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Nanocompósitos de poli(butileno adipato co-tereftalato) (PBAT) com 5%, em massa, de uma argila montmorilonita 
(MMT) tratada organicamente com um surfatante polar foram preparados através de mistura no estado fundido em um 
reômetro de torque Haake Rheomix 600p a 140 e 160°C, para que as suas principais propriedades reológicas fossem 
estudadas. As amostras obtidas foram caracterizadas por difração de raios-x de alto ângulo (WAXS) e análises 
reológicas em um reômetro ARES (Rheometric Scientific) e AR-G2 (TA), ambos utilizando geometria de placas 
paralelas. Os resultados de WAXS sugeriram que as lamelas da nanoargila estavam intercaladas em todas as amostras, 
pois o seu pico característico (001) ainda pôde ser observado nos difratogramas. O modulo de armazenamento (G’) e o 
módulo de perda (G”) dos nanocompósitos, na região de baixas freqüências, sofreram um aumento devido à presença da 
nanoargila. Com isso, esses materiais passaram a se comportar de forma semelhante aos sólidos, mesmo estando no 
estado fundido, o que pode ser explicado em termos do desenvolvimento de uma estrutura percolada. 
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Processing and rheological characterization of poly(butylene adipate co-terphthalate) / montmorillonite 

nanocomposites 
 
The rheological steady state and the linear viscoelastic properties of poly(butylene adipate co-terphthalate) (PBAT) / 
nanoclay nanocomposites were investigated. For this study, nanocomposites of PBAT and a chemically modified 
montmorillonite (MMT) were prepared by melt blending in a Haake Rheomix 600p rheometer at 140 and 160°C. The 
concentration of nanoclay was 5wt%. The samples obtained were characterized by x-ray diffraction (WAXS) and 
rheological measurements in an ARES (Rheometric Scientific) and AR-G2 (TA) rheometers, both with parallel plates 
geometry. It was confirmed by WAXS that the platelets of the nanoclay were intercalated in all samples, as the 
discernible sharp reflection of the (001) clay’s diffraction was found in the x-ray diffractions patterns. The storage 
moduli (G’) and the loss moduli (G”) of the nanocomposites increased with nanoclay content, at low frequencies. The 
presence of nanoclay caused these nanocomposites melts to have solid-like behaviors, which can be explained in terms 
of the development of a percolated network structure. 
 
Keywords: nanocomposites, PBAT, montmorillonite, wide angle x-ray scattering, rheological properties.
 
Introdução 
A utilização de polímeros biodegradáveis em substituição aos polímeros tradicionalmente utilizados 

com o objetivo de reduzir os impactos ambientais é ainda limitada por eles apresentarem problemas 

com relação à processabilidade (baixa estabilidade térmica, podendo sofrer degradação devido o 

aquecimento viscoso) e pelo fato da maioria de suas propriedades não atenderem aos requisitos 

mínimos necessários em diversas aplicações [1]. Esses problemas podem ser minimizados através 

da formação de nanocompósitos poliméricos, que exibem uma melhora significativa em diversas 

propriedades quando comparados aos compósitos tradicionais, com a vantagem adicional de utilizar 

pequenas quantidades de carga. Entretanto a melhora significativa nas propriedades dos 

nanocompósitos somente é alcançada quando se atinge um alto nível de intercalação das cadeias 
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poliméricas entre as lamelas da nanoargila, formando estruturas esfoliadas e bem dispersas. Para 

isso, normalmente são utilizadas argilas modificadas organicamente, as quais possuem uma maior 

afinidade química e estrutural com a matriz polimérica [2,3]. A correta seleção das argilas 

organofílicas é essencial para uma penetração efetiva das cadeias poliméricas nas regiões 

interlamelares das mesmas, sendo conseqüentemente, dependente da matriz utilizada [4]. 

