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Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai. 
Nós somos a argila, tu és o nosso oleiro; 

somos todos obras das tuas mãos. 
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RESUMO 

 

 Neste trabalho foram preparados nanocompósitos de polímeros estirênicos com argilas 

organofílicas. Os polímeros estudados foram o poliestireno (PS), um copolímero tribloco de 

poliestireno-b-polibutadieno-b-estireno (SBS) e quatro copolímeros tribloco de poliestireno-

b-poli(etileno-co-butileno)-b-estireno (SEBS), sendo um deles modificado com anidrido 

maléico. Os nanocompósitos foram preparados por três técnicas de obtenção: mistura no 

fundido, solução e uma técnica híbrida que combina as duas primeiras. Os materiais obtidos 

foram caracterizados por difração de raios X (XRD), microscopia óptica (OM), microscopia 

eletrônica de transmissão (TEM), espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS) e também 

foram realizados estudos reológicos através do ensaio de cisalhamento oscilatório de 

pequenas amplitudes (SAOS). O grau de dispersão de argila em algumas amostras foi 

avaliado por uma técnica baseada na análise de imagens obtidas por TEM. Os resultados 

mostraram que na maioria dos casos foram obtidos nanocompósitos intercalados, graças à 

presença da fase de PS em cada polímero. Amostras preparadas por solução tiveram o melhor 

grau de dispersão de argila, e o polímero que resultou na estrutura mais exfoliada foi o SEBS 

maleatado. Estudos reológicos mostraram-se muito sensíveis à formação de reticulados de 

partículas de argila nos nanocompósitos, que passaram a ter comportamento semelhante ao de 

sólidos. A combinação de técnicas de SAXS com reologia foi bastante útil para estudar a 

morfologia de fases ordenadas em copolímeros em bloco, permitindo identificar e distinguir 

estruturas lamelares, cilíndricas e esféricas em cada copolímero. Foi possível verificar que a 

presença de argila perturba a ordem das fases dos copolímeros e causa diferentes efeitos nas 

propriedades reológicas destes materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 In this work nanocomposites of styrenic polymers and organoclays were prepared. The 

polymers studied were polystyrene (PS), a polystyrene-b-polybutadiene-b-polystyrene 

triblock copolymer (SBS) and four polystyrene-b-poly(ethylene-co-butylene)-polystyrene 

triblock copolymers (SEBS), with one containing maleic anhydride. The nanocomposites 

were prepared using three different techniques: melt mixing, solution casting and a hybrid 

technique combining the former two. The materials obtained were characterized by x-ray 

diffraction (XRD), optical microscopy (OM), transmission electron microscopy (TEM), small 

angle x-ray scattering (SAXS) and by rheological studies, through small amplitude oscillatory 

shear tests (SAOS). The degree of clay dispersion was evaluated in some samples using a 

TEM image analysis technique. The results have shown that in most cases intercalated 

nanocomposites were obtained, due to the PS phase present in each polymer. Samples 

prepared by solution had the highest degree of clay dispersion, and the maleated SEBS was 

the polymer which originated the most exfoliated nanocomposite. The results have also 

shown that rheological studies are very sensitive to the formation of clay networks within the 

nanocomposites, which behave more solidlike. The combination of SAXS techniques and 

rheology was very useful to study the morphology of ordered phases in block copolymers, 

allowing to identify and distinguish the different structures of each copolymer, such as the 

lamellar, cylindrical and spherical phases. It was possible to verify that the presence of clay 

disturbs the phase order in the copolymers and has different effects on the rheological 

properties of these materials. 
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epartícula – espessura de partícula medida 
por TEM 
<e> – espessura média 
f – fração volumétrica de um bloco em um 
copolímero 
fPS – fração volumétrica de blocos de PS 
G’ – módulo de armazenamento 
G” – módulo de perda 
G* – módulo complexo de cisalhamento 
GN° – valor de G’ no patamar em alta 
freqüência para sistemas entrelaçados de 
copolímeros em bloco 

h – espaçamento interlamelar 
h0 – espaçamento interlamelar inicial 
I(q*) – intensidade do pico em q* 
L – comprimento curvo das partículas de 
argila 
<L> – comprimento médio 
n – ordem de difração 
N = N(e) – número de lamelas por 
partícula de argila 
qr  – vetor de espalhamento 
q = qr  – módulo do vetor de espalhamento 
q* - posição do pico mais intenso da 
estrutura de um copolímero em bloco em 
um espectro de SAXS 
<RA> – razão de aspecto média 
S – função de orientação 
t – tempo 
T - temperatura 
Tg – temperatura de transição vítrea 
TR – temperatura de referência 
w – massa média de argila não modificada 
medida por TG 
X – grau de polimerização 

 
 
