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Este trabalho teve como principal objetivo estudar a cinética de cristalização de nanocompósitos de politereftalato de 
butileno (PBT) e de politereftalato de trimetileno (PTT) com uma nanoargila montmorilonita (MMT) através do 
monitoramento on-line da moldagem por injeção usando um sistema ótico; a caracterização das morfologias 
desenvolvidas nas peças injetadas foi feita por microscopia ótica de luz polarizada (MOLP), difração de raios-X de alto 
ângulo (WAXS) e calorimetria exploratória diferencial (DSC). O sistema ótico permitiu a análise da cristalização 
através das mudanças das propriedades óticas durante a solidificação. Concluiu-se que as lâminas de MMT aceleravam 
a cristalização global dos poliésteres. Por MOLP, observou-se que a nanoargila causou maiores mudanças qualitativas 
na morfologia do PTT (polímero de cinética lenta de cristalização). Os índices de cristalinidade não foram alterados 
com a adição de MMT; entretanto por WAXS mostrou-se que os nanocompósitos apresentavam maior grau de 
orientação.  
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Crystallization Kinetics and Morphology of PBT/MMT and PTT/MMT Nanocomposites during Injection Molding 

 
This work had as main objective to study the crystallization of nanocomposites of poly(butylene terephthalate) (PBT) 
and poly(trimethylene terephthalate) (PTT) with a montmorillonite nanoclay (MMT) using an on-line optical 
monitoring system during the injection molding and to characterize the morphologies of the injection samples by 
polarized light optical microscopy (PLOM), wide angle X-ray diffraction (WAXS) and differential scanning 
calorimetry (DSC). The optical system allowed to analyze the crystallization process by the changes of the optical 
properties during the solidification of the materials. It was concluded that the MMT lamellae accelerated the overall 
crystallization of the polymers. By PLOM, it was observed that the nanoclay caused qualitative changes on the 
morphology of the PTT (polymer with slow crystallization kinetics). The crystallinity indexes were not affected by the 
addition of the MMT; however, by WAXS it was shown that the nanocomposites had a higher orientation degree. 
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Introdução 

Nanocompósitos poliméricos podem apresentar melhorias em propriedades quando 

comparados à matriz polimérica pura e/ou aos compósitos convencionais, sendo que concentrações 

baixas (3-5%) de nanocargas misturadas à matriz podem proporcionar vantagem similar a 

compósitos convencionais contendo 20-30% de carga. No caso de plásticos de engenharia como o 

poli(tereftalato de butileno), PBT, e o poli(tereftalato de trimetileno), PTT, a adição de nanoargilas 

lamelares afeta significativamente as propriedades mecânicas e térmicas. Como exemplo pode-se 

citar o trabalho de Drown et al. [1]; os autores reportaram que o modulo elástico do PTT aumentava 

em aproximadamente 35% e a tensão de tração na ruptura do PTT aumentava em 50% com a adição 

de 4% em peso de nanoargilas lamelares. Gurmendi et al. [2] também mostraram um aumento de 

50% no modulo elástico do PTT, mas um decréscimo de 60% no impacto deste poliéster com a 
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adição de 6% de nanoargilas. Já Xiao et al. [3] em seus estudos de nanocompósitos de PBT/MMT 

obtiveram melhores propriedades de barreira térmica e de inflamabilidade do que o PBT puro. Em 

materiais poliméricos as propriedades, a estrutura e o processamento estão intimamente 

correlacionados e, portanto, estes ganhos de propriedades com adição de nanocargas estão 

relacionados às mudanças estruturais dos materiais (morfologia e processo de cristalização). 

Assim, para entender a influência das nanocargas no processo de cristalização e morfologia 

polimérica, diversos trabalhos tem sido realizados [4-7]; estes trabalhos demonstraram que, em 

condições quiescentes, as nanocargas podem agir como agentes de nucleação, promovendo a 

cristalização global polimérica e alterando também o tamanho e forma dos cristais desenvolvidos, 

dependendo do tipo e quantidade de carga empregada. Entretanto sob fluxo, sabe-se que a 

cristalização polimérica é severamente alterada; assim, por exemplo, no caso do processo de 

moldagem por injeção, onde o material é submetido a altos gradientes de temperatura, pressão e 

fluxos cisalhantes e elongacionais, espera-se que as morfologias das peças finais sejam 

influenciadas e alteradas pela presença da carga. Porém, esta influência das nanocargas sobre a 

cristalização polimérica sob fluxo ainda não é totalmente conhecida, principalmente devido à 

dificuldade para estudar esta cristalização através de técnicas convencionais. 