O comportamento reológico dos nanocompósitos tem recebido ultimamente muita atenção, pois 

quando as partículas inorgânicas que são incorporadas ao polímero aproximam-se da dimensão do 

raio de giração das cadeias poliméricas, muitos efeitos não-contínuos tornam-se significativos. Nas 

argilas organofílicas, que possuem superfícies lamelares com grandes interações químicas com as 

cadeias poliméricas, a adsorção física é suficientemente forte para ser considerada irreversível, e as 

moléculas dos polímeros podem adotar conformações estiradas para serem adsorvidos pelas 

superfícies de várias lamelas. Quanto maior a afinidade, maior a imobilização das cadeias, ou seja, 

os seus tempos de relaxação serão maiores. Estas alterações na mobilidade molecular são os 

principais motivos das inúmeras variações encontradas nas propriedades reológicas [5]. 

A caracterização reológica dos nanocompósitos após a mistura pode permitir determinar o nível de 

dispersão e de distribuição da argila nestes materiais, embora ainda existam controvérsias com 

relação ao tipo de estrutura formada. A resposta viscoelástica dos nanocompósitos depende do grau 

de dispersão dos aglomerados, os quais por sua vez dependem, entre outros fatores, do grau de 

compatibilidade entre o polímero e a argila. Observa-se que, embora o princípio de superposição 

tempo-temperatura não se aplique a estes materiais, a curva de módulo de armazenamento (G’) em 

função da freqüência (ω) nos nanocompósitos apresenta uma diminuição na declividade a baixas 

freqüências, o mesmo acontecendo com a curva do módulo de dissipação viscosa, G”(ω). É 

importante lembrar que para polímeros fundidos puros a declividade na zona terminal da curva 

G’(ω) é igual a dois (ou seja, G’ é proporcional ao valor de ω2) e a declividade da curva G”(ω) é 

igual a um (ou seja, G” é proporcional ao valor de ω1). Já em polímeros sólidos, a declividade da 

curva G’(ω) é sempre igual a zero. Logo, esta diminuição na declividade sugere que os 

nanocompósitos passam a ter um comportamento similar a de um material sólido, ou seja, a adição 

de pequenas quantidades de nanoargilas faz com que o polímero fundido puro passe de um 

comportamento líquido para o de um sólido [6,7]. 

Portanto, este trabalho teve como objetivo caracterizar os níveis de dispersão e distribuição de uma 

argila montmorilonita organofílica em nanocompósitos, além avaliar as estruturas geradas nesses 

materiais. Para isso foram realizadas medidas de algumas das principais propriedades reológicas e 

de difração de raios-x de alto ângulo. O poli(butileno adipato co-tereftalato), que é um polímero 

biodegradável,  foi utilizado como matriz dos nanocompósitos. 
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Experimental 
Materiais 
• Polímero. Como matriz polimérica dos nanocompósitos foi utilizado o poli(butileno adipato co-

tereftalato) (PBAT), Ecoflex® S BX 7025, doado pela Basf de São Bernardo do Campo - SP. Este 

polímero possui uma densidade de 1,26 g/cm3, temperatura de fusão entre 110 e 120ºC e índice de 

fluidez no intervalo de 2,7 a 4,9 g/10min (190ºC / 2,16kg) [8]. 

• Nanoargila. A nanoargila organofílica utilizada foi a Cloisite® 
30B (C30B), da Southern Clay 

Products Inc. É uma argila montmorilonita (MMT) modificada com um sal de amônio quaternário 

que contém grupos polares, tornando-a compatível com polímeros polares, e um longo grupo 

alquila que aumenta o espaçamento entre as lamelas, facilitando o processo de intercalação. A 

concentração do modificador orgânico é de 90 meq/100g de argila, a distância entre as lamelas após 

o tratamento (d001) é de 1,85 nm e a sua densidade aparente é de 0,36 g/cm3 [9]. 
 
Métodos 
• Caracterização térmica das matérias-primas. A estabilidade térmica do polímero e da nanoargila 

foi verificada através de análises termogravimétricas (TGA), realizadas em um equipamento de alta 

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

temperatura ambiente até 550°C, sob atmosfera inerte de nitrogênio. O comportamento do polímero 

durante a fusão foi observado através de análise de calorimetria exploratória diferencial (DSC), em 

um equipamento QS100 da TA, utilizando nitrogênio como gás de arraste. O aquecimento foi 

realizado de 25 até 210°C, a uma taxa constante de 10°C/min. 

