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RESUMO 

Nanocompósitos poliméricos são uma classe de materiais que têm sido bastante 
utilizados em diversas aplicações. Dentre elas, vem se destacando a preparação de 
filmes poliméricos com propriedades de barreira para aplicações em membranas 
poliméricas. Neste trabalho, nanocompósitos de poliamida 6/argila bentonítica foram 
obtidos por meio do uso de um Homogeneizador, nas proporções de 1, 3 e 5% em 
peso de argila.  A argila bentonítica Brasgel PA, foi tratada com o sal Praepagen HY, 
para torná-la organofílica. Por difração de raios X (DRX), foi comprovada a eficiência 
da incorporação do sal na argila. As curvas reológicas mostraram que para a argila 
AST, não houve alteração do torque quando comparado com o da poliamida 6 pura, 
enquanto que para a argila ACT houve mudanças gradativas a medida que se 
aumentava o percentual de argila.  
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, surgiu uma classe de materiais, os nanocompósitos 

poliméricos, que apresentam propriedades equivalentes e às vezes superiores às 

dos compósitos poliméricos convencionais ou polímeros puros, tais como: módulo 

elástico e resistência mecânica mais elevadas e baixa permeabilidade a gases. Essa 

melhora nas propriedades é alcançada com uma quantidade de carga muito 

pequena (2-5%), e à elevadíssima razão de aspecto da carga. Os nanocompósitos 

poliméricos possuem a vantagem adicional de poderem ser processados com as 

técnicas e equipamentos convencionais (1). Os nanocompósitos podem ser 

produzidos por polimerização in situ, intercalação por solução e intercalação por 

fusão. Esta última tem sido bastante utilizada devido ao material ser processado em 

equipamentos de misturas convencionais, não necessitando assim do uso de 

solventes, o que é interessante do ponto de vista ambiental. As estruturas que 
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podem ser obtidas do híbrido polímero/argila são: compósito convencional e 

nanocompósitos intercalado, esfoliado ordenado e esfoliado desordenado (2).  

A incorporação de pequenas quantidades de cargas inorgânicas, tais como a 

argila, a qual apresenta estrutura em multicamadas e possui elevada razão de 

aspecto, vem sendo utilizada para melhorar significativamente as propriedades da 

resina polimérica base, tornando-a materiais com maior resistência mecânica, maior 

estabilidade térmica, com propriedades óticas, magnéticas e elétricas superiores, 

além de melhorar significativamente a resistência à chama e as propriedades de 

barreira. Adicionalmente, a preparação de nanocompósitos de matriz polimérica 

permite, em muitos casos, encontrar uma relação entre um baixo custo, devido à 

utilização de menor quantidade de carga, a um elevado nível de desempenho que 

pode resultar da sinergia entre os componentes (3). 

A bentonita apresenta carga superficial e é utilizada em aplicações 

tecnológicas como, por exemplo, para formar géis em meio aquoso. Além disso, é 

abundante na crosta terrestre e não apresenta riscos ambientais ou de toxicidade. 

Possui estrutura cristalina composta por átomos de oxigênio e grupamentos hidroxila 

coordenados tetraedricamente ao Si4+ e ao Al3+ (grupos tetraédricos) e 

octaedricamente ao Al3+ Mg2+, Fe3+ e Fe2+ (grupos octaédricos) (4).  

As argilas organofílicas têm sido sintetizadas a partir de bentonitas sódicas 

(altamente hidrofílicas) pela adição de sais quaternários de amônio (com pelo menos 

uma cadeia contendo 12 ou mais átomos de carbono), em dispersão aquosa de 

argilas esmectíticas sódicas, que deve encontrar-se em um elevado grau de 

delaminação facilitando a introdução de compostos orgânicos, que irão tornar 

organofílicas (5). 

Neste trabalho, a argila bentonítica foi analisada quanto a sua interação com o 

sal quaternário de amônio através de difração de raios X e, foram analisadas 

também, as curvas reológicas para os sistemas poliamida 6/argila bentonítica nas 

proporções 1, 3 e 5% em peso de argila.  

METODOLOGIA 

MATERIAIS  

Os materiais utilizados para este trabalho, foram a poliamida 6 fornecida pela 

Rhodia em grânulos sob o código  Technyl C216, com peso molecular de 
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10.500g/mol. A argila bentonítica sob o nome comercial Brasgel PA, fornecida pela 

Bentonit União Nordeste, situada no município de Boa Vista-PB, com capacidade de 

troca de cátions (CTC) de 90meq/100g. O sal quaternário de amônio fornecido pela 

Oxiteno de nome comercial Praepagen HY (Cloreto de alquil dimetil hidroxietil 

amônio) com 40% de matéria ativa. 

MÉTODOS 

Preparação da argila organofílica 

Para obtenção da argila organofílica tratada com o sal quaternário de amônio 

Praepagen HY, dispersões de argila foram preparadas contendo 768ml de água 

destilada. Após a adição da argila fez-se a agitação por 20 minutos. Em seguida, 

adicionou-se o sal quaternário de amônio e efetuou-se a agitação mecânica e 

contínua por mais 20 minutos. Posteriormente, fecharam-se os recipientes, os quais 

foram mantidos na temperatura ambiente (25° ± 5ºC) por 24 horas. Após esse 

tempo, o material foi lavado e filtrado a vácuo. Os aglomerados obtidos foram 

secados em estufa a 60 ± 5ºC, permanecendo-se por um período de 48 horas e, 

depois foram desaglomerados com auxilio de almofariz manual até obterem-se 

materiais pulverulentos, os quais foram passados em peneira ABNT nº 200 (d = 

0,074mm). 