Deste modo, há a necessidade de desenvolvimento de ferramentas capazes de caracterizar os 

materiais, sob altos gradientes de temperatura, pressão e fluxo. Portanto, este trabalho teve como 

principais objetivos estudar as mudanças causadas na cristalização do PBT e do PTT pela adição de 

uma nanoargila lamelar através do monitoramento on-line da cristalização durante o processo de 

moldagem por injeção, utilizando um sistema ótico desenvolvido em nossos laboratórios, e 

caracterizar off-line as morfologias desenvolvidas nas peças injetadas. 

 
Experimental 
Materiais 
• Poli(tereftalato de trimetileno) (PTT): Shell Chemicals (Corterra 200); 

• Poli(tereftalato de butileno) (PBT): GE Plastics (Valox 315); 

• Policarbonato (PC): Unigel (Durolon IR-2200); 

• Nanocompósito PTT/MMT e PBT/MMT: Processados em uma extrusora rosca dupla utilizando 

como matriz polimérica PTT ou PBT e como carga, a nanoargila lamelar montmorilonita (MMT), 

Cloisite 30B, na proporção 95/5 % em peso em ambos os nanocompósitos. 

 
Moldagem por Injeção e Monitoramento Ótico 

Os materiais foram injetados em uma injetora Arburg Allrounder 270V, com força de 

fechamento de 300kN, capacidade de plastificação de 54cm3 e diâmetro de rosca de 25 mm, com 

uma unidade de resfriamento e aquecimento de molde da HB THERM, modelo HBW140 acoplada 
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à injetora. As condições de injeção estão exibidas na Tabela 1. O tempo de empacotamento foi 

mantido em 20s e o tempo de resfriamento utilizado foi de 35s. Apenas para o PTT injetado na 

condição G, o tempo de resfriamento foi mantido em 50s. O perfil de temperatura ao longo da rosca 

foi: 225 / 230 / 235 / 240 / 255ºC. 

 

Tabela 1 – Condições de Injeção. 

Condição Temperatura do molde, 
TW (ºC) 

Vazão Volumétrica, 
Q (cm3/s) 

Pressão de Empacotamento, 
Pemp (bar) 

A 30 35 400 
B 63 5 400 
C 63 65 400 
D 63 35 400 
E 63 35 250 
F 63 35 550 
G 96 35 400 

 

O monitoramento ótico da solidificação dos materiais durante a moldagem foi realizado pelo 

sistema ótico desenvolvido por Marinelli et al. [8]. Para este estudo, utilizou-se o modo de 

transmissão, no qual a luz atravessa apenas uma vez o material e é captada por uma janela de safira 

posicionada na outra parede do molde na mesma posição, como ilustrado na Figura 1a. O molde 

possui geometria tipo disco com 2 mm de espessura e 90mm de diâmetro. As fibras óticas, 

protegidas por janelas de safiras, foram fixadas na cavidade do molde a 25 mm do centro, como 

mostra a Figura 1b. O sistema completo está descrito em nossos trabalhos anteriores [9,10]. 

               
(a)                                                                (b) 

Figura 1 – (a) Ilustração do caminho de luz (b) Esquema da cavidade do molde com o sensor ótico. 

 
Caracterização Estrutural 

Microscopia ótica de luz polarizada (MOLP) 

As amostras foram previamente microtomadas em um micrótomo da MICROM, modelo HM 

360, na região da janela de safira, com espessura de 10µm. Estas amostras foram então analisadas 

em um microscópio ótico de luz polarizada Leica, modelo DMRXP. As imagens foram obtidas pelo 

Software Image Pro utilizando aumentos de 50 a 400X. 
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Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

Esta técnica foi utilizada para a determinação do índice de cristalinidade (%XC_DSC) das 

amostras injetadas. Os ensaios foram realizados em um DSC-7 da Perkin Elmer, sob atmosfera de 

nitrogênio de alta pureza. Amostras de aproximadamente 7mg (da região da janela de safira) foram 

aquecidas de 30 até 240ºC a 10ºC/min. 

