Figura 33. Curva tensão-deformação da poliamida 6.10 e seus nanocompósitos 
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Figura 34. Curvas tensão-deformação da poliamida 10.10 e seus nanocompósitos 
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Figura 35. Curvas tensão-deformação da blenda e seus nanocompósitos 

Com 8% de argila, para todas as amostras, os nanocompósitos apresentaram 

um comportamento predominantemente frágil. Esse comportamento já é esperado 

devido à restrição na flexibilidade das cadeias poliméricas, evidenciando a existência de 

um comportamento frágil dos nanocompósitos devido à falta de mobilidade. A 

diminuição no alongamento na ruptura pode ser resultado da presença de tensões 

interfaciais que facilitam a ruptura do material durante a solicitação e à falta de 

mecanismos de deflexão e cavitação na frente de trincas. Essas tensões se concentram 

nas regiões onde a argila formou aglomerados como mostrado no DRX, além disso, as 

imagens de MEV mostram uma superfície altamente lisa que confirma o comportamento 

frágil das amostras quando a argila é adicionada. 

5.5 Propriedades de barreira 

O teste de permeabilidade foi realizado com as amostras imersas no combustível 

e o ganho de massa sendo monitorado até o patamar de equilíbrio. No gráfico da Figura, 

apresentado abaixo, estão as curvas de ganho de massa relativo referente às 

poliamidas 6.10, 10.10 e à sua blenda.  
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Figura 36. Ganho de massa X tempo de imersão das amostras 

Por meio das curvas foi possível observar que o ganho de massa relativo parte 

de um patamar inicial de crescimento evoluindo posteriormente para um patamar de 

equilíbrio. Dessa forma, pode-se assumir que o processo de difusão obedeceu à lei de 

Fick, uma vez que os dados de aumento foram avaliados em função de T0,5 e 

apresentaram uma relação linear. Nesse sentido, PEREIRA et al. (2014) relatam que 

esse aumento inicial de massa corresponde à difusão do solvente para o interior da 

matriz polimérica, finalizando o processo somente no ponto de equilíbrio. Quando o 

ponto de equilíbrio é atingido, ocorre um fenômeno chamado de “equilíbrio de saturação” 

que corresponde ao estabelecimento de uma circulação contínua entre o fluido 

absorvido com o solvente que envolve a amostra imersa. O volume livre e a natureza 

do fluido adsorvido influenciam na quantidade máxima de fluido que os polímeros podem 

absorver e este é um fator determinante para esse processo. 

Pode ser observado que tanto os polímeros puros quanto a blenda atingiram o 

patamar de equilíbrio em aproximadamente 1250 horas de ensaio (aproximadamente 

52 dias). De uma forma comparativa, ZHAO E MALLICK, (2019) não obtiveram, para a 

poliamida 6, o patamar de equilíbrio com 720 horas de imersão em combustível e nem 

foi observado um comportamento Fickiano, tendo apresentado uma relação sigmoidal. 

Todavia, para esse mesmo intervalo de imersão os autores obtiveram para a poliamida 

6 um ganho de massa em torno de 1,5% enquanto que as poliamidas 6.10 e 10.10 

apresentaram um ganho de massa em torno de 5%, o que mostra como diferentes 



estruturas podem influenciar diferentemente no processo de transporte molecular. 

MCCOURT et al. (2004), por exemplo, obteve para a poliamida 12 um ganho de massa 

em torno de 5%, mas atingiu o patamar de equilíbrio em apenas 140 horas de ensaio. 

As curvas mostram ainda que a poliamida 10.10 apresenta um ganho de massa 

relativo superior ao da poliamida 6.10. Ao final do ensaio, a PA 6.10 obteve um ganho 

de massa de 8,3%, enquanto que a PA 10.10 obteve 10,2% de ganho de massa. Esse 

comportamento pode ser justificado em termos de cristalinidade que é um dos fatores 

determinantes no processo de permeação de gases e líquidos em polímeros. Como 

mostrado nos resultados de DSC, a poliamida 6.10 apresenta um grau de cristalinidade 

(22,09%) superior ao da poliamida 10.10 (20,71%). Ademais, a poliamida 6.10 possui 

uma maior quantidade de grupos amida em sua estrutura que acaba favorecendo a 

formação de ligações de hidrogênio. Como consequência disso, a tortuosidade no fluxo 

molecular da poliamida 6.10 é mais eficiente quando comparada a poliamida 10.10. 