• Preparação dos nanocompósitos. Foram produzidos nanocompósitos com 5%, em massa, de 

nanoargila em um reômetro de torque Haake Rheomix 600p. Este equipamento utiliza geometrias 

complexas, contendo um par de rotores contra-rotacionais e semi-interpenetrantes, que buscam 

reproduzir as geometrias existentes nos equipamentos convencionais, como as extrusoras de rosca 

dupla [10]. As condições de processamento utilizadas foram: temperatura da câmara de 140 e 

160°C (determinadas a partir da análise de DSC do polímero), velocidade de rotação dos rotores de 

100 rpm e tempo de residência de 5 minutos. Ambos os materiais foram secos em estufa à vácuo, a 

80°C por 14 horas. As taxas de cisalhamento máxima e mínima às quais os materiais foram 

submetidos no interior da câmara durante a mistura são 131,44s-1 
e 8,88s-1, respectivamente. O 

polímero puro também foi processado neste reômetro, sob as mesmas condições, para que os efeitos 

de uma provável degradação termo-mecânica durante a mistura pudessem ser avaliados. 

• Difração de raios-x de alto ângulo (WAXS). Análises de WAXS foram realizadas em um 

equipamento da Siemens, modelo D5050, com radiação Cu-kα (λ = 1,5458Å) e filtro de Ni, no 

intervalo de 0,8° a 10°, a uma taxa de varredura de 1°C/min, com o objetivo de avaliar o grau de 

intercalação obtido nos nanocompósitos, medindo a variação do espaçamento entre as lamelas da 
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nanoargila. É importante ressaltar que análises de microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

deverão ser realizadas no futuro para que este resultado seja confirmado com uma maior segurança. 

• Caracterização reológica. A viscosidade em regime permanente de cisalhamento, η( ), e a 

primeira diferença de tensões normais, N1( ), do polímero e dos nanocompósitos foram medidas nas 

temperaturas de 140 e 160°C em um reômetro de deformação controlada ARES, da Rheometric 

Scientific, no intervalo de 0,01 a 100s-1. Os dados obtidos a partir dessas análises foram utilizados 

para prever as melhores condições futuras de processamento e avaliar a possível formação de 

estruturas percoladas nesses materiais. Os módulos complexos de cisalhamento em função da 

freqüência de oscilação, G*(ω), e também em função do tempo, G*(t,ωo) com ωo = 1 rad/s, foram 

medidos a 160°C (temperatura escolhida a partir da análise dos resultados de viscosidade) em um 

reômetro de tensão controlada AR-G2, da TA, no intervalo de 0,01 a 100 rad/s e por 3600 

segundos, respectivamente. O objetivo foi correlacionar os resultados obtidos com o grau de 

dispersão e distribuição das lamelas da argila na matriz polimérica. Previamente às análises no 

regime dinâmico foram realizadas varreduras de G’ e G” em função da deformação de cisalhamento 

para determinar o intervalo de viscoelasticidade linear dos materiais. Ambos os equipamentos 

utilizaram geometria de placas paralelas, com diâmetro das placas de 25 mm e espaçamento entre 

elas (“gap”) de 1 mm, além de atmosfera inerte de nitrogênio. 

 
Resultados e Discussão 
Caracterização térmica das matérias-primas 
O comportamento do PBAT durante o aquecimento foi analisado por DSC e a sua temperatura de 

fusão foi observada em torno de 116°C, com a região final desse pico por volta de 140ºC. Já a 

análise térmica feita por TGA mostrou que este polímero não sofre degradação quando aquecido até 

uma temperatura em torno de 290°C. A Figura 1 mostra os resultados dessas análises para o PBAT. 
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Figura 1 – Caracterização térmica do PBAT: (a) temperatura de fusão por DSC e (b) degradação térmica por TGA. 
 
O tipo de sal de amônio quaternário escolhido na modificação orgânica de uma nanoargila serve 

para otimizar a sua compatibilidade com a matriz polimérica e a estabilidade térmica desse 
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modificador é dependente de sua estrutura química. Dessa forma, uma possível degradação do 

surfatante irá influenciar diretamente a morfologia e, conseqüentemente, as propriedades 

observadas nos nanocompósitos; entre elas, as propriedades reológicas. A Figura 2 apresenta o 

resultado de TGA obtido para a nanoargila C30B. 

