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Resumo: Nanocompósito de poli(butileno adipato
com um surfatante polar, foi preparado em uma extrusora de rosca dupla corrotacional a 160ºC, 
polímero puro e o nanocompósito foram caracterizados por difração de raios
estudo da cinética de cristalização induzida por fluxo dos materiais em diferentes condições também foi realizado por 
medidas reológicas, através do monitoramento da viscosidade em função do tempo. Pelos resultados obtidos, verificou
se que as lamelas da nanoargila estavam intercaladas na matriz polimérica. Os módulos de armazenamento e de perda 
do nanocompósito, a baixas freqüências, indicaram que a nanoargila apresentava uma boa dispersão e distribuição no 
polímero. A presença da argila diminuiu o tempo de indução da cristalização na maioria das condições, devido as suas 
interações com as macromoléculas da matriz polimérica
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Introdução 

O uso de aluminossilicatos em camadas como nanocargas em polímeros receberam 

considerável atenção nos últimos anos. Estudos tem repetidamente mostrado que a dispersão 

individual dessas placas de argila conduz a melhorias dramáticas nas propriedades do polí

seja, rigidez, resistência, propriedades de barreira, estabilidade dimensional. Concentrações baixas 

(3-5%) de silicatos misturados à matriz polimérica proporcionam a mesma vantagem de compósitos 

convencionais contendo 20-30% de carga 
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Nanocompósito de poli(butileno adipato-co-tereftalato) contendo 5% de argila montmorilonita modificada 
com um surfatante polar, foi preparado em uma extrusora de rosca dupla corrotacional a 160ºC, 
polímero puro e o nanocompósito foram caracterizados por difração de raios-x de alto ângulo e análises reológicas. O 
estudo da cinética de cristalização induzida por fluxo dos materiais em diferentes condições também foi realizado por 

idas reológicas, através do monitoramento da viscosidade em função do tempo. Pelos resultados obtidos, verificou
se que as lamelas da nanoargila estavam intercaladas na matriz polimérica. Os módulos de armazenamento e de perda 

eqüências, indicaram que a nanoargila apresentava uma boa dispersão e distribuição no 
polímero. A presença da argila diminuiu o tempo de indução da cristalização na maioria das condições, devido as suas 
interações com as macromoléculas da matriz polimérica 
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terephthalate) (PBAT) with 5wt% of an organically modified montmorillonite with 
polar surfactant was prepared by melt blending in a co-rotational twin-screw extruder at 160ºC, 100rpm and 1kg/h. Both 
pure polymer and nanocomposite were characterized by wide-angle x-ray scattering (WAXS) and rheological 

induced crystallization was also done by rheological measurements, monitoring 
the viscosity as a function of time. The nanoclay’s lamellas were intercalated in the polymer m
loss moduli of the nanocomposite, at low frequencies, showed that the particles of the nanoclay were well dispersed and 
distributed thru the PBAT matrix. Finally, the presence of the nanoclay’s particles reduced the induction tim
crystals growth, due to the strong interactions with the PBAT chains. 

nanocomposite, PBAT, montmorillonite, rheological properties, kinetics of crystallization

O uso de aluminossilicatos em camadas como nanocargas em polímeros receberam 

considerável atenção nos últimos anos. Estudos tem repetidamente mostrado que a dispersão 

individual dessas placas de argila conduz a melhorias dramáticas nas propriedades do polí

seja, rigidez, resistência, propriedades de barreira, estabilidade dimensional. Concentrações baixas 
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the viscosity as a function of time. The nanoclay’s lamellas were intercalated in the polymer matrix. The storage and the 
loss moduli of the nanocomposite, at low frequencies, showed that the particles of the nanoclay were well dispersed and 
distributed thru the PBAT matrix. Finally, the presence of the nanoclay’s particles reduced the induction times for the 

of crystallization.  

O uso de aluminossilicatos em camadas como nanocargas em polímeros receberam 
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nanoargila estiver devidamente dispersa na matriz polimérica (formando estruturas esfoliadas). 

Assim, para se maximizar a formação de estruturas esfoliadas, um conjunto de variáveis deve ser 

corretamente estudado: argilas e polímeros compatíveis (se necessário tratamento superficial para 

modificação dessa argila) e forma de incorporação da argila à matriz polimérica. 

A presença de nanopartículas de silicato em uma matriz polimérica afeta seriamente o 

comportamento e morfologia cristalina dos polímeros. Entre esses efeitos podem ser citados: 

aumento da taxa global de cristalização e diminuição da perfeição dos cristais. Porém, a maioria dos 

estudos encontrados na literatura foca nas vantagens de reforço mecânico proporcionadas por esses 

compostos, não se aprofundando nos estudos de cinética de cristalização. Sabe-se que as 

propriedades, a estrutura e o processamento estão intimamente correlacionados em materiais 

poliméricos e, deste modo, os ganhos de propriedades com a adição de nanocargas relacionam-se às 

mudanças estruturais dos materiais. Além disso, sabe-se também que a cristalização polimérica sob 

fluxo (que ocorre durante a maioria dos processamentos poliméricos) é severamente modificada em 

relação às condições quiescentes e, consequentemente, comportamento distinto deve ser observado 

neste tipo de cristalização na presença de nanocargas [2]. 

