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O objetivo deste trabalho foi avaliar os resultados da obtenção de nanocompósitos a partir do sistema de polietileno de 
alta densidade (PEAD)/poliamida6/argila organofílica, utilizando  concentrações de (5% e 10%) do compatililizante 
PE-g-MA. A argila foi organofilizada com o sal quaternário de amônio Genamin e as misturas foram preparadas em 
uma extrusora de  dupla contra rotativa acoplada a um reômetro de torque Haake. O comportamento reológico da 
blenda e do nanocompósito foi avaliado por reometria de torque. O grau de dispersão da argila na blenda (poliamida 6 e 
PEAD) foi avaliado por meio de difração de raios-X (DRX). Em geral, observou-se por reometria de torque um 
aumento da viscosidade para as composições que continham o compatibilizante e, os resultados de difração de raios-X 
mostraram que os sistemas apresentaram uma estrutura intercalada e/ou esfoliada. 
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Evaluation of rheological behavior and structure  of Nanocomposites with Polymer Matrices of  Polyamide6 and 

Polyethylene 
 
 
The objective of this study was to evaluate the results of the obtention of nanocomposites from the system of high 
density polyethylene (PEAD)/polyamide 6/organoclay, using concentrations of  (5 and 10wt.%) compatibilizer PE-g-
MA, the organoclay was organophilizate with the quaternary ammonium salt Genamin and mixtures were prepared in a 
twin screw counter rotating extruder, coupled to a Haake torque rheometer. The rheological behavior of the blends and 
the nanocomposites was evaluated by torque rheometer. The degree of dispersion of clay in the blend (polyamide 6 and 
PE) was evaluated by x-ray diffraction (XRD). In general, it was observed an increase in viscosity for the compositions 
containing the compatibilizer, and the results of XRD showed that the systems presented an intercalated and/or 
exfoliated structure.  
 
Keywords: nanocomposites, organoclay , polyethylene, Polyamide 6. 
 
Introdução 
 
O sucesso dos nanocompósitos se deve ás propriedades especiais apresentadas por estes matérias, 

por isto o desenvolvimento da nanotecnologia nos últimos anos tem-se conduzido um grande 

interesse tanto da Indústria quanto do meio acadêmico pela área de nanocompósitos poliméricos, 

compósitos onde o reforço exibe uma dimensão em escala nanométrica (10-9 m). Devido às 

propriedades especiais apresentadas por estes materiais: não apenas por eles apresentarem 

propriedades equivalentes à dos compósitos tradicionais, mais também por exibirem propriedades 

óticas, elétricas e magnéticas únicas [1,2]. Os nanocompósitos apresentam propriedades superiores, 

quando comparados aos polímeros virgens e compósitos convencionais. Algumas destas 

propriedades incluem elevado módulo, boa resistência mecânica, estabilidade térmica e 
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dimensional, propriedades de barreira, e retardância de chama [3]. Nanocompósitos poliméricos são 

materiais híbridos onde substâncias inorgânicas de dimensões nanométricas estão dispersas em uma 

matriz polimérica. Os nanocompósitos polímero/silicato em camadas são comparados aos 

compósitos poliméricos convencionais, pois eles usam cargas para melhorar as propriedades não 

disponíveis nos polímeros não carregados [4]. 

Recentemente vários tipos de argilas como a bentonita (argilomineral predominante 

montmorilonita) têm sido largamente utilizados como reforço na produção de nanocompósitos 

poliméricos. Geralmente, o material inorgânico, como é o caso da argila, exibe pouca interação com 

polímeros orgânicos levando a uma má dispersão na matriz polimérica. Para melhorar essa 

interação, a argila é tratada com um sal quaternário de amônio, tornando-a organofílica isto é 

compatível com polímeros orgânicos e dessa forma o híbrido obtido apresenta melhor desempenho 

e baixo custo. 

 A matriz de poliamida 6, no entanto, por ser composta por grupos polares que possui certa 

afinidade com a argila, que pode ser facilmente dispersa. Mais recentemente, como uma alternativa 

à nanocompósitos com apenas uma fase polimérica, os nanocompósitos obtidos a partir de blendas 

poliméricas vêm sendo estudados [5,6]. Este trabalho tem por finalidade desenvolver nanocompósitos 

a partir de blendas poliméricas de poliamida 6 e polietileno de alta densidade. 
 

