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A policaprolactona (PCL) é um polímero biodegradável, porém suas propriedades mecânicas não são satisfatórias e 
limitam suas possíveis aplicações. A adição de um silicato lamelar (MMT) pode alterar este comportamento, desde que 
essa carga esteja bem dispersa e distribuída na matriz polimérica. Neste trabalho, estudou-se a influência da temperatura 
de processamento na estrutura de nanocompósitos de PCL/MMT. Os nanocompósitos foram obtidos através de mistura 
no estado fundido, em um rêometro Haake em duas temperaturas: 80 e 120°C. Através da análise de difração de raios-X 
de alto ângulo (WAXD) verificou-se que a intercalação das cadeias poliméricas entre as lamelas de argila não foi 
influenciada pela temperatura de processamento. Porém, a caracterização reológica dos materiais nos regimes 
permanente e dinâmico indicou que uma maior temperatura de processamento levou a uma melhor dispersão e 
distribuição da MMT na matriz polimérica, sem que se verificasse degradação das cadeias poliméricas. 
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 Influence of processing temperature on the rheological behavior of PCL/MMT nanocomposites 
 
Polycaprolactone (PCL) is a biodegradable polymer; however, this polymer had low mechanical strength, limiting its 
applications. The addition of a lamellar silicate (MMT) can alter this behavior, especially when the filler is well 
dispersed and distributed thru the polymeric matrix. In this work the influence of the processing temperature in the 
structure of PCL/MMT nanocomposites was studied. The nanocomposites were obtained by melt intercalation in a 
Haake rheometer at two temperatures: 80 and 120°C. Wide angle X-ray analysis showed that the intercalation of the 
polymer chains into the clay’s galleries was not influenced by the processing temperature. However, the steady state 
and dynamic rheological properties showed that the higher the processing temperature the better the dispersion and 
distribution of the clay thru the matrix, without having polymer degradation. 
 
Keywords: nanocomposites, PCL, montmorillonite, rheology. 
 
 
Introdução 
 

A policaprolactona (PCL), um polímero biodegradável sintético, é um poliéster alifático 

linear, hidrofóbico e semi-cristalino. Possui baixas temperaturas de fusão (aproximadamente 60ºC) 

e viscosidade, o que a torna um polímero de fácil processamento. A degradação hidrolítica e 

enzimática de suas cadeias poliméricas possibilitam seu uso em vários campos de aplicações, 

incluindo a preparação de embalagens biodegradáveis, aplicações médicas e farmacêuticas. 

Entretanto, suas pobres propriedades mecânicas muitas vezes limitam o seu uso [1,2]. 

Nos últimos anos, nanocompósitos poliméricos têm atraído grande interesse industrial e 

científico devido à obtenção de materiais com melhores propriedades mecânicas, de barreira e 

resistência à chama. Tais melhorias podem ser alcançadas quando pequenos teores da carga 



inorgânica (geralmente argilas lamelares) são adicionados à matriz polimérica e suas lamelas 

encontram-se esfoliadas e bem dispersas [3,4]. A adição de nanocargas em uma matriz de PCL pode 

levar, dessa forma, a uma melhoria no comportamento mecânico e de permeação desse material.  

De maneira geral, além da necessidade de interações entre as cadeias poliméricas e a 

superfície dos silicatos, dois fatores influenciam na obtenção de nanocompósitos esfoliados através 

de mistura no estado fundido: o campo deformacional do sistema (que depende da técnica de 

processamento utilizada e das características viscoelásticas do polímero, sendo responsável pela 

quebra e separação das camadas do silicato) e o tempo de mistura, que deve ser longo o suficiente 

para que ocorra a difusão das cadeias poliméricas entre as camadas do silicato, porém sem que se 

verifiquem processos de degradação do polímero [5]. O comportamento de um material polimérico 

durante o processamento pode ser avaliado através de seu comportamento reológico; além disso, 

muitos autores vêm utilizando medidas reológicas como uma ferramenta complementar às 

tradicionais caracterizações estruturais dos nanocompósitos por difração de raios-X e microscopia 

eletrônica de transmissão, obtendo-se principalmente dados sobre o estado de dispersão e 

distribuição da nanocarga na matriz polimérica [6-9].  

Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar a influência da temperatura de 

processamento na estruturação de nanocompósitos de PCL com argila lamelar (MMT), através de 

medidas reológicas nos regimes permanente e dinâmico. 

