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Este trabalho teve por objetivo obter nanocompósitos poliméricos de poliamida 6 e argila bentonita constituída de 
silicatos em camadas proveniente de minas do interior da Paraíba e fazer uma avaliação termomecânica em diferentes 
condições de processamento. A argila foi modificada organicamente utilizando-se o sal quaternário de amônio 
(Cetremide), isto para que haja uma maior interação da argila com o polímero. Os nanocompósitos obtidos  
apresentaram estrutura esfoliada e/ou parcialmente esfoliada, conforme mostrado por difração de raios-X.  Pela análise 
dos resultados de HDT foi visto que a argila aumenta a estabilidade dimensional da PA6 em temperaturas elevadas, 
possibilitando o uso do nanocompósito para confecção de peças com boa resistência à distorção térmica. 
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Mechanical Thermal –evaluation of polyamide 6 with betonite organoclay nanocomposites 
 
This work had for objective to obtain polymeric nanocomposites of polyamide 6 and  a clay consisting of silicates layer 
from of  Paraiba mines  and to evaluate  evaluation mechanical thermal in different processing conditions. The clay was 
organically modified using a quaternary ammonium salt (Cetremide), so that there is a larger interaction of the clay with 
the polymer. The obtained nanocomposites  showed the morphological structure composed exfoliated/partially 
exfoliated, as shown XRD. The results of HDT it because the clay increases the dimensional stability of PA6 in  high 
temperatures, making possible the use of the nanocomposites for  making of pieces with good resistance to the heat 
distortion. 
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Introdução 

 
Nos últimos anos vem-se dando muita importância aos materiais nanocompósitos de 

polímero/argila, especialmente aos nanocompósitos desenvolvidos com silicatos em 

camada, devido à grande necessidade de materiais modernos de engenharia e ao fato dos 

polímeros puros não apresentarem o comportamento ou as propriedades necessárias para 

certas aplicações. Vários métodos têm sido desenvolvidos para preparação de 

nanocompósitos polímero/argila dentre eles o mais utilizado é o de intercalação por fusão 

[1].   

Nanocompósitos poliméricos são materiais híbridos onde substâncias 

inorgânicas de dimensões nanométricas estão dispersas em uma matriz polimérica 

[2-3,4]. Os nanocompósitos polímero/silicato em camadas são comparados aos 
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compósitos poliméricos convencionais, pois eles usam cargas para melhorar as 

propriedades não disponíveis nos polímeros puros [1]. Entretanto, os 

nanocompósitos têm propriedades únicas quando comparadas aos polímeros e 

compósitos convencionais, pois apresentam melhoria nas propriedades mecânicas, 

térmicas, de inflamabilidade e estabilidade dimensional em baixos teores de silicato, 

entre 1-5 % em peso [2-4]. 

A partir das pesquisas realizadas pelo grupo da Toyota que desenvolveu 

nanocompósitos de poliamida 6 com pequenas quantidades de argila montmorilonita e 

obtiveram um aumento significativo das propriedades mecânicas e térmicas do 

nanocompósito obtido, vários outros estudos têm sido realizados a fim de se obter uma 

sinergia entre os componentes, dada à importância do desenvolvimento desse tipo de 

material [2-5]. 

As cargas tendo dimensões nanométricas (1-500 nm) apresentam uma área de 

superfície elevada, promovendo melhor interação com a matriz polimérica e por isso uma 

melhoria das propriedades físicas do compósito que depende da homogeneidade do 

material [6-7]. Uma larga variedade de polímeros vem sendo usada na preparação de 

nanocompósitos polímero-argila tais como:  poli(metacrilato de metila), poliestireno, 

poliamida 6,  policarbonato, poliolefinas, entre outros [7]. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar e comparar as propriedades termomecânicas de nanocompósitos de poliamida 6 com 

argila bentonita organofílica. As técnicas de Difração de Raios –X (DRX) e Temperatura de 

Deflexão Térmica (HDT) foram utilizadas para caracterização da argila e dos 

nanocompósitos. 

 

Experimental  

 

Materiais 

 

Argila Bentonita Brasgel PA (sódica), CTC= 90meq/100g (método de adsorção de 

azul de metileno), passada em peneira ABNT nº. 200 (D = 0,074mm), de cor creme, 

fornecida pela Bentonit União Nordeste (BUN), localizada na cidade de Campina Grande – 

PB. Esta argila foi denominada de argila sem tratamento (MMT), devido ao argilomineral 

predominante ser a montmorilonita. Para torná-la compatível com a matriz polimérica, os 

íons de sódio presentes entre as lamelas da argila são trocados por íons de amônio para 

produzir a argila organofílica, denominada de OMMT. Essa troca foi realizada na presença 
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do sal quaternário de amônio Cetremide (Brometo de hexadeciltrimetil amônio), fornecido 

pela Vetec/SP. Para a obtenção da argila organofílica (OMMT) foi realizado tratamento 

apropriado para o sal, baseando-se na CTC da argila, conforme trabalhos anteriormente 

reportados [5-8]. 

A matriz polimérica empregada foi a poliamida 6 (Technyl C216) fornecida pela 

Rhodia/SP, sob a forma de grânulos de coloração branca. 

 

Métodos 

 

Para a produção dos nanocompósitos da poliamida foi preparado um concentrado 

(1:1) em misturador interno acoplado ao Reômetro de Torque System 90 da Haake-

Büchler, operando a 240 ºC, 60 rpm por 10 minutos. O concentrado obtido foi triturado em 

moinho de facas e, posteriormente, adicionado à matriz polimérica, em quantidades 

necessárias para a obtenção de teores nominais de 3% em massa de argila.  