Este trabalho teve como objetivo buscar um melhor entendimento da influência de variáveis 

de processamento na estrutura de nanocompósitos de poli(butileno adipato-co-tereftalato) (PBAT). 

Variáveis como a taxa de cisalhamento, o grau de super resfriamento e a velocidade do resfriamento 

foram avaliadas. 

 

Experimental 

Materiais 

Polímero. Como matriz polimérica do nanocompósito foi utilizado o poli(butileno adipato-

co-tereftalato) (PBAT), Ecoflex® S BX 7025, doado pela Basf de São Bernardo do Campo, SP. Este 

polímero possui uma densidade de 1,26 g/cm3, temperatura de fusão entre 110 e 120ºC e índice de 

fluidez no intervalo de 2,7 a 4,9 g/10min (190ºC / 2,16kg). 

Nanoargila. A nanoargila organofílica utilizada foi a Cloisite® 30B (C30B), da Southern 

Clay Products Inc. É uma argila montmorilonita (MMT) modificada com um sal de amônio 

quaternário que contém grupos polares, tornando-a compatível com polímeros polares, e um grupo 

alquila longo que aumenta o espaçamento entre as lamelas, facilitando o processo de intercalação. A 

concentração do modificador orgânico é de 90 meq/100g de argila, a distância entre as lamelas após 

o tratamento (d001) é de 1,85 nm e a sua densidade aparente é de 0,36 g/cm3. 
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Métodos 

Preparação do nanocompósito. O nanocompósito de PBAT com 5wt% de MMT foi 

preparado em uma extrusora de rosca dupla modulada co-rotacional (B&P Process Equipment 

Systems, modelo MP19), com diâmetro de rosca de 19mm e L/D de 25. Utilizou-se um perfil de 

rosca com níveis moderados de cisalhamento, a uma rotação de 100rpm, uma vazão de 1kg/h e com 

perfil de temperatura de 135 a 160ºC. 

Difração de raios-x de alto ângulo (WAXS). O nanocompósito foi caracterizado através de 

medidas de difração de raios-x de alto ângulo em um difratômetro Rigaku Multiflex, com radiação 

de CuKα (λ=1,5458Å), operado a 30kV e 10mA, para verificação da ocorrência de processos de 

intercalação e/ou esfoliação. 

Caracterização reológica. Ensaios reológicos também foram utilizados para caracterizar o 

estado de dispersão e distribuição da nanoargila na matriz polimérica. Essas medidas foram feitas 

em um reômetro ARES da Rheometric Scientific, utilizando geometria de placas paralelas (d = 25 

mm e distância entre placas = 1 mm), nos regimes permanente e oscilatório, a 160ºC. 

Cristalização sob fluxo cisalhante. A cinética de cristalização isotérmica induzida por fluxo 

foi analisada por medidas reológicas, no mesmo reômetro descrito acima, através do monitoramento 

da viscosidade em função do tempo. O procedimento utilizado foi descrito anteriormente por Farah 

e Bretas [3]. O material foi fundido a temperatura de 160ºC e após 3 minutos a amostra foi 

submetida a um resfriamento rápido (10 ou 20°C/min) até atingir a temperatura de cristalização 

isotérmica (TC) de estudo (100 ou 105ºC). Após estabilização da TC, uma taxa de cisalhamento 

(0,01, 0,1 ou 1,0s-1) foi imposta à amostra e a tensão monitorada. Obteve-se, então, o tempo de 

indução do crescimento de estruturas cristalinas, tcresc_ARES. 

 

Resultados e Discussão 

Os difratogramas do nanocompósito e da nanoargila estão apresentados na Fig. 1. O pico 

característico da nanoargila continua presente no difratograma do nanocompósito, porém deslocado 

para ângulos de difração menores (de 4,7° para 3,1°), indicando que ocorreu um aumento do espaço 

basal da argila (de 1,88 para 2,83nm) e que as cadeias de PBAT conseguiram se intercalar entre as 

lamelas da nanoargila. 

Os resultados das medidas reológicas realizadas nos regimes permanente e dinâmico de 

cisalhamento estão na Fig. 2. Com relação às análises no regime permanente, o polímero puro 

apresentou um largo platô newtoniano, que se estende até uma taxa de cisalhamento próxima de 

10s-1. A adição de uma pequena quantidade da nanoargila lamelar fez com que o platô 
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desaparecesse e o nanocompósito passou a adquirir um comportamento pseudoplástico mesmo a 

taxas de cisalhamento muito baixas (como um modelo de Bingham), com um aumento na 

viscosidade medida a 0,01s-1 de duas ordens de grandeza em relação ao PBAT puro (passando de 

360 para 33300 Pa.s). 

