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Resumo: As análises de resistência ao stress cracking no PET puro e no hibrido PET/argila foram conduzidas sob 
relaxação de tensão. As análises de difração de raios X evidenciam a obtenção de microcompósito. Na ausência de 

fluidos agressivos o microcompósito exibiu maior taxa de relaxação do que o PET puro. Já em contato com os fluidos 

agressivos apresentou relaxação semelhante ou menor do que o PET puro, mostrando-se mais resistente. Sugerindo que 

a argila, apesar de não intercalada, interfere na difusão do agente de stress cracking. Assim, o efeito de barreira 

proporcionado pela argila foi mais significativo que a concentração de tensão provocada por ela. 
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Influence of the clay in the stress cracking resistance of PET. 

 
Abstract: The environmental stress cracking resistance in PET and hybrid PET/clay were conducted under stress 
relaxation test. X-ray diffraction analysis show that was obtained immiscible system. In the absence of aggressive fluids 

the hybrid exhibited higher relaxation rates than the PET. Already in contact with aggressive fluids showed a similar or 

lower relaxation rate than the PET, being more resistant. Suggesting that the clay, though not interlayer, interferes with 

the distribution of the stress cracking agent. Thus, the barrier effect caused by the clay was more significant than the 

stress concentration caused by it. 
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Introdução 

Silicatos como a montmorilonita têm recebido uma grande atenção nas últimas décadas, como 

materiais reforçantes para polímeros, devido à sua elevada razão de aspecto e possibilidade de 

intercalação/esfoliação de suas camadas na matriz polimérica [1]. Dependendo do tipo de dispersão 

do silicato em camadas no polímero, três tipos de nanocompósitos podem ser obtidos: imiscível, 

intercalado ou esfoliado. Em um sistema imiscível (ou microcompósito), as moléculas do polímero 

não intercalam a argila e esta atua como uma carga convencional. Um nanocompósito intercalado é 

obtido quando ocorre a inserção de poucas moléculas poliméricas entre as camadas do 

argilomineral, aumentando a distância interplanar basal sem destruir seu empilhamento natural. Já 

em um sistema esfoliado (ou delaminado), a quantidade de cadeias intercaladas aumenta o 

espaçamento entre as lamelas a ponto de anular o efeito das forças atrativas entre elas, ou seja, a 
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ordem de empilhamento é completamente perdida [2]. Idealmente, deve-se tentar promover a 

separação completa e a individualização das camadas, para que se atinja o valor máximo do fator de 

forma e se tenha a certeza das dimensões nanométricas das partículas. Entretanto, nos 

nanocompósitos produzidos atualmente o que se encontra são proporções relativas e distintas desses 

três tipos. Sendo as propriedades finais do material resultantes das estruturas presentes e de suas 

porcentagens relativas [3]. 

O termo stress cracking (que não existe uma tradução apropriada para o português) é utilizado para 

descrever o processo de falha de produtos poliméricos tensionados (interna ou externamente) 

quando em contato com determinados tipos de fluidos. Esse tipo de falha pode ser considerado 

como tendo duas etapas: iniciação e propagação da trinca. A iniciação da trinca frequentemente 

ocorre a partir de falhas ou defeitos como impurezas, contaminantes, vazios, linhas de solda ou até 

mesmo marcas deixadas pelo equipamento [4]. Uma vez que tais defeitos são pontos concentradores 

de tensão, se o material entrar em contato com um líquido que tenha alguma afinidade com o 

polímero, este penetrará no defeito plastificando localmente o polímero e acarretando a formação de 

crazing (microfibrilamento) e subsequente desenvolvimento de trincas que propagarão rapidamente 

acarretando a fratura [5,6]. No cotidiano de produtos poliméricos, vários tipos de compostos têm 

atuado como agentes de stress cracking e estes incluem: tintas, adesivos, produtos de limpeza, 

lubrificantes, componentes alimentares e até mesmo aditivos poliméricos [7]. 

No presente estudo o efeito de silicatos em camadas na resistência ao stress cracking do 

poli(tereftalato de etileno) (PET) foi avaliado, uma vez que na literatura especializada não se 

encontram estudos que relacionem esse tipo de falha em híbridos polímero/argila. Sabe-se que em 

sistemas intercalados e/ou delaminados tem-se uma redução nos fenômenos difusionais [8], o que 

poderia dificultar a penetração do fluido agressivo, retardando a falha por stress cracking. Por outro 

lado, a presença de argila pode provocar uma concentração de tensão localizada, promovendo um 

aumento na tendência ao stress cracking. Como o efeito mais danoso esperado pela carga argilosa 

seria a concentração de tensão, escolheu-se inicialmente fazer o estudo em um microcompósito, 

para que se pudesse avaliar a influência dos agregados das lamelas de argila na matriz polimérica e 

assim, verificar não apenas o efeito de barreira proporcionado por essas cargas como também o 

efeito de concentração de tensão no fenômeno de stress cracking do PET. 

 

Experimental 

Utilizou-se nesse estudo o PET codificado como Cleartuf Turbo (viscosidade intrínseca 0,80 dl/g), 

fornecido pela M&G Polímeros do Brasil, e como carga uma argila montmorilonita comercial 
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purificada, codificada como Cloisite, proveniente da Southern Clay Products, Texas/EUA. Para a 

preparação dos corpos de prova um concentrado PET/argila (na proporção de 6:1) foi misturado ao 

PET puro em uma extrusora dupla rosca contra rotativa em quantidade que resultasse em teores 

nominais de 1% em massa de argila. O híbrido obtido e o PET puro foram secos (160ºC por 6 

horas) e moldados na forma de corpos de prova de tração tipo I (ASTM D-638) em uma injetora 

Fluidemec operando a 260ºC e com temperatura do molde de 8ºC.  