A mistura poliamida 6/argila organofílica foi processada em extrusora de rosca 

dupla co-rotacional Werner-Pfleiderer ZSK 30, utilizando-se temperatura de 220 ºC na 1ª 

zona e 240 ºC nas demais zonas de aquecimento. A velocidade de rotação da rosca foi de 

100 rpm e taxa de alimentação 5 kg/h e dois perfis de rosca R1 e R2, onde estas são 

compostas de vários elementos de transporte, porém a diferença está nos elementos de 

malaxagem, ou seja, R1 apresenta apenas um bloco seguido por um elemento de passo 

esquerdo e, R2 dois blocos de malaxagem. Para efeito de comparação, a poliamida 6 pura 

foi extrudada sob as mesmas condições da mistura. 

 

Caracterizações 

 

A argila organofílica e os nanocompósitos foram caracterizados por DRX, para que 

fosse determinado o espaçamento basal entre as camadas de argila, bem como verificar a 

formação do nanocompósito, respectivamente. As análises de DRX foram realizadas em 

aparelho XRD-6000 Shimadzu, utilizando-se radiação Kα do cobre (λ= 1,542 Å), tensão de 

40KV, corrente de 30 mA, varredura entre 2θ de 2 a 30º e velocidade de varredura de 

2º/min, no Laboratório de Engenharia de Materiais/CCT/UFCG. 

Nos nanocompósitos foi determinada a Temperatura de Deflexão Térmica (HDT) 

que representa o quanto de deflexão o material sofre sob o efeito de uma carga pré-

escolhida. A análise foi realizada conforme a norma ASTM D 648, em um equipamento 
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Ceast, modelo HDT 6 VICAT P/N 6921.000, pertencente ao DEMA/UFSCar, com uma 

tensão de 1,82 MPa, taxa de aquecimento de 120 °C /h (método A), onde o meio de 

imersão foi um óleo de silicone. A temperatura foi determinada numa série de seis amostras 

após terem defletido 0,25 mm.  

 

Resultados e Discussão 

 

Difração de raios- X (DRX) 

 

As Figuras 1 (a) e (b) mostram os difratogramas de raios-X da argila sem tratamento 

(MMT), da organofílica (OMMT) e dos nanocompósitos obtidos, respectivamente. A 

Figura 1 (a) mostra que houve um deslocamento do ângulo 2θ de 7,3° (MMT, d001 = 12,1 Å  

para 4,15° (OMMT, d001 = 21,41 Å). O deslocamento para ângulos menores e, 

consequentemente, aumento da distância basal, indica que houve a intercalação das 

moléculas do sal entre as camadas de argila. A Figura 1 (b) mostra os resultados de difração 

de raios-X dos nanocompósitos obtidos, e pode-se verificar que o pico presente para a 

argila organofílica desaparece quando ocorre a incorporação dela na matriz polimérica. 

Observa-se que os perfis de roscas foram eficientes na mistura. Estes resultados mostram 

que aparentemente os nanocompósitos apresentaram estrutura esfoliada, conforme 

observado na literatura para sistemas com poliamida e outros tipos de argilas organofílicas 

comerciais [6, 9, 11].   
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                                       (a)                                                                              (b) 
 

Figura 1- Difratogramas (a) das argilas (MMT) e organofílica (OMMT) (b) poliamida 6 e seus nanocompósitos 

 
Temperatura de Deflexão Térmica (HDT) 

 

A Figura 2 e a Tabela 1 mostram os dados obtidos para a temperatura de deflexão 

térmica da poliamida 6 e seus nanocompósitos. Em geral, a HDT da poliamida 6 ficou na 

faixa de  103 ºC em média e a dos nanocompósitos acima de 130 ºC. Este considerável 

aumento, implica numa significativa melhoria dessa propriedade, o que é importante do 

ponto de vista de aplicação, principalmente para a indústria automobilística.  

De acordo com diversos autores [6, 10], este aumento é atribuído à ocorrência da 

dispersão das camadas do silicato na matriz polimérica, o que eleva as propriedades 

mecânicas e termomecânicas. E também pode ser um indício de que a nanocarga aumenta o 

grau de cristalinidade do nanocompósito. Os perfis de roscas utilizados mostraram 

resultados com valores próximos para estas propriedades, indicando pouca influência do 

tipo de rosca. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Temperatura de deflexão térmica (HDT) da poliamida 6 e seus nanocompósitos. 

 

Na Tabela 1 pode-se observar que os nanocompósitos têm um aumento na HDT de 

aproximadamente 27% em comparação à PA6 pura. Estes resultados mostram que a argila 

aumenta a estabilidade dimensional da PA6 em temperaturas mais altas, possibilitando o 
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uso do nanocompósito em ambientes nessas temperaturas sem ocorrer distorção térmica da 

peça. 

 

 
Tabela 1 - Temperatura de deflexão térmica da poliamida 6 e seus nanocompósitos 

Material HDT (°C) 

PA6 R1 114 ± 13 

PA6 R2 104 ± 11 

NANO R1 134 ± 3 

NANO R2 129 ± 1 

 

 

Conclusões 

 

Nanocompósitos de poliamida 6/argila organofílica foram preparados por 

intercalação por fusão. Por meio da técnica de difração de raio X foi verificada a 

intercalação das moléculas do sal quaternário de amônio na argila. Os difratogramas de 

raios  X revelaram que os nanocompósitos obtidos por intercalação por fusão exibiram 

estrutura esfoliada e/ou parcialmente esfoliada. Já o aumento apresentado na Temperatura 

de Deflexão Térmica evidencia o efeito reforçante da argila no polímero. 
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