 

Experimental  
 
Materiais 

Os materiais utilizados neste estudo foram: 

- Policaprolactona, PCL (produto número 440744, da Sigma-Aldrich), com Mw ~ 80.000g/mol, 

polidispersividade 2<
n

w
M

M  e densidade de 1,145g/cm3 [10]. Antes do processamento, o material 

foi seco em estufa a vácuo, a 35ºC durante 12h. 

- Argila Modificada Organicamente, MMT (Closite® 30B, da Southern Clay Products), com 

distância basal inicial de 1,85nm e concentração de modificador (sal de amônio quaternário polar) 

de 90meq/100g de argila [11]. O material passou por um processo prévio de secagem em estufa a 

vácuo, a 80ºC por 14h. 

 

Caracterização dos Materiais 

- Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC): o comportamento de fusão da PCL foi analisado 

em um equipamento DSC-7, da Perkin Elmer. Utilizou-se nitrogênio de alta pureza como gás de 
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arraste, em fluxo constante de 50ml/min. Avaliou-se a faixa de 30 a 400ºC, a uma taxa de 

aquecimento de 10ºC/min. 

- Análise Termogravimétrica (TGA): a estabilidade térmica da PCL e da argila MMT foram 

analisadas através de TGA. Os ensaios foram realizados em um equipamento da TA Instruments, 

modelo HiRes TGA 2950, a uma taxa de aquecimento de 20ºC/min, a partir da temperatura 

ambiente até 500ºC, sob atmosfera de N2. 

 

Obtenção dos Nanocompósitos 

Os nanocompósitos foram obtidos através de mistura no estado fundido, em rêometro de 

torque Haake, modelo Rheomix 600p, com rotores tipo roller, na proporção PCL/MMT 95/5, a 

100rpm, tempo de mistura de 5min e em duas temperaturas, 80 (T1) e 120ºC (T2).  Durante o 

processamento, monitorou-se a variação do torque em função do tempo de mistura. As taxas de 

cisalhamento impostas durante o processamento variaram entre 8,88 e 131,44s-1. Avaliou-se 

também o comportamento da PCL pura, em ambas as temperaturas.  

 

Caracterização dos Nanocompósitos 

- Difração de Raios-X de Alto Ângulo (WAXD): o grau de intercalação/esfoliação da MMT nos 

nanocompósitos de PCL foi avaliado através de WAXD, utilizando-se um difratômetro Rigaku 

Multiflex, com radiação CuKα  (λ = 1,54058 Å), operado a 30KV e 10mA. Analisou-se a faixa de 

2θ entre 0,8 e 10º, a uma taxa de 1º/min. 

- Caracterização Reológica: o comportamento reológico da PCL pura (grãos e processada no 

Haake) e dos nanocompósitos foi avaliado através de ensaios de viscosidade em função da taxa de 

cisalhamento (regime permanente), em ambiente inerte de nitrogênio, na temperatura de 80°C, 

utilizando-se um reômetro de deformação controlada ARES, da Rheometric Scientific. A geometria 

de ensaio utilizada foi a de placas paralelas, com diâmetro de placa de 25 mm e distância entre as 

placas de 1 mm. O comportamento viscoelástico das amostras foi analisado através de medidas em 

reômetro de tensão controlada AR G2, da TA Instruments, em regime dinâmico (oscilatório). O 

módulo de armazenamento (G’) e o módulo de perda (G”) dos materiais foram avaliados em função 

da freqüência na faixa de 0,01 a 100rad/s. A deformação aplicada em cada ensaio foi definida de 

acordo com o material, assegurando que os ensaios fossem conduzidos em suas regiões de 

comportamento viscoelástico linear.  A estabilidade estrutural dos materiais foi avaliada através de 

ensaios de G’ e G” em função do tempo, realizados em reômetro de tensão controlada. Foram feitas 

medidas durante 3600s, a uma freqüência de oscilação de 1rad/s. As condições de ensaio 

(temperatura, geometria, distância entre placas) foram as mesmas descritas anteriormente. 
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Resultados e Discussão 
 
Comportamento Térmico das Matérias-Primas 

A Figura 1 apresenta a curva de DSC durante aquecimento da PCL.  
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Figura 1 – Curva de DSC durante aquecimento da PCL. 