 
Difração de Raios-X de Alto Ângulo (WAXS) 

Para caracterizar o espaçamento entre as camadas de argila, indicando estruturas esfoliadas 

ou intercaladas, foram realizados ensaios de WAXS. O equipamento utilizado foi da Rigaku 

Multiflex, com radiação Cu-Kα operado a 30 kV e 10 mA. A varredura foi realizada na faixa de 2θ 

entre 0,8o e 10o. Esta técnica foi utilizada também para determinar o índice de cristalinidade 

(%XC_WAXS) e analisar as fases cristalinas presentes nas amostras injetadas. Para estes experimentos 

foi utilizado um equipamento Siemens D5050 com radiação Cu-Kα, a uma taxa de 0,05º a cada 3 

segundos, com 2θ variando entre 7º e 37º. As análises foram realizadas na superfície das amostras, 

na posição da janela de safira do disco injetado. 

 
Resultados e Discussão 

Nível de Intercalação das Nanoargilas Antes e Após o Processo de Moldagem por Injeção 

A Tabela 2 ilustra os resultados obtidos para os nanocompósitos de PBT/MMT e PTT/MMT. 

Observa-se que após o processo de moldagem por injeção, o nível de intercalação da argila nos 

nanocompósitos aumentou em relação aos materiais extrudados, sugerindo que o cisalhamento extra 

intensificou o processo de intercalação polimérica nas galerias da nanoargila. 

 

Tabela 2 – Valores de distância basal da nanocarga nos nanocompósitos 

Amostra 2θ (º) Distância basal (nm) Ganho (%) 

MMT Cloisite 30B 4,8 1,85 -- 
PBT/MMT extrudado 2,8 3,16 
PBT/MMT injetado 2,5 3,54 11 

PTT/MMT extrudado 2,8 3,16 
PTT/MMT injetado 2,4 3,69 12 

 

Monitoramento Ótico da Cristalização durante a Moldagem por Injeção 

A partir da intensidade do feixe de laser transmitido através da amostra em função do tempo 

de injeção foram construídos gráficos para cada ciclo de injeção dos materiais, os quais foram 

padronizados conforme Figura 2. No início do ciclo de injeção, com o molde aberto, o sistema 

captou a intensidade Ia. Esta intensidade se manteve constante até o início do fechamento do molde. 
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Neste instante, o sinal sofreu um aumento brusco até o valor constante (I0). Com a injeção de um 

polímero cristalizável (PBT ou PTT) ocorreu diminuição gradual da intensidade detectada, a partir 

do tempo identificado por ti (tempo de indução da cristalização perceptível pelo sensor), sendo a 

cristalização responsável por esse fenômeno [9]. Posteriormente, observou-se um leve aumento da 

intensidade até IF, indicando o final do processo de cristalização. Entretanto, quando se realizou a 

injeção de um polímero amorfo (PC) o sinal se manteve constante em I0, indicando que neste 

material não ocorreu espalhamento da luz e conseqüentemente não se observou diminuição da 

intensidade de luz transmitida. Certas diferenças foram observadas nas curvas dos sinais óticos dos 

nanocompósitos; a partir de certo tempo, denominado de tC, estas exibiram sinais de luz transmitida 

constantes e o vale de espalhamento de luz não foi observado. Este valor constante de intensidade 

de luz transmitida obtido nos nanocompósitos está associado ao final da cristalização. 

 

                                                       
Figura 2 – Esquema dos padrões dos sinais óticos obtidos para os polímeros e nanocompósitos. 

 

A Tabela 3 exibe os valores dos parâmetros cinéticos (ti, tC e tF) obtidos a partir das curvas 

dos sinais óticos para os materiais estudados. Observa-se que o PTT apresentou um tempo maior de 

cristalização do que o PBT, o que já era esperado, pois se sabe que o PBT apresenta cinética de 

cristalização mais rápida que o PTT, devido a suas cadeias mais flexíveis. Concluiu-se também, que 

o tempo de indução para o início do crescimento cristalino nos nanocompósitos foi menor do que os 

tempos dos polímeros puros, mostrando que a nanoargila acelerou a cristalização global de ambos 

os polímeros, durante a moldagem por injeção. Esta diferença foi mais marcante entre o PTT e o 

PTT/MMT (diminuição de aproximadamente 19% para o PTT/MMT e de 5% para PBT/MMT); 

assim, o efeito acelerante foi mais marcante em polímeros com cristalização lenta. 
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Tabela 3 – Parâmetros obtidos das curvas dos sinais óticos. 

