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RESUMO 

 
Nanocompósitos de polímero/argila têm tido muita atenção nos últimos anos, 

principalmente os desenvolvidos com silicatos em camadas, devido à necessidade 
de materiais de engenharia mais eficientes do que os polímeros puros para 
determinadas aplicações. O nível de esfoliação dos silicatos em camadas na 
estrutura cristalina de matrizes poliméricas tem sido estudado e tem-se observado 
que eles afetam o comportamento cristalino e, consequentemente, as propriedades 
físicas e mecânicas. Neste estudo, nanocompósitos de poliamida 6 foram obtidos 
pelo método de intercalação por fusão, utilizando-se uma argila bentonitica regional 
modificada com um sal quaternário de amônio, em uma quantidade de 3% em peso. 
Os resultados de DRX evidenciaram incorporação do sal entre as camadas da 
argila, tornando-a organofílica, bem como a obtenção de estruturas esfoliadas e/ou 
parcialmente esfoliadas. A caracterização mecânica sob impacto mostrou que os 
nanocompósitos apresentaram propriedades inferiores em comparação com a 
poliamida pura, ou seja, perda de tenacidade.  
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos tem-se dado muita atenção aos materiais nanocompósitos de 

polímero/argila, principalmente àqueles desenvolvidos com silicatos em camadas, 

devido à necessidade de materiais de engenharia mais eficientes e ao fato dos 

polímeros puros não apresentarem propriedades necessárias para determinadas 

aplicações. Vários métodos têm sido aplicados para a 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 
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polimérica(2-3). Os nanocompósitos polímero/silicato em camadas são 

comparados aos compósitos poliméricos convencionais, pois eles usam 

cargas para melhorar algumas propriedades específicas(1). Tais 

nanocompósitos apresentam melhoria nas propriedades mecânicas, térmicas, 

de inflamabilidade e estabilidade dimensional, utilizando baixos teores de 

silicato, entre 1-5 % em peso(4). 

A partir das pesquisas realizadas pelo grupo da Toyota que desenvolveu 

nanocompósitos de poliamida 6 com pequenas quantidades de argila montmorilonita 

e obtiveram para este sistema um aumento significativo das propriedades mecânicas 

e térmicas, vários outros estudos têm sido realizados a fim de se obter sinergia entre 

os componentes, dada à importância do desenvolvimento desse tipo de material(5,  6-

13). 

Os silicatos em camadas utilizados como cargas têm partículas com dimensões 

nanométricas (1-500 nm) e apresentam uma área de superfície elevada o que 

promove melhor interação com a matriz polimérica e, por conseguinte, uma melhoria 

das propriedades físicas(5). Vários polímeros têm sido usados na preparação de 

nanocompósitos polímero-argila, dentre eles: poliestireno, poliamida 6 e 66,  

policarbonato, poliolefinas, etc.(14).  O efeito da presença dos silicatos em camadas e 

o nível de esfoliação destes na estrutura cristalina de matrizes poliméricas têm sido 

estudados e tem-se observado que eles afetam o comportamento cristalino e, 

consequentemente, as propriedades físicas e mecânicas(15). O objetivo desse 

trabalho foi avaliar a resistência mecânica sob impacto de nanocompósitos de 

poliamida 6/argila bentonítica.  

 
MATERIAIS E MÉTODOS  
 

Materiais 

 
Argila Bentonítica Brasgel PA (sódica), com CTC (capacidade de troca 

catiônica) = 90 meq/100g (método de adsorção de azul de metileno), passada em 

peneira ABNT nº. 200 (D = 74µm), de cor creme, fornecida pela Bentonit União 

Nordeste (BUN), localizada na cidade de Campina Grande – PB. A argila foi 

denominada de argila sem tratamento (MMT), devido ao argilomineral predominante 

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

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

O sal quaternário de amônio utilizado foi o Cetremide (Brometo de 

hexadeciltrimetil amônio), produzido pela Vetec/SP. 

 
Métodos 

 
Para tornar a argila 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 do 

sal quaternário de amônio Cetremide. Para a obtenção da argila organofílica 

(OMMT) foi realizado tratamento apropriado para o sal, baseando-se na CTC da 

argila, conforme procedimento reportado em trabalhos anteriores(2, 4, 15). 

Antes de qualquer etapa de processamento, todos os materiais contendo 

poliamida foram secados em estufa a vácuo a 80˚C por 24 horas. 

Para a produção dos nanocompósitos, foi preparado um concentrado de 

poliamida e argila (1:1) em misturador interno acoplado ao Reômetro de Torque 

System 90 da Haake-Büchler, operando-se a 240ºC, 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 corrotacional Werner-Pfleiderer ZSK 30, utilizando-se temperatura de 220ºC 

na 1ª zona e 240ºC nas demais zonas de aquecimento. Foram utilizadas duas 

velocidades de rotação das roscas, 100 e 200 rpm,  taxas de alimentação de 5 e 10 

kg/h e dois perfis de rosca R1 e R2. As roscas são compostas de vários elementos 

de transporte, porém a diferença entre elas está na zona de mistura. Para efeito de 

comparação, a poliamida 6 pura foi extrudada sob as mesmas condições de mistura, 

com taxa de alimentação de 5 kg/h. As amostras foram assim nomeadas: 5100R1, 

que significa: taxa de alimentação de 5 kg/h, velocidade de 100 rpm e rosca R1. As 

demais amostras seguem o mesmo padrão de nomeação. As alterações de 

velocidade de rotação, perfil de rosca e taxa de alimentação foram realizadas a fim 

de se avaliar o efeito destas variáveis de processamento na estrutura e no 

comportamento mecânico dos nanocompósitos de poliamida 6 obtidos.  
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Após a extrusão, o material foi granulado em moinho de facas e secado a 

80°C em estufa a vácuo por 24 horas, e submetido ao processo de moldagem por 

injeção em injetora Arbug Allrounder 270/30 ton. Os corpos de prova foram 

confeccionados para os ensaios de tração e impacto, segundo as normas ASTM 

D638, D256, respectivamente. 