Os testes de resistência ao stress cracking no PET puro e no híbrido PET/argila foram conduzidos 

em uma máquina universal de ensaio DL da EMIC sob relaxação de tensão na carga de 1600N [9]. 

Os ensaios foram realizados na presença e na ausência de soluções aquosas de hidróxido de sódio 

(fluido agressivo) nas concentrações de 0,25; 1 e 3M. As quais foram aplicadas em uma das 

superfícies do corpo de prova, com o auxílio de um chumaço de algodão umedecido, apenas no 

início da relaxação. Para cada concentração utilizou-se em média 3 (três) corpos de prova. 

 

Resultados e Discussão 

Considerações e Caracterizações Preliminares 

Os espectros de DRX da argila Cloisite (CL) e do híbrido PET/CL estão apresentados na Fig. 1 e 

confirmam a obtenção de um microcompósito, uma vez que o espaçamento basal (d001) da argila 

misturada ao polímero (Fig. 1b) foi praticamente o mesmo da argila não misturada (Fig. 1a) [2, 10]. 

As propriedades mecânicas do PET e do híbrido PET/CL (Tabela 1) corroboram os dados de DRX, 

onde fica evidenciado que a incorporação de 1% em massa de argila resultou em uma diminuição na 

resistência à tração do PET, em cerca de 10%, e em uma diminuição considerável na deformação. 

Estes resultados estão de acordo com a literatura [2]. A ruptura no híbrido PET/CL ocorre 

preferencialmente na interface da região em estricção, conforme visualizado na Fig. 2.  
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Figura 1 – Espectros de DRX da argila CL (a) e do híbrido PET/CL com 1% de argila (b). 
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Tabela 1 – Propriedades mecânicas do PET puro e do híbrido PET/CL 

Material Resistência à Tração (MPa) Deformação (%) 

PET 59,4 ± 0,4 > 400 

PET/CL 52,7 ± 0,3 130 

 

 

 

Figura 2 – Fotografia do comportamento de fratura em tração do híbrido PET/CL (a) e ampliação da região 

de fratura por microscopia ótica (b).  

 

Ensaio de Stress Cracking sob Relaxação de Tensão 

Inicialmente avaliou-se a influência da argila na taxa de relaxação do PET em diferentes forças e na 

ausência de fluidos agressivos. Os resultados estão na Tabela 2. Geralmente a presença de cargas 

microscópicas aumenta a rigidez do polímero pela redução da mobilidade molecular [11]. Mas para 

que isso ocorra é preciso que exista uma boa interação polímero/carga [10]. Evidentemente, no 

presente estudo, não ocorreu essa interação conforme evidenciam os resultados de DRX (lamelas na 

forma não intercalada) e de tração (interação superficial baixa). Outra explicação pode estar 

relacionada ao fato de que as partículas discretas de carga podem aumentar o fator de concentração 

de tensão (maior tensão localizada) resultando em maior relaxação. 

Quando a análise de relaxação de tensão é feita na presença de um fluido agressivo, ocorre 

liberação de energia devido à plastificação localizada com formação e propagação de crazes, o que 

reduz a força aplicada sob deformação constante [12]. A taxa de relaxação está diretamente 

relacionada ao fissuramento exibido pelas amostras, conforme pode ser observado na Fig. 3 e 

Tabela 3 para a força de 1600N. O PET puro mostrou-se mais susceptível ao fissuramento, 

apresentando maiores taxas de relaxação, com exceção da amostra sob a concentração de 1M que 

apresentou fissuras mais superficiais que o híbrido PET/CL na mesma condição (nesse caso o efeito 

concentrador de tensão da argila pode ter sido mais sensível nessa concentração). As menores taxas 

de relaxação e menor fissuramento apresentado pelo híbrido PET/CL sob fluidos agressivos 
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sugerem que a argila, mesmo na forma não intercalada, interfere na difusão do fluido agressivo e 

que essa interferência é mais significativa que a concentração de tensão proporcionada por ela. 

 

Tabela 2 – Taxas de relaxação do PET e do híbrido PET/CL em diferentes forças. 

Material 
Taxa de Relaxação (N/s) 

1000 N 1300 N 1600 N 1900 N 
PET 0,086 ± 0,016 0,122 ± 0,002 0,148 ± 0,029 0,254 ± 0,006 

PET/CL 0,127 ± 0,006 0,158 ± 0,001 0,233 ± 0,004 0,430 ± 0,033 

 

 

 

Figura 3 - Comparação entre os fissuramentos apresentados pelo PET e pelo híbrido PET/CL na força de 

1600N e sob as concentrações de 1 e 3M de NaOH. 

 

Tabela 3 – Taxas de relaxação do PET e do híbrido PET/CL na presença de soluções aquosas de hidróxido 

de sódio, testados na força de 1600N. 

NaOH 
Taxa de Relaxação (N/s) 

PET PET/CL 
0,25 M 2,027 ± 0,469 1,516 ± 0,123  

1M 3,444 ± 0,062  5,423 ± 2,389  

3M 25,577 ± 9,593  7,864 ± 5,591 
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Conclusões 

Na ausência de fluidos agressivos o microcompósito exibiu maiores taxas de relaxação que o PET 

puro. Já em contato com os fluidos agressivos apresentou menor taxa de relaxação e menor 

fissuramento para a maioria das concentrações. Sugerindo que a argila, apesar de não intercalada, 

interfere na difusão do agente de stress cracking. O efeito de barreira proporcionado pela argila foi 

mais significativo com as concentrações de 0,25 e 3M. Já com a concentração de 1M, 

aparentemente, predominou o efeito de tensão localizada provocada pela carga argilosa. 
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