Sabe-se também que as moléculas do permeante tem dificuldade em se difundir 

através das regiões cristalinas dos polímeros, portanto acabam se difundindo 

principalmente através das suas regiões amorfas. Os resultados indicam que as 

estruturas amorfas da poliamida 10.10 podem ser mais flexíveis e esparças comparadas 

às estuturas da poliamida 6.10 

A blenda das poliamidas apresentou um ganho de massa intermediário (9,4%) 

em relação aos polímeros puros. Esse resultado segue o padrão da regra da mistura 

apresentado nas propriedades mecânicas. Dessa forma, é possível apontar para a 

compatibilidade dessas poliamidas, uma vez que suas propriedades não são 

prejudicadas após sua mistura física. A adição de poliamida 6.10 se mostra benéfica em 

termos de aumentar a propriedade de barreira da poliamida 10.10.  

Com relação aos nanocompósitos, os gráficos da Figura à Figura mostram a 

influência da montmorilonita organofílica na propriedade de barreira das amostras. As 

curvas mostram que a argila proporciona um decréscimo no ganho de massa relativo 

para todas as amostras. Esse comportamento é justificado pelo caminho tortuoso que 

as nanocargas de argila provocam na matriz polimérica. Isso dificulta a difusão das 

moléculas da gasolina. 
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Figura 37. Influência da montmorilonita no ganho de massa de gasolina da poliamida 
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Figura 38. Influência da montmorilonita no ganho de massa de gasolina da poliamida 

10.10 
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Figura 39. Influência da montmorilonita no ganho de massa de gasolina da blenda 

Observa-se que a concentração de 3% em peso da argila se mostrou a mais 

eficiente em proporcionar o efeito de barreira na matriz polimérica. Com 5 e 8% observa-

se uma perda nesse efeito. Esse resultado é reflexo da dificuldade de dispersão da 

argila em concentrações mais elevadas. Como mostrado nos resultados de DRX, a 

dispersão da argila foi mais eficiente na concentração de 3%, já com 8% essa dispersão 

foi dificultada provavelmente por conta da formação de aglomerados. E isso influenciou 

diretamente nas propriedades de barreira da argila na matriz polimérica. 

Durante processamento dos nanocompósitos pode ocorrer a aglomeração das 

camadas da argila organofílica. Esses aglomerados causam então a formação de 

espaços vazios em grande escala na matriz e como consequência podem atuar como 

vias de baixa resistência para o transporte molecular. Com um teor 8% de argila, é difícil 

manter um alto grau de dispersão plaquetária e é mais comum formar estruturas 

intercaladas do que esfoliadas.  

Na tabela 8 estão apresentados os valores de ganho de massa relativo e de 

difusividade das amostras. Para o cálculo foi utilizada a equação 24, considerando o 

patamar de equilíbrio. 

Tabela 8. Ganho de massa das amostras. 

      

 Amostras 

 

Mm (%) 

 

PA6.10_0 

 

8,735 +/- 0,004 



 

PA6.10_3 

 

7,634 +/- 0,003 

 

PA6.10_5 

 

8,405 +/- 0,002 

 

PA6.10_8 

 

8,751 +/- 0,003 

 

PA10.10_0 

 

10,262 +/- 0,004 

 

PA10.10_3 

 

7,291 +/- 0,006 

 

PA10.10_5 

 

8,196 +/- 0,001 

 

PA10.10_8 

 

8,595 +/- 0,001 

 

BLENDA_0 

 

9,407 +/- 0,005 

 

BLENDA_3 

 

8,834 +/- 0,005 

 

BLENDA_5 

 

9,351 +/- 0,001 

 

BLENDA_8 

 

9,387 +/- 0,003 

 

Observou-se por meio dos valores obtidos que a redução no ganho de massa 

provocada pela argila na poliamida 6.10 foi menos significativa quando comparada à 

poliamida 10.10. Com 3% em peso de argila, que se mostrou a concentração ideal para 

o efeito de barreira, houve uma redução de 12,60% na PA 6.10 ao passo que na PA 

10.10 essa redução foi de 28,95%.  

Como citado anteriormente, a poliamida 6.10 pura possui um efeito de barreira 

mais eficiente que a poliamida 10.10 devido a sua cristalinidade mais elevada e a maior 

densidade de grupos amidas. Todavia, os resultados obtidos no teste de permeabilidade 

para os nanocompósitos mostram que a argila possuiu mais afinidade com a poliamida 

10.10, elevando de forma mais significativa suas propriedades de barreira. Esse 

comportamento pode ser justificado também em termos estrutura cristalina e arranjo 

molecular. Como a poliamida 6.10 é mais cristalina e possui uma densidade de ligações 

de hidrogênio maior que a poliamida 10.10, a esfoliação da argila pode ser mais 

prejudicada. É preciso, porém, destacar que o tipo de processamento utilizado para o 

desenvolvimento desses nanocompósitos foi a extrusão no estado fundido e portanto 

fatores como a viscosidade dos polímeros são determinantes para o processo de 

mistura. 