 
Figura 2 – Análise termogravimétrica da nanoargila C30B. 
 
Nota-se, durante o aquecimento até uma temperatura por volta de 150ºC, que ocorre uma perda de 

1,5% de massa da amostra, devido principalmente à saída de água absorvida. A partir de 189°C 

inicia-se processo intensivo de perda de massa, relacionado com a decomposição do surfatante da 

argila e também de outras substâncias orgânicas que possam estar presentes. 

 
Preparação dos nanocompósitos 
Os valores do torque e da temperatura obtidos durante o processamento do PBAT puro e de seus 

nanocompósitos com a nanoargila C30B estão apresentados na Figura 3. 
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Figura 3 – Curvas de (a) torque e (b) temperatura em função do tempo, obtidas durante o processamento no reômetro de torque. 
 
O torque de equilíbrio medido durante a mistura pode ser utilizado como um indicador da extensão 

da dispersão da nanoargila na matriz polimérica. Neste caso do PBAT, observa-se que o torque de 

equilíbrio medido a 140ºC sofreu uma pequena redução quando a argila foi adicionada para a 
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preparação do nanocompósito, passando de 5,8 para 4,7N.m. Porém, em uma temperatura mais 

elevada (160ºC) o torque de equilíbrio sofreu um aumento significativo com a adição da nanoargila, 

passando de 3,7 para 6,5N.m. O aumento da temperatura de processamento elevou a mobilidade 

molecular do sistema, facilitando a formação de fortes interações entre as cadeias polares do PBAT 

e do surfatante da nanoargila, fazendo com que o torque fosse estabilizado em valores maiores. 

 
Difração de raios-x de alto ângulo 
Com a evolução da intercalação para a esfoliação, os padrões de difração de raios-x tendem a 

deslocar-se para valores de ângulos de difração (2θ) menores. Isso significa, pela lei de Bragg, que a 

distância interplanar basal (d001) da nanoargila torna-se maior devido à presença de cadeias 

poliméricas entre as lamelas. Quando uma estrutura esfoliada é obtida, os picos de difração 

referentes ao espaçamento entre as lamelas desaparecem do difratograma, devido à existência de 

elevadas distâncias entre as lamelas, resultando em uma falta de organização das mesmas. 
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Figura 4 – Difratograma obtido por WAXS dos nanocompósitos após a preparação no reômetro de torque. 
 
O difratograma da Figura 4 sugere que ambos os nanocompósitos devem possuir uma estrutura 

predominantemente intercalada, já que o pico característico da nanoargila continua presente no 

difratograma desses materiais, porém, deslocado para ângulos de difração menores. A nanoargila 

C30B que possui d001 igual a 1,85 nm passou a ter este valor aumentado para 3,49 nm. 

 
Caracterização reológica 
As análises reológicas em regime permanente de cisalhamento podem ser utilizadas na verificação 

de possíveis interações físico-químicas entre os componentes dos nanocompósitos. A Figura 5 

mostra os resultados do PBAT e de seus nanocompósitos, na temperatura de 140°C. Através dela, 

nota-se que o comportamento reológico do PBAT é completamente modificado pela presença da 

nanoargila. O polímero puro apresenta um largo platô newtoniano, que se estende até uma taxa de 

cisalhamento próxima de 10s-1. A adição de uma pequena quantidade de uma nanoargila lamelar 
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reduziu significativamente a largura deste platô e os nanocompósitos passaram a adquirir um 

comportamento pseudoplástico com início a taxas de cisalhamento bem menores. O aumento da 

viscosidade no platô newtoniano, medido a uma taxa de 0,01s-1, chega a quase duas ordens de 

grandeza, passando de 2.103 Pa.s no PBAT para 1.105 Pa.s no nanocompósito produzido a 160°C. 
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Figura 5 – Propriedades reológicas no regime permanente de cisalhamento a 140ºC: (a) viscosidade e (b) primeira diferença de tensões normais. 
 