 

A temperatura de fusão da PCL é aproximadamente 58ºC. Nota-se também que, a partir de 

180ºC, verifica-se variação na entalpia, que pode estar relacionada com a degradação do material, 

sendo que este processo é mais acentuado a partir de 300ºC. Para melhor avaliar os comportamentos 

de degradação dos materiais, ensaios de TGA foram realizados e os resultados encontram-se na 

Figura 2. 
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Figura 2 – Analise termogravimétrica da (a) argila MMT e (b) PCL.  
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Observa-se que após o aquecimento até 150ºC, ocorreu uma perda de cerca de 1,5% de massa 

da MMT (Figura 2.a), pela saída de água absorvida (perda de umidade). A decomposição de 

substâncias orgânicas presentes na argila começa a ocorrer de forma intensiva a partir de 189ºC; 

após 450°C, a perda de massa total é de 22,6%. Com relação à PCL (figura 2.b), a taxa máxima de 

perda de massa é observada em 405ºC, mas pode-se notar que o início da degradação ocorre em 

aproximadamente 250ºC. Dessa forma, definiu-se que o processamento dos nanocompósitos deveria 

ser realizado abaixo de 180ºC, para evitar a degradação tanto do surfactante orgânico utilizado no 

tratamento da argila quanto da própria matriz polimérica.  

 

Reometria de Torque 

A variação do torque e da temperatura da massa polimérica em função do tempo de mistura 

dos nanocompósitos de PCL/MMT e da PCL pura, nas temperaturas de 80 (T1) e 120ºC (T2), 

encontram-se na Figura 3. 
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Figura 3 – Variação do torque (a) e da temperatura da massa polimérica (b) durante a obtenção dos nanocompósitos de PCL/MMT e para os ensaios 
de PCL puro, nas temperaturas de 80 (T1) e 120ºC (T2).  

(b) (a) 

 

Nota-se que a adição da argila não alterou significativamente o torque de equilíbrio durante o 

processamento dos nanocompósitos, em relação aos valores da PCL pura. Como esperado, os 

valores de torque foram superiores para as amostras analisadas em 80ºC, já que a viscosidade da 

matriz polimérica é maior quanto menor a temperatura de processamento, para uma mesma 

condição de cisalhamento imposta. Não foram verificados indícios de degradação da matriz 

polimérica em nenhuma das temperaturas avaliadas.  
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Difração de Raios-X de Alto Ângulo (WAXD) 

Os resultados das análises de WAXD da MMT e dos nanocompósitos de PCL/MMT 

encontram-se na Figura 4. 
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Figura 4 – Difratogramas de raios-x da argila MMT e dos nanocompósitos de PCL/MMT obtidos nas temperaturas de processamento de 80 (T1) e 
120ºC (T2).  
 

Materiais com regularidade estrutural apresentam picos de difração muito bem definidos. A 

ocorrência do processo de intercalação das cadeias poliméricas entre as camadas do silicato pode 

ser observada através do deslocamento do pico de difração (001) característico da argila (em 2θ = 

4,7°, correspondendo a uma distância basal de 1,85nm) para ângulos menores, já que a intercalação 

leva a um aumento da distância basal da argila. Observa-se que a intercalação não foi influenciada 

pela temperatura de processamento, uma vez que os nanocompósitos de PCL/MMT obtidos em 80 e 

120°C apresentaram níveis de intercalação similares (houve, em ambos os casos, um deslocamento 

do pico de difração da MMT para 2θ ~ 2,4º, correspondendo a uma distância basal de 3,70nm).  

 

Caracterização Reológica 

A Figura 5 mostra as curvas de viscosidade em função da taxa de cisalhamento para as 

amostras analisadas. Como não ocorreram alterações significativas nos valores da viscosidade da 

PCL pura (grãos) em relação às PCLs processadas no HAAKE, pode-se afirmar que não ocorreram 

processos de degradação intensivos das cadeias poliméricas durante o processamento.  
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Figura 5 – Viscosidade em função da taxa de cisalhamento para as amostras de PCL pura, PCLs processadas em Haake e nanocompósitos de 
PCL/MMT. Ensaios realizados em 80ºC.  
 