A argila e os nanocompósitos foram caracterizados por DRX em um aparelho 

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

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

2º/min.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Difração de Raios-X (DRX) 

 
Para a avaliação da formação dos nanocompósitos de poliamida 6/argila 

organofílica, os sistemas foram caracterizados por DRX. A Fig. 1 apresenta os 

difratogramas de DRX da poliamida 6 (PA6) e dos sistemas PA6/argila organofílica 

(OMMT). Para efeito de comparação, é também mostrada a curva de DRX da argila 

OMMT. Percebe-se que o pico da argila organofílica com d001 = 21,34 Å 

desapareceu quando esta foi incorporada na matriz de poliamida 6 e, 

aparentemente, apareceu um pequeno ombro para todos os nanocompósitos em 

torno de 6,2º. Esses resultados podem indicar que todos os sistemas apresentaram 

estrutura esfoliada e/ou parcialmente esfoliada, de acordo com outros resultados 

encontrados na literatura(5, 10, 11). É interessante destacar que as curvas dos 

nanocompósitos apresentam o mesmo comportamento, independentemente, das 

variáveis de processamento utilizadas. Estes resultados estão de acordo com outro 

trabalho reportado na literatura(16).  
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Figura 1 -  Difratogramas da argila organofílica, da poliamida 6 e dos sistemas 

PA6/argila organofílica. 

 

Ensaios Mecânicos sob Impacto Izod 
 

De acordo com Sinha Ray e Okamoto(5) e Alexandre e Dubois(13), os sistemas 

polímero/argila, contendo baixo teor de argila (<10%) exibem melhores propriedades 

mecânicas quando comparadas às propriedades da poliamida pura. Tal aumento 

ocorre devido a interação interfacial mais forte entre a matriz e as camadas da 

argila.  

Na Tab. 1 são apresentados o módulo de elasticidade e a resistência ao 

impacto da poliamida pura e de seus nanocompósitos. Observa-se que os 

nanocompósitos apresentam redução em torno de 10% em média na resistência ao 

impacto, isto é, perda de tenacidade, quando comparados com as poliamidas puras, 

o que pode ser atribuído à maior rigidez desses sistemas(17). Esses resultados 

também foram confirmados pelo aumento do módulo de elasticidade. 
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Tabela 1: Propriedades mecânicas de tração e de Impacto da poliamida 6 e de seus 
nanocompósitos com 3% de argila organofílica  

Amostra Módulo de elasticidade 

(GPa) 

Resistência ao Impacto 

Izod (J/m) 

PA6 5 100 R1 2,9 ± 0,1  41,0 ± 4,5 
PA6 5 100 R2 2,9 ± 0,2 47,0 ± 2,7 
PA6 5 200 R1 3,3 ± 3,2 40,8 ± 3,2 
PA6 5 200 R2 3,4 ± 0,3 44,3 ± 5,8 

NANO 5 100 R1 3,5 ± 0,1 34,7 ± 4,1 
NANO 5 100 R2 3,6 ± 0,1 39,4 ± 2,5 
NANO 5 200 R1 3,5 ± 0,1 33,9 ± 2,7 
NANO 5 200 R2 3,7 ± 0,0  35,5 ± 1,7 

NANO 10 100 R1 3,5 ± 0,1 36,2 ± 3,1 
NANO 10 100 R2 3,6 ± 0,0 35,7 ± 2,6 
NANO 10 200 R1 3,6 ± 0,1 30,6 ± 2,7 
NANO 10 200 R2 3,5 ± 0,1 35,4 ± 3,7 
 

 
CONCLUSÕES 

 

Nanocompósitos de poliamida 6 com argila organofílica foram obtidos por 

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

obtenção de estruturas esfoliadas e/ou parcialmente esfoliadas para os 

nanocompósitos. A caracterização mecânica sob impacto mostrou que os 

nanocompósitos apresentaram propriedades inferiores em comparação com a 

poliamida pura, ou seja, perda de tenacidade.  
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EVALUATION OF IMPACT STRENGTH OF POLYAMIDE 6/ 

BENTONITE CLAY NANOCOMPOSITES 
 

ABSTRACT 
 

Nanocomposites of polymer/clay have had much attention in recent years, 
particularly those developed with layered silicates due to the need of engineering 
materials more efficient than pure polymers for certain applications. The level of 
exfoliation of layered silicates in crystalline structure of polymer matrices has been 
studied and has been observed that they affect the crystalline behavior and the 
physical and mechanical properties. In this study, nanocomposites of polyamide 6 
were obtained by the melt intercalation method, using a regional bentonite modified 
with a quaternary ammonium salt in an amount of 3% by weight. XRD results showed 
that incorporation of salt among the layers of clay, making it organophilic and 
obtaining exfoliated and/or partially exfoliated structures. The impact properties of the 
nanocomposites showed inferior in relation to pure polyamide, in other words, lost of 
toughness. 
 

Key-words: nanocomposites, organoclay, polyamide 6. 
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