O aumento da viscosidade no platô newtoniano pode ser um indício de que os nanocompósitos 

possam estar adquirindo características de um fluido de Bingham, onde o início do fluxo somente é 

alcançado quando é aplicado sobre o material uma tensão mínima crítica. Há inicialmente a 

deformação dos domínios e condução das lamelas junto com as moléculas, até que a partir dessa 

tensão crítica a estrutura formada no nanocompósito, que envolve as interações entre as moléculas 

do PBAT e as lamelas da nanoargila, é destruída, permitindo que as cadeias poliméricas possam se 

movimentar sem grandes restrições. 

Através da análise das curvas de primeira diferença de tensões normais percebe-se que o 

nanocompósito produzido à 160°C foi o único que adquiriu um acentuado comportamento elástico, 

provocado pelas fortes interações que o PBAT fez com as lamelas da argila, conforme mencionado 

anteriormente. Os demais materiais somente apresentam um comportamento elástico acentuado em 

altas taxas de cisalhamento, onde o tempo que as cadeias têm para responder às rápidas 

deformações aplicadas torna-se menor. 

A Figura 6 apresenta os resultados do PBAT e de seus nanocompósitos, na temperatura de 160°C. 

Nota-se que o comportamento reológico dos nanocompósitos praticamente não sofreu grandes 

alterações com o aumento da temperatura, tendo o polímero puro e ambos os PBAT processados os 

seus respectivos valores de viscosidade no platô newtoniano reduzidos, passando para valores entre 

7.102 e 9.102 Pa.s. O nanocompósito produzido a 140°C passou a ter um comportamento elástico 

bastante acentuado, assim como aquele produzido a 160°C que também manteve sua característica 

elástica preservada; pois nesta situação o aumento de temperatura facilitou a formação de fortes 

interações entre o polímero e a nanoargila devido o aumento de mobilidade molecular. 
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Figura 6 – Propriedades reológicas no regime permanente de cisalhamento a 160ºC: (a) viscosidade e (b) primeira diferença de tensões normais. 
 
Os resultados das análises reológicas em regime dinâmico de cisalhamento podem fornecer 

informações sobre o tipo de estrutura obtida nos nanocompósitos após o processamento, incluindo o 

estado de dispersão e de distribuição das lamelas da nanoargila na matriz polimérica. A Figura 7 

contém as curvas de G’(ω) e G”(ω) dos materiais, medidas a 160°C. 
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Figura 7 – Módulo de armazenamento e módulo de perda em função da freqüência de oscilação a 160ºC (γo = 1%). 
 
A escolha da temperatura de 160ºC para a realização dessas análises foi baseada nos 

comportamentos da viscosidade e da elasticidade dos nanocompósitos, avaliados anteriormente. 

Nesta temperatura mais elevada, ambos os nanocompósitos apresentaram interações mais fortes 

entre o polímero e a nanoargila, conforme mostraram as curvas de primeira diferença de tensões 

normais; o que tende a ser um sinal de que as suas estruturas sejam mais estáveis. 

Analisando as curvas de G’(ω) e G”(ω), nota-se que o PBAT apresenta um comportamento típico 

de homopolímeros, sendo G”(ω) sempre maior que G’(ω) em toda a zona terminal. O 

nanocompósito produzido a 140°C tem a curva de G’(ω) cruzando a de G”(ω) em aproximadamente 

35rad/s, enquanto que para o nanocompósito produzido a 160°C a curva de G’(ω) é sempre maior 

que a de G”(ω) nesta mesma zona, não havendo cruzamento entre elas. Outra observação 
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importante é que as declividades de G’(ω) e de G”(ω) para ambos os nanocompósitos na zona 

terminal sofreram alterações em relação ao PBAT puro (ver Tabela 1), e tal comportamento pode 

estar relacionado com as suas estruturas. Em outras palavras, a adição de uma nanoargila lamelar ao 

PBAT pode ter levado à formação de uma rede percolada, caracterizada por fortes interações físico-

químicas entre as cadeias poliméricas e as lamelas dessa nanoargila, onde as mesmas estão 

uniformemente dispersas no polímero. 
 