Pode-se observar que a adição da nanoargila aumentou a viscosidade a baixas taxas de 

cisalhamento, alterando o comportamento predominantemente Newtoniano da PCL para um 

comportamento de um fluído de Bingham, com a presença de uma tensão mínima para que se 

verifique o escoamento (tensão de escoamento). Essa mudança pode ser atribuída à presença de 

interações entre os grupos polares da cadeia polimérica e os grupos hidroxila presentes na estrutura 

do modificador orgânico da MMT. O comportamento de um fluído de Bingham é observado em 

materiais cuja estrutura é altamente interpenetrante ou conectada, necessitando-se aplicar uma alta 

tensão para que se verifique fluxo (comportamento pseudo-sólido). Pode-se assumir que, em baixas 

taxas de cisalhamento, a viscosidade desses materiais pode ser descrita por: 

                                                                                                                                          (1) 
m

A
⋅

⋅= γη

onde m é a inclinação da curva ηlog  em função de  e A é uma constante. Quando m → 0, a 

viscosidade tende a um valor constante (comportamento Newtoniano); já quando m → ∞ ou -1, o 

comportamento é similar ao de um sólido elástico [9,12]. O comportamento pseudo-sólido pode ser 

observado para ambos os nanocompósitos (com valores de m iguais a -0,51 e -0,59 para Nano 

PCL/MMT – T1 e Nano PCL/MMT – T2, respectivamente). Porém, para o Nano PCL/MMT – T2, 

o valor de m mais próximo de -1 e a maior tensão de escoamento indicam que as interações entre a 

matriz e a nanoargila são mais intensas do que as do Nano PCL/MMT – T1, podendo-se concluir 

que uma maior temperatura de processamento proporcionou uma melhor distribuição da MMT na 

matriz de PCL.  

⋅

γlog
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 As propriedades reológicas em regime dinâmico das amostras analisadas encontram-se na 

Figura 6. 
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Figura 6 – G’e G” em função da freqüência para as amostras de (a) PCL pura, PCLs processadas em Haake e (b) nanocompósitos de PCL/MMT. 
Ensaios realizados em 80ºC. 

 

Sabe-se que a inclinação (α) das curvas de G’ em função de ω na zona terminal fornece 

informações sobre a formação de uma rede percolada (comportamento pseudo-sólido). Para 

polímeros fundidos, essa inclinação é geralmente 2 (G’ ~ ω2) e G” > G’, enquanto que para 

polímeros no estado sólido ou para redes percoladas, α é 0 (G’ ~ ω0) e G’ > G”. Pode-se notar que a 

PCL apresenta o comportamento padrão de um polímero fundido e o processamento em Haake não 

altera significativamente os valores de G’e G”. A adição da MMT levou a um grande aumento nos 

valores de G’ dos nanocompósitos. A independência dos valores de G’ com a freqüência na zona 

terminal (α iguais a 0,17 e 0,12 para as amostras Nano PCL/MMT – T1 e Nano PCL/MMT – T2, 

respectivamente) e G’ > G” indicam a formação de uma rede percolada em ambos os 

nanocompósitos. Entretanto, essa rede percolada não é mantida em altas freqüências de oscilação, 

indicando uma certa instabilidade estrutural dos nanocompósitos. Mais uma vez uma maior 

temperatura de processamento auxiliou na obtenção de uma melhor estruturação do nanocompósito, 

como já indicado pelos ensaios em regime permanente.  

A estabilidade estrutural dos nanocompósitos foi avaliada através de ensaios de G’e G” em 

função do tempo. Os resultados encontram-se na Figura 7. 
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Figura 7 – G’e G” em função do tempo para as amostras de (a) PCL pura, PCLs processadas em Haake e (b) nanocompósitos de PCL/MMT. Ensaios 
realizados em 80ºC. 
 

Não foram verificadas alterações significativas nos valores de G’e G” da PCL pura e das 

PCLs processadas em Haake com o tempo, indicando que a estrutura química do polímero é estável 

nas condições de ensaio utilizadas. Já para os nanocompósitos, há uma aumento no valor de G’ com 

o tempo, sendo esse aumento mais significativo para o Nano PCL/MMT – T2. Esses 

comportamentos indicam alterações estruturais nos materiais, principalmente com relação ao estado 

de dispersão da MMT.  

 

Conclusões 
 

Através de mistura no estado fundido, foram obtidos nanocompósitos de PCL/MMT em duas 

temperaturas de processamento: 80 e 120ºC. A análise por WAXD indicou que a intercalação das 

cadeias poliméricas entre as lamelas de argila não foi influenciada pela temperatura de 

processamento, uma vez que o aumento da distância basal da argila foi similar para ambos os 

nanocompósitos. Porém, a caracterização reológica indicou que uma maior temperatura de 

processamento favoreceu a dispersão e distribuição da nanoargila na matriz polimérica, sem que se 

verificasse degradação da PCL nas temperaturas analisadas.  
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