α = α(G’) – inclinação na região de baixa 
freqüência da curva bilogarítmica de G’ 
em função da freqüência 
α(G”) – inclinação na região de baixa 
freqüência da curva bilogarítmica de G’ 
em função da freqüência 
γ(t) – deformação em cisalhamento 
oscilatória 
γ0 – amplitude da deformação em 
cisalhamento oscilatória 

cγ&  – taxa de cisalhamento crítica, que 
marca início da zona de pseudoplasticidade δ – ângulo de defasagem 
δ – parâmetro de solubilidade  
∆d – variação do espaçamento interlamelar 
∆fv – energia livre por volume interlamelar  
ε// – distância interparticular na direção 
paralela ao comprimento dos tactóides 

ε⊥ – distância interparticular na direção 
perpendicular ao comprimento dos 
tactóides 
<ε//> – distância interparticular média na 
direção paralela ao comprimento dos 
tactóides 
<ε⊥> – distância interparticular média na 
direção perpendicular ao comprimento dos 
tactóides 

)(γη &  – viscosidade em cisalhamento 
estacionário 
|η*| = |η*(ω)|– módulo da viscosidade 
complexa de cisalhamento 
θ – ângulo de difração ou de espalhamento 
λ – comprimento de onda da radiação 
incidente 
µaglo% – porcentagem em volume de 
aglomerados 
ρargila – densidade da argila 
ρmat – densidade da matriz 
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σ - desvio padrão 
σ(t) – tensão de cisalhamento oscilatória 
σ0 – amplitude da tensão de cisalhamento 
oscilatória 
τxy – tensão de cisalhamento  
χ – parâmetro de interação de Flory-
Huggins 

ω – freqüência de oscilação 
ω’c – freqüência crítica 
ωR – freqüência na curva-mestra 
ωT – freqüência na curva original em 
estudo de TTS

 
 
10A – argila Cloisite 10A 
15A – argila Cloisite 15A 
20A – argila Cloisite 20A 
2C-13 – di(tridecilamônio) 
2MBHT – alquil de sebo hidrogenado 
benzil dimetil amônio 
30B – argila Cloisite 30B 
A – unidade monomérica genérica 
AB – copolímero dibloco genérico 
ABA – copolímero tribloco genérico 
composto por duas unidades monoméricas 
diferentes 
ABC – copolímero tribloco genérico 
composto por três unidades monoméricas 
diferentes 
B – unidade monomérica genérica 
C – umidade monomérica genérica 
C – estrutura cilíndrica hexagonal de 
copolímeros em bloco 
C-13 – tridecilamônio 
C-18 – octadecilamônio 
CCC – estrutura cúbica de corpo centrado 
EVAOH – poli[etileno-co-(acetato de 
etila)] hidroxilado  
F12 – fluorhectorita modificada com 
dodecil amônio 
F2C18 – fluorhectorita modificada com 
dioctadecil dimetil amônio  
FH – fluorhectorita 
FTIR – espectroscopia no infravermelho 
com transformada de Fourier 
G – estrutura giróide de copolímeros em 
bloco 
GPC – cromatografia de dispersão em gel 
HIPS – PS de alto impacto 
HML – estrutura de camadas 
hexagonalmente moduladas 
HPL – estrutrura de camadas 
hexagonalmente perfuradas 
ISB – poli(isopreno)-b-poliestireno-b-
polibutadieno 

ISBOH – copolímero ISB hidroxilado 
L – estrutura lamelar de copolímeros em 
bloco 
LAOS – cisalhamento oscilatório de 
grandes amplitudes  
M2C18  – MMT modificada com 
dioctadecil dimetil amônio 
MEK – metil etil cetona 
MFI – índice de fluidez 
MMT – montmorilonita 
ODT – temperatura de transição ordem-
desordem 
OM – microscopia óptica 
OOT – temperatura de transição ordem-
ordem 
PA6 – poliamida 6 
PB – polibutadieno 
PBS – poli(succinato de butileno) 
PCL – policaprolactona  
PE – polietileno 
PEAD – polietileno de alta densidade 
PEB – poli(etilieno-co-butileno)  
PEE-PEP - poli(etil-etileno)-b-
poli(etileno-propileno) 
PEO – poli(óxido de etileno) 
PE-PEE – polietileno-b-poli(etil-etileno) 
PI – poliisopreno 
PLA – poli(ácido láctico) 
PMMA  – poli(metacrilato de metila) 
PP – polipropileno 
PPMA – PP modificado com anidrido 
maléico  
PPS – poli(sulfeto de fenileno) 
PS – poliestireno 
PS3Br – poli(3-bromoestireno) 
PS-co-MA – copolímero de PS com 
anidrido maléico 
PS-PI – poliestireno-b-poliisopreno 
PS-PIOH – copolímero PS-PI hidroxilado 
PU – poliuretano 
PVA – poli(acetato de vinila) 
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PVCH – poli(vinil ciclohexano) 
PVOH – poli(álcool vinílico) 
PVP – poli(vinil piridina) 
S – estrutura esférica de copolímeros em 
bloco 
SAN – poli(estireno-co-acrilonitrila) 
SANOZ – poli(estireno-co-acrilonitrila-co-
metilviniloxazolina) 
SANS – espalhamento de nêutrons a baixo 
ângulo 
SAOS – cisalhamento oscilatório de 
pequenas amplitudes 
SAXS – espalhamento de raios X a baixo 
ângulo 
SBS – poliestireno-b-polibutadieno-b-
poliestireno 
SEBS – poliestireno-b-poli(etileno-co-
butileno)-b-poliestireno 
SEBS-13/29 – SEBS com 13% em peso de 
PS e 29% em peso de diblocos 
SEBS-30 – SEBS com 30% em peso de PS 