 
Figura 1 – Difratograma de raios-x da argila C30B e do nanocompósito. 
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Figura 2 – Curvas de (a) viscosidade em função da taxa de cisalhamento e (b) módulos de armazenamento 

e de perda em função da frequência de solicitação, ambas realizadas a 160°C. 

 

Com relação às análises no regime dinâmico, verifica-se que houve um aumento tanto nos 

valores de G’ quanto nos de G” para o nanocompósito em relação ao polímero puro, e para este 

material a curva de G’ é sempre maior que a de G” em toda a região da zona terminal. A 

declividade de G’ pouco variou, continuando com valor próximo de zero, indicando que o polímero 

puro já apresenta uma elevada elasticidade. O PBAT puro foi mais viscoso do que elástico (G”>G’), 

enquanto que no nanocomposito o comportamento se inverteu (G’>G”); este último foi mais 
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elástico do que viscoso. Por outro lado, a declividade de G” passou de 2 para 0,6 no nanocompósito, 

o que indica que houve uma boa distribuição das lamelas da nanoargila na matriz polimérica 

(comportamento de pseudo-sólido). 

A Fig. 3 mostra as curvas de viscosidade em função do tempo, a diferentes taxas de 

cisalhamento e temperaturas de cristalização. As curvas podem ser divididas em pelo menos duas 

regiões: Região I (aumento linear da viscosidade) e Região II (aumento abrupto da viscosidade, 

devido ao crescimento dos cristais). 
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Figura 3 – Curvas de viscosidade em função do tempo durante a cristalização sob fluxo cisalhante. 

 

A Tabela 1 tem os valores dos tempos de indução. Para todos os materiais a viscosidade 

inicialmente aumenta levemente com o tempo, devido à presença de interações intermoleculares 

que o PBAT apresenta (o que provoca sua elevada elasticidade). No nanocomposito ainda há as 

interações com as partículas da nanoargila. Sob uma maior taxa de cisalhamento a viscosidade 

tende a ficar um período mais constante, devido ao favorecimento do desemaranhamento que ocorre 

entre as moléculas do PBAT. Sabe-se que, uma vez que as nanopartículas estão orientadas na 
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direção do fluxo, as taxas de cisalhamento locais aumentam e a orientação molecular da matriz 

polimérica também irá aumentar. Conforme as taxas de cisalhamento aumentavam os tempos de 

indução para o crescimento dos cristais diminuíram para o nanocompósito, possivelmente devida à 

orientação das particulas lamelares da argila; por outro lado, os tempos de indução no PBAT puro 

aumentavam. Isso se deve à maior possibilidade de degradação do polímero sob elevado 

cisalhamento; polímeros com menor peso molecular cristalizam mais rapidamente. 
 

Tabela 1 – Valores de tempo de indução (tcresc_ARES). 

MATERIAL Taxa de 
cisalhamento 

Tempo de indução (s) 
Tc = 100 ° C Tc = 105 ° C 

10°C/min 20°C/min 10°C/min 20°C/min 

PBAT 
0,01s-1 27,6 24,3 53,1 137,6 
0,1 s-1 178,1 33,6 58,4 113,9 
1,0 s-1 383,9 36,7 520,6 69,6 

PBAT + 5% C30B 
0,01s-1 63,3 98,5 42,3 97,8 
0,1 s-1 31,3 44,6 31,8 67,6 
1,0 s-1 19,7 39,6 22,4 57,6 

 

Conclusões 

A compatibilidade entre o PBAT e os grupos polares do surfactante da argila foi efetiva, 

pois favoreceu o processo de intercalação das cadeias poliméricas em meio às lamelas da 

nanoargila, as quais influenciaram as propriedades reológicas do PBAT, aumentando sua 

viscosidade em até duas ordens de grandeza a baixas taxas de cisalhamento. Também foi possível a 

obtenção de uma estrutura percolada, ou seja, o nanocompósito possui um comportamento mais 

elástico. Durante a cristalização sob fluxo cisalhante o nanocompósito tende a apresentar tempos de 

indução menores que o polímero puro para uma maior temperatura de cristalização, o que indica 

que as partículas da nanoargila podem atuar como agentes nucleantes no PBAT. Em uma menor 

temperatura de cristalização, esses tempos são maiores para o nanocompósito, pois as moléculas do 

PBAT não possuem elevada flexibilidade e com a redução abrupta da mobilidade das mesmas, a 

presença das particulas de argila passa a dificultar a cristalização. 
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