No caso da blenda, a redução do ganho de massa na concentração de 3% foi 

ainda menor (6,09%) quando comparado aos polímeros puros. Esse comportamento 

aponta para a dificuldade da argila em se dispersar na matriz de um sistema binário, 

dando origem a um sistema ternário. É preciso que a carga se distribua uniformemente 

em toda a matriz polimérica, entretanto, durante a extrusão do fundido, as cargas 

tendem a se dispersar mais em uma região do que em outras, dificultando dessa forma 

a sua esfoliação.  

  



6 CONCLUSÕES 

Por meio desse estudo, foi possível obter as seguintes conclusões:  

a) As biopoliamidas não apresentaram no DRX picos característicos nas 

regiões de 22 e 24° o que mostrou que as condições de processamento 

influenciam na cristalização das poliamidas Para essas poliamidas, 

correu um fenômeno de transição cristalina da estrutura α para uma 

forma pseudo-hexagonal que resultou em uma única região de difração 

em torno de 20,9°. Esse fenômeno ficou evidente na curva de 

aquecimento da PA 10.10 obtida com o DSC; 

b) Em relação a influência da argila na estrutura das poliamidas, os gráficos 

de DRX mostraram que à medida que a concentração vai aumentando, 

menor é o grau de esfoliação e dispersão.  Esse aspecto indicou que a 

formação de agregados de argila pode ocorrer em concentrações 

maiores. Com a blenda observou-se a presença de dois picos que 

acabaram aglutinando em um único pico de difração quando a argila foi 

adicionada; 

c) Os resultados de MEV e EDS confirmaram a presença de regiões com 

aglomerados de argila por meio da identificação de regiões com maior 

concentração de silício e alumínio. Entretanto, esses resultados não são 

suficientes para garantir qual formulação apresenta maior ou menor grau 

de dispersão e esfoliação da argila nas amostras, sendo necessário 

outras caracterizações como a microscopia eletrônica de transmissão;  

d)  No que diz respeito aos resultados mecânicos ficou visível o bom 

desempenho mecânico que as biopoliamidas possuem. Em relação à 

blenda, observou-se que a mistura das biopoliamidas não aponta para 

um comportamento de imiscibilidade entre elas, uma vez que suas 

propriedades de módulo foram intermediárias; 

e) Verificou-se também que a propriedade mecânica com maior evidência 

da influência da argila organofílica sobre a matriz polimérica é o módulo 

elástico, o qual aumenta à medida que a concentração de argila em peso 

aumenta.  

f) Em relação à influência da presença de argila na máxima resistência à 

tração, os resultados indicaram a formação de estruturas intercaladas ou 

parcialmente esfoliadas que resultaram em uma maior área superficial 

das nanocamadas, aumentando sua aderência à matriz polimérica;  



g) Na análise de DSC, o grau de cistalinidade se mostrou sensível com a 

adição de 3 a 5% em peso da nanocarga, observando-se um aumento na 

cristalinidade das poliamidas devido ao caráter nucleante da 

montmorilonita; 

h) No teste de permeabilidade, a argila se mostrou eficaz em promover uma 

maior tortuosidade no fluxo molecular e aumentar dessa forma a 

propriedade de barreira dos polímeros. Esse efeito foi mais significativo 

com o teor de 3% em peso de argila que seria justificado pela maior 

dispersão que ocorre nesse caso; 

  



7 TRABALHOS FUTUROS 

1) Avaliar possíveis interações entre as poliamidas e a montmorilonita por meio de 

caracterização de espectros de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

e dessa forma comparar e justificar qual poliamida possui mais afinidade com a 

argila; 

2) Avaliar o grau de esfoliação e intercalação das nanocargas por meio de microscopia 

eletrônica de transmissão (MET); 

3) Estudar a reologia dos nanocompósitos e avaliar o efeito das concentrações de 

argila na viscosidade dos polímeros e consequentemente o efeito disso na 

dispersão da argila;  

4) Avaliar o efeito da argila nas propriedades de impacto das poliamidas; 

5) Estudar as propriedades dos sistemas ternários com a adição de diferentes 

concentrações de poliamida 10.10 na blenda e diferentes concentrações de argila. 
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