 PBT PBT/MMT PTT PTT/MMT 
condição ti (s) tF (s) ti (s) tC (s) ti (s) tF (s) ti (s) tC (s) 

A 2,5 12,7 2,4 5,8 6,4 25,5 3,7 10,4 
B 5,6 13,7 5,0 9,3 7,4 39,3 6,9 13,3 
C 2,2 9,8 2,2 5,5 5,3 26,9 4,1 11,1 
D 2,6 12,3 2,4 5,9 -- ND 3,9 12,4 
E 2,6 15,2 2,5 6,2 4,7 29,6 4,0 11,1 
F 3,2 20,1 2,4 6,0 4,6 29,8 4,3 10,1 
G 2,3 28,8 2,3 6,1 4,8 ND 3,8 13,5 
 

Caracterização Estrutural 

Microscopia ótica de luz polarizada (MOLP) 

A Figura 3 ilustra micrografias de peças injetadas de PBT e PBT/MMT. Observa-se o 

desenvolvimento de morfologias do tipo pele-núcleo, como esperado para o PBT (polímero com 

cinética de cristalização rápida). A pele apresentou uma estrutura semicristalina altamente orientada 

e o núcleo foi esferulítico. Em alguns casos na região cristalina observa-se um gradiente crescente 

de dimensão dos esferulitos em direção à região central da peça, devido a taxas de resfriamento 

menores e conseqüentemente taxas de cristalização mais lentas. Qualitativamente, não foram 

observadas mudanças significativas nas morfologias com a adição da nanoargila no PBT. 

 

   
(a)                                                               (b) 

Figura 3 – Micrografias de amostras na condição D na região da pele (200X) (a) PBT (b) 

PBT/MMT. 

 

As micrografias do PTT e do PTT/MMT estão ilustradas na Figura 4. Conforme esperado, o 

PTT apresentou uma morfologia típica de polímeros com cristalização lenta, ou seja, superfície 

amorfa / anel semicristalino / núcleo semicristalino, e observa-se um gradiente crescente de 

tamanho e quantidade de esferulitos em direção ao centro da peça. Com a adição da nanoargila no 
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PTT observam-se mudanças qualitativas significativas nas camadas morfológicas, o núcleo 

semicristalino se tornou mais largo e a região de transição entre a superfície amorfa ou 

semicristalina (no PTT/MMT não se pode afirmar por MOLP se a camada externa é amorfa) e o 

núcleo se tornou menos definida e um gradiente de tamanhos de esferulitos não foi observado, uma 

vez que o tamanho dos esferulitos no PTT/MMT foi similar através de todo o núcleo. 

 

   
Figura 4 – Micrografias de amostras na condição D na região da camada externa (200X) (a) PTT (b) 

PTT/MMT. 

 

Estas diferenças marcantes, entre as morfologias desenvolvidas nos materiais, confirmam as 

diferenças obtidas nos sinais de transmissão de luz, mostrando que o sensor ótico desenvolvido em 

nossos laboratórios foi realmente sensível à mudança de material. 

 
Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

As Tabelas 4 e 5 exibem os resultados dos índices de cristalinidade (%XC_DSC) obtidos por 

DSC.  

 

Tabela 4 – Resultados de %XC_DSC das amostras injetadas de PBT e PBT/MMT 

 PBT PBT/MMT 
condição ∆Hm (J/g) ∆HCC (J/g) XC (%) ∆Hm (J/g) ∆HCC (J/g) XC (%) 

A 44,81 - 31,6 44,74 - 31,5 
B 40,52 - 28,5 45,43 - 32,0 
C 46,18 - 32,5 45,41 - 32,0 
D 46,61 - 32,8 46,96 - 33,1 
E 45,62 - 32,1 44,72 - 31,5 
F 47,07 - 33,1 45,92 - 32,3 
G 45,03 - 31,7 45,80 - 32,3 

média - - 31,8 - - 32,1 
Desvio 
padrão - - 1,5 - - 0,6 
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Observa-se que as amostras de PTT e PTT/MMT apresentaram cristalização durante o 

aquecimento (∆HCC), mostrando que a cristalização não foi completa com as condições impostas 

durante a moldagem por injeção. Além disso, observa-se que os valores de %XC_DSC não 

dependeram significativamente das condições de injeção e da presença da nanoargila. Valores 

médios similares de índices de cristalinidade (%XC_DSC) foram obtidos para o PBT e o PBT/MMT e 

para o PTT e o PTT/MMT. Porém, os índices de cristalinidade do PTT e PTT/MMT foram sempre 

superiores aos do PBT e PBT/MMT. 

