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Resumo: Nanocompósitos de PA6 e argila montmorilonita foram preparados por extrusão utilizando-se uma extrusora 
de dupla rosca com três velocidades de rotação diferentes: 150, 250 e 350 rpm. Filmes finos destes nanocompósitos 
foram caracterizados por difração de raio-X (DRX). O nanocompósito processado com rotação de 250 rpm apresentou a 
melhor dispersão da argila na matriz. No entanto, este valor pode não ser significativo frente às outras amostras. Os 
nanocompósitos processados com velocidade de rotação de 250 rpm foram caracterizados por ensaios mecânicos, e 
apresentaram aumento no módulo de elasticidade aparente e resistência à tração e redução do alongamento na ruptura e 
resistência ao impacto em relação à PA6. A avaliação da cristalinidade dos nanocompósitos foi realizada por DRX nas 
direções longitudinal e transversal ao fluxo de injeção dos corpos de prova de impacto e revelaram que a argila 
montmorilonita atua como agente nucleante e promove aumento da cristalinidade da PA6. A cristalinidade obtida na 
direção longitudinal ao fluxo de injeção foi maior devido à orientação das cadeias imposta pelo fluxo de injeção. 
Palavras-chave: Nanocompósitos, poliamida 6, montmorilonita. 
 
Influence of the montmorillonite clay addition on the mechanical properties and crystallinity of 

Polyamide 6  
Abstract: Polyamide 6 (PA6) and montmorillonite clay nanocomposites were prepared by twin-screw extruder using 
three different screw speeds: 150, 250 and 350 rpm. The processed samples were submitted to the characterization by x-
ray diffraction (XRD) through thin films to analyze the clay dispersion in PA6. Despite the 250 rpm processed sample 
present better dispersion, the result could not be significant compared to the others. The 250 rpm processed sample were 
characterized by mechanical tests which presented increase of the apparent elastic modulus and tensile resistance while 
there was the decrease of the elongation at break and the impact resistance of the nanocomposite compared to the pure 
PA6. The evaluation of the crystallinity of nanocomposites was performed by XRD in the longitudinal and transversal 
direction to the flow injection of impact samples and shows that montmorillonite acts as nucleating agent and promotes 
an increase of crystallinity of PA6. The crystallinity obtained in the longitudinal direction of injection flow was higher 
due to the orientation of the chains imposed by the injection flow. 
Keywords: Nanocomposites, polyamide 6, montmorillonite.  
 
 
Introdução 

 Nanocompósitos constituem uma nova classe de materiais nos quais pelo menos uma das 

dimensões da partícula dispersa no polímero possui dimensão nanométrica (1-500 nm) [1-3]. As 

partículas nanométricas apresentam elevada razão de aspecto e área de superfície, ocasionando em 

melhor dispersão na matriz polimérica, e otimização das propriedades físicas do compósito em 

função da homogeneidade do material [3,5]. No caso da partícula dispersa possuir apenas uma das 

suas dimensões nanométrica, o nanocompósito pode ser obtido através da intercalação de polímeros 

fundidos entre as camadas de silicatos lamelares como, por exemplo, argilas do grupo das 
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esmectitas. A difusão das cadeias poliméricas no espaço entre as lamelas ou galerias da argila pode 

ser atingida através de técnicas convencionais de processamento de polímeros - como a extrusão - 

com a finalidade de diminuir o tempo necessário para a formação desses híbridos através da quebra 

das partículas de argila e, portanto, aumentando a uniformidade do material [4]. 

 A poliamida 6 é um polímero de engenharia que possui propriedades mecânicas e 

estabilidade dimensional que permitem sua utilização em diversas áreas de engenharia, como os 

segmentos automobilístico e de embalagens - entre outros - uma vez que atende a diversas 

solicitações. Para otimizar essas propriedades da poliamida 6, pode-se adicionar uma argila 

montmorilonita, carga hidrofílica que apresenta uma melhor interação com polímeros polares, 

especialmente se esta argila for modificada com sais quaternários de amônio, tornando-as 

organofílicas e melhorando sua molhabilidade com a matriz [5].  

 O objetivo desse trabalho consiste em estudar a influência das condições de extrusão na 

dispersão e/ou esfoliação da argila montmorilonita na matriz polimérica de poliamida 6, avaliar as 

propriedades mecânicas dos nanocompósitos obtidos e verificar a influência da adição de argila na 

cristalinidade dos nanocompósitos resultantes. 