 

Experimental  
 
Materiais 
 
1. Utilizou-se a argila bentonítica sódica BRASGEL PA, fornecida pela Indústria Bentonit União 

Nordeste (BUN), localizada em Campina Grande – PB; 

2. Para tornar as argilas mais compatíveis com o polímero, os íons de sódio foram trocados por 

íons de amônio. Essa troca foi realizada na presença do sal quaternário de amônio o Genamin 

(cloreto de hexadetiltrimetil amônio), fornecidos pela Clariant/PE; 

3. Poliamida 6 (Technyl C126), fornecida pela Rhodia/SP, com Mn = 10.500 g.mol; 

4. Polietileno de alta densidade (PEAD), fornecido pela Braskem/BA; 

5. Como compatibilizante foi utilizado o copolímero de polietileno enxertado com 1% de anidrido 

maléico(PE- g- MA), fornecido pela Crompton/SP. 

 
Métodos 
 
Preparação da Argila Organofílica 
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A argila organofílica (OMMT) foi preparada utilizando dispersões contendo 800ml de água 

destilada e 32g de argila. A argila foi adicionada aos poucos com agitação mecânica concomitante e 

mantida por 20 minutos. Em seguida, foi adicionada uma solução contendo água destilada e o sal 

quaternário de amônio Genamim. A agitação foi mantida por mais 20 minutos. Em seguida, os 

recipientes foram fechados e mantidos à temperatura ambiente por 24 horas. Após esse tempo, o 

material obtido foi filtrado para ser retirado o excesso de sal. A lavagem foi feita com 

aproximadamente 2000ml de água destilada empregando Funil de Buchner com kitassato, acoplado 

a uma bomba de vácuo. Os aglomerados obtidos foram secados em estufa a 60 °C ± 5 °C, por um 

período de 48 horas. Finalmente, os aglomerados já secos foram desagregados e passados em 

peneira ABNT nº 200 (D = 0,074mm) para serem posteriormente caracterizados [7,8]. 

 

Secagem dos materiais 
 
A poliamida 6 (PA6) e o compatibilizante PE-g-MA foram secados sob vácuo, à temperatura de 80 

°C por 24 horas. 

 
Reometria de torque 

Os ensaios de reometria de torque foram realizados, em um misturador interno RHEOMIX 600, 

acoplado a um Reômetro de Torque System 90 da Haake – Büchler, operando com rotores do tipo 

roller, velocidade de rotação de 60 rpm sob temperatura de 240 °C, durante 10 minutos em 

atmosfera de ar. Inicialmente a PA6 foi colocada na câmara de mistura e só após sua fusão e 

estabilização do torque é que a argila foi adicionada. A massa total dentro da câmara de mistura foi 

mantida constante em 50 g para todas as amostras.  

 

Difração de raios-X (DRX) 

As análises de Difração de raio-X (DRX) foram conduzidas em aparelho XRD-6000 Shimadzu, 

utilizando-se radiação Kα do cobre, tensão de 40 kV, corrente de 30 mA, varredura entre 2θ de 2 a 

30º e velocidade de varredura de 2º/min[8]. 

 
Preparação dos Nanocompósitos 

Para a obtenção dos nanocompósitos de poliamida6 e argila foram preparados inicialmente, os 

concentrados contendo 50/50 (% em peso) de PA6 e argila em um Reômetro de Torque System 90 

da Haake – Büchler, a 240°C e velocidade dos rotores de 60rpm por 10 minutos. Os concentrados 

obtidos foram triturados em moinho de facas e, posteriormente, adicionados à matriz polimérica de 

poliamida 6 ( PA6). As misturas foram processadas em extrusora dupla-rosca contra-rotacional com 

filetes totalmente interpenetrantes, e velocidade das roscas de 60rpm. A temperatura na primeira 
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zona foi de 230° e de 240°C nas demais zonas. O material obtido foi granulado e secado em estufa a 

vácuo a 80°C por 24h.  

 

Moldagem das amostras 

As misturas obtidas foram trituradas em moinho de facas e injetadas em equipamento Fluidmec, 

Modelo H3040 a 240°C, na forma de corpos de prova de tração (ASTM D638), a uma temperatura 

de 40 °C .O tempo de molde fechado foi de 20 segundos. 
 
Resultados e Discussão  
 
As Figuras 1 e 2 apresentam os difratogramas obtidos por DRX a partir de corpos de prova das 

amostras estudadas. Na Figura 1, observamos os difratogramas obtidos para a PA6 e as blendas de 

PA6/PE e PA6/PE/PE-g-MA, onde não há presença de picos característicos na região estudada (até 

12˚). Na Figura 2a, visualizamos o difratograma das argilas sem tratamento e organofilizada 

(OMMT). Podemos observar o deslocamento do pico da OMMT para ângulos menores, ou seja, 

deslocou de aproximadamente 7,8o para 4,2o . Isso indica a intercalação das moléculas do sal 

quaternário de amônio e aumento da distância lamelar basal da argila de 12,1Ǻ para 21,7Ǻ, 

conforme também observado por Barbosa et al.[9-10]. Por esta razão a argila é chamada de 

organofilica. Já na Figura 2 (b, c e d) onde foi incorporado 2% dessa argila na blenda PA6/PE, 

observa-se uma diminuição da distância basal para 14,7 Ǻ (Figura 2b) e para 19,04 Ǻ (Figura 2c), 

com ângulo em torno de 2θ = 6˚ e, em torno de 2θ = 9˚ que corresponde a 9,76 Ǻ (Figura 2d). Isso 

pode ser atribuído à intercalação e/ou esfoliação das cadeias das matrizes poliméricas de PA6 e PE 

entre as camadas da argila. 