Tabela 1 – Valores das declividades das curvas de G’(ω) e G”(ω) a 160ºC. 

Materiais Declividade de G’(ω) Declividade de G”(ω) 
PBAT – Pellet 2,07 1,05 

PBAT – Haake 140ºC 1,78 1,13 
PBAT – Haake 160ºC 2,11 1,10 

PBAT + 5% C30B – Haake 140ºC 1,05 0,21 
PBAT + 5% C30B – Haake 160ºC 1,35 0,32 

 

O valor da declividade da curva de G’(ω) na zona terminal deve estar relacionado com o grau de 

dispersão da nanoargila no polímero [11]. Uma boa dispersão levará à uma redução do tamanho dos 

aglomerados da nanoargila, aumentando a possibilidade de formação de interações com a matriz 

polimérica, o que tornará mais eficiente a transferência de tensões do polímero para as lamelas, 

conferindo uma característica elástica mais acentuada ao sistema. A dispersão é facilitada quando o 

polímero e o surfatante da nanoargila possuem afinidade química. Por outro lado, a declividade da 

curva de G”(ω) nessa zona deve representar o grau de distribuição da fase dispersa no polímero, 

pois quando inicialmente as interações entre o polímero e a nanoargila não são tão fortes, torna-se 

mais fácil o processo de distribuição dos pequenos aglomerados pela matriz polimérica [11]. Este é 

o caso do nanocompósito produzido a 140°C, cuja declividade da curva de G”(ω) é menor em 

relação ao outro nanocompósito. 

Pode-se afirmar, também, que houve um aumento no tempo de relaxação das macromoléculas do 

PBAT nos nanocompósitos, devido às restrições impostas pelas lamelas da nanoargila, o que 

dificulta a livre movimentação dos segmentos moleculares. Porém, para aquele produzido a 140°C a 

rede percolada formada apresenta uma maior fragilidade, caracterizando uma estrutura mais instável 

e que pode ser alterada caso este nanocompósito seja submetido a um novo fluxo cisalhante. 

Por sua vez, o monitoramento de G’(ωo) e de G”(ωo) em função do tempo, mantendo-se constante a 

amplitude de deformação (γo) e a freqüência de oscilação (ωo), pode ser utilizado na avaliação da 

estabilidade estrutural dos nanocompósitos após o processamento. O monitoramento realizado para 

o PBAT e seus nanocompósitos a 160°C está apresentado na Figura 8. Conforme o material é 

submetido a uma deformação cisalhante de pequena amplitude e baixa freqüência, as cadeias 

poliméricas e as lamelas da nanoargila (no caso dos nanocompósitos) irão, aos poucos, se orientar 

na direção do fluxo. Por isso a componente viscosa da deformação, G”(ωo,t), não tende a sofrer uma 
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alteração tão significativa quanto à componente elástica, G’(ωo,t), pois no decorrer deste processo 

de orientação as cadeias tentam retornar às suas conformações iniciais, mas encontram resistência 

devido às interações físicas com outras cadeias (emaranhamentos) e com as lamelas da nanoargila. 
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Figura 8 – Módulo de armazenamento e módulo de perda em função do tempo a 160ºC (ωo = 1rad/s e γo = 1%). 
 

Para o PBAT puro e os processados as curvas de G’(ωo,t) e G”(ωo,t) não sofreram alterações, 

indicando uma boa estabilidade térmica desse polímero. Já os valores de G’(ωo,t) dos 

nanocompósitos aumentaram continuamente, e, no caso específico do nanocompósito produzido a 

140°C, as curvas de G’(ωo,t) e G”(ωo,t) se cruzaram e G’(ωo,t) passou a ser maior que G”(ωo,t) após 

300s. Portanto, ocorreram alterações nas estruturas dos nanocompósitos, que estão relacionadas aos 

níveis de dispersão das lamelas da nanoargila na matriz polimérica. 

 
Conclusões 
A partir da análise das principais propriedades reológicas dos nanocompósitos foi possível obter 

informações relativas ao nível de dispersão e de distribuição da nanoargila na matriz polimérica, da 

existência de interações entre os componentes e da estabilidade da estrutura obtida. 
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