 

Tabela 5 – Resultados de %XC_DSC das amostras injetadas de PTT e PTT/MMT 

 PTT PTT/MMT 
condição ∆Hm (J/g) ∆HCC (J/g) XC (%) ∆Hm (J/g) ∆HCC (J/g) XC (%) 

A 58,71 11,80 32,2 59,63 9,38 34,5 
B 61,10 8,72 36,0 59,31 8,92 34,6 
C 58,00 7,53 34,7 58,25 10,65 32,7 
D 59,07 10,02 33,7 60,30 6,10 37,2 
E 58,90 11,20 32,8 61,07 9,03 35,7 
F 60,92 8,53 36,0 62,25 9,58 36,2 
G 58,40 5,22 36,5 59,41 5,33 37,1 

média - - 34,6 - - 35,4 
Desvio 
padrão - - 1,7 - - 1,6 

 
Difração de Raios-X de Alto Ângulo (WAXS) 

A Figura 5 ilustra os difratogramas obtidos para amostras de PBT, PBT/MMT, PTT e 

PTT/MMT. Para o PBT observam-se picos referentes à difração de planos cristalinos da fase α do 

PBT. Estes picos se mantêm no nanocompósito PBT/MMT, entretanto observa-se que a adição da 

argila gerou difração do plano )011(
__

, que se refere à fase cristalina β. 
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(a)                                                                            (b) 

Figura 5 – Indexação dos picos referentes às fases cristalinas dos materiais [12,13]. 
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Já o difratograma do PTT puro apresentou apenas um halo amorfo, o que sugeriria ausência 

de cristalinidade. Entretanto, sabe-se pelos resultados de DSC e pelas micrografias de MOLP, que o 

núcleo de todas as amostras de PTT foi cristalino, desenvolvendo um gradiente crescente de 

tamanho de esferulitos em direção ao centro da peça. Portanto, o difratograma de WAXS obtido 

para o PTT se deve à absorção total dos raios-X durante a penetração do feixe ao longo da 

espessura, isto é, o PTT possui uma pele amorfa maior que 100 µm (conforme Figura 4) e a 

penetração do raio-X no PTT é de aproximadamente 170 µm [11], assim não foi possível durante os 

ensaios de WAXS atingir as camadas cristalinas do PTT. 

Porém, como a morfologia do nanocompósito PTT/MMT difere significativamente da 

morfologia do PTT puro, o difratograma de WAXS para este material mostrou a difração de 

diversos picos referentes à fase α do PTT, e deste modo, mostra-se que a camada externa 

desenvolvida nestes nanocompósitos não era amorfa, mas apresentava estruturas semicristalinas 

altamente orientadas. 

A Tabela 6 apresenta os valores de graus de cristalinidade obtidos por WAXS (%XC_WAXS) 

das amostras injetadas. Comparando-se estes valores com os obtidos anteriormente por DSC 

observa-se que os %XC_WAXS tem valores maiores, principalmente nos nanocompósitos. Isto foi 

devido à orientação, uma vez que as medidas de WAXS consideram também a orientação da fase 

cristalina. Portanto, estes resultados mostram que provavelmente houve um maior grau de 

orientação nos nanocompósitos. 

 

Tabela 6 – Resultados de %XC_WAXS das amostras injetadas. 

condição PBT PBT/MMT PTT PTT/MMT 

A 31,9 42,1 -- 40,4 
B 34,7 42,8 -- 32,9 
C 34,3 47,9 -- 41,1 
D 33,9 42,4 -- 36,9 
E 36,3 47,9 -- 35,2 
F 32,4 50,3 -- 41,1 
G 36,6 48,3 -- 38,0 

 

Conclusões 
A partir do monitoramento ótico, concluiu-se que as lâminas de MMT aceleravam a 

cristalização global dos poliésteres. Além disso, o sistema ótico se mostrou sensível com a mudança 

de material, mostrando coerência com as diferentes morfologias desenvolvidas. Por MOLP, 

observou-se que a nanoargila causou maiores mudanças qualitativas na morfologia do PTT 

(polímero de cinética lenta de cristalização). Os índices de cristalinidade não foram alterados com a 
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adição de MMT; entretanto por WAXS mostrou-se que os nanocompósitos apresentavam maior 

grau de orientação. 
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