 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) (d) 
Figura 1. Difratogramas obtidos por DRX para: a) PA6 Pura; b) PA6/PE/PE-g-MA (67,5/27,5/5%); c) PA6/PE (70/30%); e d) PA6/PE/PE-g-MA 
(65/25/10%). 
 

  
(a) (b) 
 

 
 

(c) 
 
 

 

 
 

(d) 
 

Figura 2. Difratogramas obtidos por DRX para: a) Argila sem tratamento e Argila Organofílica (OMMT); b) PA6/PE/OMMT(69/29/2%); 
c)PA6/PE/PE-g-MA/OMMT (66,5/26,5/5%/2%) e  d) PA6/PE/PE-g-MA/OMMT (64/24/10%/2%). 
 
 

A Figura 3a apresenta o torque em função do tempo para as blendas de PA6/PEAD com duas 

concentrações do compatibilizante PE-g-MA (5 e 10%). O PEAD e o compatibilizante foram 

adicionadoa à matriz polimérica PA6 após 2,5 minutos de operação do misturador, quando a PA6  

já havia fundido. Quando o PEgMA é adicionado à blenda de PA6/PEAD, observa-se um aumento 

no torque e consequentemente um aumento na viscosidade, isto por que  os grupos anidrido do 

PEgMA reagem com os grupos terminais amina da poliamida6 formando o grupo imida e 
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resultando em um copolímero in situ na interface entre a PA6 e o PEAD. A princípio não se percebe 

diferença no torque, mais após sua estabilização por volta de 2,8 minutos, observa-se um aumento 

no torque das misturas com 10% de compatibilizante, embora esse aumento não seja significativo. 

Observa-se também que aparentemente a concentração do compatibilizante, não influencia no 

comportamento do torque da blenda, como verificado na Figura 3a. Possivelmente, 5% de 

compatibilizante são suficientes para compatibilizar a mistura, visto que o número de grupos 

funcionais amina presentes no PA6 que podem reagir com o copolímero é limitado. Por isso, não é 

necessário adicionar grandes quantidades de copolímero para garantir a reação [9,10]. 

A Figura 3b mostra o torque em função do tempo para a blenda PA6/PE e para os nanocompósitos 

PA6/PE/OMMT e PA6/PE/PE-g-MA/OMMT. Observa-se que o torque da blenda PA6/PE e do 

nanocompósito PA6/PE/OMMT praticamente não tem diferença. Porém, percebe-se que a presença 

do compatibilizante influencia no comportamento do torque dos nanocompósitos de PA6/PE/PE-g-

MA/OMMT. Neste caso, o teor de compatibilizante parece ter alterado a viscosidade do sistema, 

pois quanto maior a concentração dele maior o torque, ou seja, a incorporação e a quantidade de 

compatibilizante são importantes para promover interações favoráveis no sistema PA6/PE/PE-g-

MA/OMMT. 

 
(a) 
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(b) 

Figura 3.Torque em função do tempo para: a) blendas de PA6/PE e PE-g-MA (5 e 10%) e b) PA6/PE, PA6/PE/OMMT e PA6/PE/PE-g-
MA/OMMT(5 e 10%).  

 
Conclusões  
 
Este trabalho teve como objetivo avaliar os resultados da obtenção de nanocompósitos a partir de 

blendas de poliamida 6 (PA6) e polietileno de alta densidade (PEAD). As análises de difração de 

raios-X (DRX) mostraram que a partir da adição da argila organofílica à blenda PA6/PEAD, houve 

o deslocamento do pico de intensidade de difração para um ângulo 2θ menor, que corresponde a um 

aumento da distância interplanar basal d001, indicando que houve a intercalação e/ou esfoliação das 

cadeias do polímero entre as camadas da argila. Os ensaios de reometria de torque indicaram que a 

presença do compatibilizante aumentou o torque da blenda PA6/PE, mas que o aumento do teor de 

PE-g-MA (de 5 para 10%) não alterou significativamente o valor do torque. A presença da argila 

não influenciou no comportamento do torque da blenda sem compatibilizante. Por outro lado, para o 

teor de 10% em peso de compatibilizante, ocorreu um aumento considerável do torque com a adição 

da argila, evidenciando assim maior interação da argila com as matrizes poliméricas e, como 

consequência, maior viscosidade. 
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