Preparação dos Nanocompósitos 

Foram preparados nanocompósitos contendo 1, 3 e 5% em peso de argila 

sem tratamento (AST) e tratada (ACT), por intercalação por fusão no 

Homogeneizador.  A seguir, o material foi retirado e triturado em moinho de facas 

para posterior moldagem dos filmes poliméricos em uma Prensa Hidráulica sob 

temperatura de 240°C. 

Difração de Raios-X  

As argilas AST e ACT foram analisadas em um difratômetro de raios-x da 

marca Shimadzu modelo XRD 6000 sob as seguintes condições, radiação Kα do Cu 

(λ = 1,541 Å) operando a 40kV e 30mA, no intervalo de 2θ de 2-30°. 

Caracterização Reológica 
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As curvas reológicas foram obtidas em um misturador interno acoplado a um 

Reômetro de Torque System 90 da Haake-Blucher, nas seguintes condições: T = 

240 ºC, t = 10 min e 60 rpm. As argilas AST e ACT foram introduzidas no Haake, 

após 2,5 minutos, quando o torque da poliamida já estivesse estabilizado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Difração de Raios-X 

A Fig. 1 apresenta os resultados das análises de difração de raios-X das argilas 

AST e ACT. 
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Figura 1: Difratogramas de raios-x das argilas AST e ACT 

Foram observados os espaçamentos d001 de 12,8Å (2θ=6,85°) para a argila 

sem tratamento e de 18,7Å (2θ=4,72°) para a argila tratada com o sal Praepagen 

HY. Os resultados mostram que houve uma intercalação dos íons quaternários de 

amônio entre as camadas do silicato, devido ao deslocamento para ângulos mais 

baixos e expansão do espaçamento basal d001. Os demais picos entre 20 e 26° 

aproximadamente, referem-se aos materiais acessórios presentes na argila, tais 

como a caulinita e o quartzo.  

Caracterização Reológica 

A Fig. 2 apresenta os resultados das curvas reológicas para a poliamida 6 pura 

e seus nanocompósitos para  a argila AST, nas proporções 1, 3 e 5% em peso de 

argila. 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

7838

7838



0 2 4 6 8 10
0

1

2

3

4

5

To
rq

ue
 (N

m
)

tempo (min)

 PA6 pura
 AST 1%
 AST 3%
 AST 5%

 

Figura 2: Curvas reológicas para a PA6 pura e AST nas proporções 1,3 e 5% em 

peso de argila 

 Inicialmente, foi introduzida a poliamida no Haake e, logo após a estabilização 

do torque, cerca de 2 minutos e meio, é que a argila foi introduzida. Foi observado 

que praticamente não houve alteração do torque da poliamida pura em relação aos 

nanocompósitos com 1, 3 e 5% em peso da argila AST. 

A Fig. 3 apresenta os resultados das curvas reológicas para a poliamida 6 pura 

e seus nanocompósitos pra a a argila ACT nas proporções 1,3 e 5% em peso de 

argila. 
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Figura 3: Curvas reológicas para a PA6 pura e ACT nas proporções 1,3 e 5% em 

peso de argila 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

7839

7839



Foi observado que para os sistemas com 1, 3 e 5% em peso de argila ACT à 

medida que aumenta o teor de argila, o torque também aumenta progressivamente, 

evidenciando assim a efetiva interação da argila com o polímero, devido à presença 

do sal. 

CONCLUSÕES 

 Nanocompósitos de poliamida 6/argila bentonítica foram obtidos com sucesso. 

Os resultados de DRX das argilas AST e ACT, revelaram a modificação na estrutura 

da argila, observada pelo aumento da distância interplanar para a argila ACT. As 

curvas reológicas mostraram que não houve alteração do torque da poliamida pura 

em relação aos nanocompósitos com 1, 3 e 5% em peso da argila AST. Por outro 

lado, para os sistemas com 1, 3 e 5% em peso de argila ACT pôde-se verificar que 

com o aumento do teor de argila o torque aumentou progressivamente, evidenciando 

assim a possível interação da argila com o polímero, devido à presença do sal. 
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RHEOLOGICAL CHARACTERIZATION OF NANOCOMPOSITES NYLON 
6/BENTONIT CLAY 

ABSTRACT 

Polymer nanocomposites are a class of materials that have been widely used in 
various applications. Among them, has been emphasizing the preparation of polymer 
films with barrier properties for applications in polymer membranes. In this work, 
nanocomposites of nylon 6/bentonite clay were obtained from a Homogenizer, in the 
ratios of 1, 3 and 5 wt% clay. The Brasgel PA bentonite clay was treated organically 
with Praepagen HY salt, to make it organophilic. By X-ray diffraction (XRD), it was 
showed that the efficiency of the incorporation of salt in the clay. The rheological 
curves showed that for the AST clay the torque did not change when compared with 
the pure nylon 6, while for the clay ACT, the torque increased gradually with the 
percentage of clay. 

 

Keywords: nanocomposites, nylon 6, bentonite clay. 
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