 

Experimental 

Materiais 

Os materiais utilizados neste trabalho foram a Poliamida 6 (PA6) fornecida pela empresa 

Mazzaferro Indústria e Comércio de Polímeros e Fibras Ltda e a argila montmorilonita Cloisite 

20A produzida pela Empresa Southern Clay Minerals e que foi gentilmente fornecida pela empresa 

Buntech Tecnologia em Insumos. A PA6 apresenta as seguintes propriedades de acordo com o 

fabricante: viscosidade relativa de 2,68 (ISO R-307), densidade de 1,14 g.cm-3, teor de umidade de 

0,034% (ISO DP-960) e resistência à tração de 74 MPa (ASTM D-638). A argila Cloisite 20A é 

uma argila montmorilonita (MMT) comercial que possui uma CTC de 95 meq/100g e é fornecida 

previamente modificada com o sal quaternário de amônio cloreto de dioctadecildimetilamonio.  

Condições de Secagem da Poliamida 6 e da Argila Montmorilonita 

 Precedendo as etapas de extrusão e injeção, a PA6 foi seca em estufa com atmosfera de 

nitrogênio por um período de aproximadamente 18 horas a 90ºC. A secagem desse material foi 

realizada no Laboratório Químico da Mazzaferro Indústria e Comércio de Polímeros e Fibras Ltda. 

A argila foi seca em estufa com ar circulante por um período de 24 horas a 120ºC. A secagem deste 

material foi realizada nos Laboratórios da FEI. 
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Condições de Processamento de Extrusão  

 Os nanocompósitos foram obtidos por mistura no estado fundido, utilizando-se uma 

extrusora de rosca dupla corrotacional acoplada a um reômetro de torque, Thermoscientific Haake 

Rheomex modelo PTW 16, com a temperatura variando de 190 a 235⁰C ao longo do cilindro da 

extrusora.  Para avaliação das condições de processamento em extrusão na dispersão da argila na 

Poliamida 6, a velocidade de rotação das roscas foi variada (150, 250 e 350 rpm), mantendo-se 

constante a porcentagem de alimentação na extrusora e a temperatura do cilindro da extrusora. A 

composição do nanocompósito foi mantida constante contendo 5% de argila e 95% de PA6, em 

massa. A PA 6 e a argila foram misturadas manualmente antes da alimentação no funil da extrusora. 

Injeção dos Corpos de Prova 

 Os corpos de prova utilizados para caracterização mecânica e para análises de difração de 

Raios-X (para análise da dispersão da argila MMT e cristalinidade do material) foram obtidos por 

injeção utilizando-se uma injetora Battenfeld  HM 60/350. 

Ensaios Mecânicos: Tração e Resistência ao Impacto Charpy 

 Os ensaios de tração foram realizados em Máquina Universal de Ensaios - Instron, conforme 

norma ASTM D-638, utilizando célula de carga de 500 kg. O ensaio foi realizado a temperatura 

ambiente e com a velocidade do travessão de 50 mm/min.  Os ensaios de resistência ao impacto 

Charpy foram realizados com pêndulo de 2,19 kg, utilizando-se corpos de prova com entalhe em 

“V” de 2 mm, de acordo com a norma ASTM D256-D.  

Análises de Difração de Raio-X (DRX) 

As análises de Difração de Raio X (DRX) foram conduzidas em aparelho XRD-6000 

Shimadzu, utilizando-se radiação Kα do cromo (2,28 Å), tensão de 40 kV, corrente de 30 mA e 

velocidade de varredura de 2º/min.  Para verificação da esfoliação e/ou da dispersão da argila 

MMT na PA6, a varredura de 2θ variou de 2 a 10° e foram utilizados filmes finos obtidos por 

prensagem.  

Para a avaliação do grau de cristalinidade da PA6 e dos nanocompósitos através de análises 

de DRX, a varredura de 2θ variou de 20 a 45° e foram utilizados corpos de prova de resistência ao 

impacto. Estas análises de DRX foram realizadas em duas direções distintas do corpo de prova: 

longitudinal e transversal ao fluxo de injeção. O objetivo dos ensaios nas duas direções foi verificar 

a possível influência da orientação das moléculas poliméricas obtidas durante a injeção no 

comportamento da cristalinidade da PA6. 
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Resultados e Discussão  

Influência da velocidade de rotação das roscas durante a extrusão na dispersão da argila MMT na 

matriz de PA6. 

A Fig. 1 apresenta os difratogramas de raios-X da argila montmorilonita (MMT), da 

poliamida 6 pura (PA6) e dos nanocompósitos de poliamida 6 + argila montmorilonita (PA6 + 

MMT) obtidos em diferentes condições de processamento (velocidade de rotação das roscas durante 

a extrusão).  Pode-se observar que houve um deslocamento para valores menores do ângulo 2θ 

(referentes ao plano 001 da argila MMT) presente nos nanocompósitos de PA+MMT em relação à 

argila MMT pura, o que evidencia aumento na distância basal, ou seja, a provável intercalação das 

moléculas de PA6 nas galerias da argila MMT. A Tabela 1 apresenta os valores dos ângulos 2θ e 

dos respectivos espaçamentos basais calculados da argila MMT pura e da argila MMT presente nos 

diferentes nanocompósitos. Pode-se observar que o maior aumento do espaçamento basal (3,89nm) 

foi obtido para a velocidade de rotação da rosca de 250rpm. No entanto, as diferenças observadas 

nos valores do espaçamento basal da argila MMT podem não ser significativas.  

 

 
Figura 1 – Difratogramas de raios-X da argila montmorilonita (MMT), da poliamida 6 pura (PA6) e 

dos nanocompósitos de poliamida 6 + argila montmorilonita (PA6 + MMT) obtidos com diferentes 

condições de processamento (velocidade de rotação das roscas durante a extrusão). 
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Tabela 1 – Valores dos ângulos 2θ (referentes ao plano 001) e dos respectivos espaçamentos basais 

calculados da argila MMT pura e da argila MMT presente nos nanocompósitos de PA6+MMT obtidos 

com diferentes condições de processamento (velocidade de rotação das roscas durante a extrusão). 

  Rotação da rosca (rpm)           2θ d(001) nm 
MMT - 4,8 2,72 

PA6 + MMT 
150 3,52 3,73 
250 3,36 3,89 
350 3,44 3,80 

  

Influência da adição de argila MMT nas propriedades mecânicas da PA6. 

Como a rotação das roscas de 250rpm foi a condição de processamento que resultou num 

maior espaçamento basal, esta condição foi a escolhida para a realização da caracterização 

mecânica do nanocompósito PA6+MMT.  A Tabela 2 apresenta os resultados dos ensaios de tração 

e de resistência ao impacto da PA6 pura e do nanocompósito PA6+MMT obtido com rotação de 

250 rpm.  

 

Tabela 2 - Propriedades mecânicas de resistência a tração e de resistência ao Impacto da PA6 pura e do 

nanocompósito PA6+MMT obtido com rotação das roscas de 250 rpm. 

 
Ensaio de Tração Impacto 

  Módulo de 
Elasticidade 

Aparente 
(MPa) 

Resistência à 
Tração (MPa) 

Deformação 
na Ruptura 

(%) 

Resistência ao 
Impacto (J/m) 

  

  
PA6 2423 (± 219) 73,1 (± 1,0) 86,7 (± 38) 35,0 (± 1,9) 

PA6 + MMT 2823 (± 428) 78,1 (± 0,8) 76,6 (± 10) 17,0 (± 1,7) 
 

 Pode-se observar que a adição da argila MMT na PA6 promoveu um aumento do módulo de 

elasticidade aparente e na resistência à tração e uma redução do alongamento na ruptura e na 

resistência ao impacto quando comparado ao polímero puro 

Influência da adição de argila MMT na porcentagem de cristalinidade da PA6. 

 A porcentagem de cristalinidade (calculada através de ensaios de difração de raios-X) da 

PA6 pura e do nanocompósito PA6+MMT obtido com rotação de 250 rpm encontra-se na Tabela3.  

Foram analisados corpos de prova de resistência ao impacto obtidos por injeção. Por esta razão, 

foram realizados ensaios nos corpos de prova nas direções longitudinal e transversal ao fluxo de 

injeção com o objetivo de verificar a possível influência da orientação das moléculas poliméricas 

obtidas durante a injeção no comportamento da cristalinidade da PA6. 
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Tabela 3 – Porcentagem de cristalinidade da PA6 pura e do nanocompósito PA6+MMT obtidos através de 

DRX analisando-se duas direções do corpo de prova (direção transversal e longitudinal ao fluxo de injeção). 

 % cristalinidade 
Direção da análise de DRX PA 6 PA6 + MMT 

Transversal ao fluxo de injeção 23 39 
Longitudinal ao fluxo de injeção 25 43 

 

 Com os resultados obtidos pode-se afirmar que a argila MMT atua como agente nucleante e 

promove aumento da cristalinidade da PA6. A cristalinidade obtida na direção longitudinal ao fluxo 

de injeção é maior e isto pode ser devido à orientação das cadeias imposta pelo fluxo de injeção. 
 

Conclusões 

 O nanocompósito de PA6 + MMT processado com rotação de 250 rpm apresentou a melhor 

dispersão da argila MMT na matriz de PA6. No entanto, este valor pode não ser significativo em 

relação às outras amostras. As propriedades mecânicas da PA6 foram otimizadas com a adição de 

argila MMT resultando num aumento do módulo de elasticidade aparente e da resistência à tração. 

No entanto, observou-se a redução do alongamento na ruptura e na resistência ao impacto dos 

nanocompósitos em relação a PA6 pura. Referente ao estudo da cristalinidade verificou-se que a 

argila MMT promoveu um aumento da cristalinidade da PA6. A cristalinidade obtida na direção 

longitudinal ao fluxo de injeção foi maior e isto pode ser devido à orientação das cadeias imposta 

pelo fluxo de injeção.  
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