SEBS-30/70 – SEBS com 30% em peso de 
PS e 70% em peso de diblocos 
SEBS-g-MA – SEBS com 30% em peso 
de PS e anidrido maléico enxertado nos 
blocos de PEB. 
SIOHS – copolímero SIS hidroxilado 
SIS – poliestireno-b-poli(isopreno)-b-
poliestireno  
SOZ – poli(estireno-co-
metilviniloxazolina) 
sPS – poliestireno sindiotático 
TEM – microscopia eletrônica de 
transmissão 
TG – análise termogravimétrica 
THF – tetrahidrofurano  
TPE – elastômero termoplástico 
TTS – superposição tempo-temperatura 
VB16 – hexadecil vinilbenzil dimetil 
amônio 
VEL – viscoelasticidade linear  
VENL – viscoelasticidade não linear 
XRD – difração de raios X 
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1. Introdução 

 

 

 A adição de cargas sólidas em materiais poliméricos é uma prática muito utilizada na 

indústria para melhorar suas propriedades – resistência mecânica, flamabilidade, 

condutividades térmica e elétrica – ou, simplesmente, para reduzir seu custo, pela adição de 

cargas volumosas e mais baratas do que o polímero puro. Em geral, estas partículas têm 

dimensões da ordem de alguns micrometros, como, por exemplo, partículas de talco 

adicionadas ao polipropileno em aplicações automotivas. Estes materiais híbridos pertencem à 

categoria dos microcompósitos, e formam a maior parte dos materiais compósitos 

convencionais. Entretanto, desde meados da década de 1980, a atenção começou a se voltar 

para uma nova categoria de materiais compósitos – os nanocompósitos. 

 

 Esta nova classe de materiais engloba todos os materiais híbridos que contêm pelo 

menos uma de suas fases com pelo menos uma dimensão da ordem de alguns poucos 

nanometros. Desse modo, redes interpenetrantes e materiais com estruturas 3D em forma de 

esqueleto contendo poros nanométricos (zeólitas, peneiras moleculares) impregnados com 

polímeros podem ser considerados nanocompósitos [1]. Restringindo um pouco esta 

classificação, existem os nanocompósitos formados por polímeros contendo nanopartículas 

dispersas em seu interior. Nanopartículas podem ser definidas como partículas que 

apresentam pelo menos uma de suas dimensões menor do que 100 nm [2]. A partir desta 

definição pode-se classificá-las de acordo com o número de dimensões nanométricas em [3]: 

 

• Lamelares: apresentam uma dimensão nanométrica. Ex.: argilas, grafita. 

• Fibrilares e tubulares: apresentam duas dimensões nanométricas. Ex.: nanofibras e 

nanotubos de carbono, nanowhiskers de celulose. 

• Isodimensionais: apresentam as três dimensões nanométricas. Ex.: nanoesferas de 

sílica, nanopartículas metálicas, negro-de-fumo, pontos quânticos. 

  

 O uso de nanopartículas isodimensionais como reforço de polímeros é de certa 

maneira muito comum, pois o negro-de-fumo é a carga de reforço mais utilizada em 
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borrachas. Pesquisas mais recentes têm estudado o uso de nanoesferas de sílica como reforço 

de plásticos [4,5]. Cargas fibrilares e tubulares também têm sido adicionadas a polímeros, 

como é o caso de nanotubos de carbono [6]. Entretanto, a grande maioria das pesquisas 

atualmente está voltada ao estudo de nanocompósitos de polímeros contendo silicatos 

nanolamelares, que são argilas compostas por lamelas com espessura da ordem de 1 nm e 

diâmetros que variam de 100 a 1000 nm. Os primeiros estudos destes materiais ocorreram na 

década de 1950 [7]. Alguns outros poucos trabalhos foram publicados durante as décadas 

seguintes, mas foi somente a partir do final da década de 1980, quando um grupo da Toyota 

conseguiu dispersar partículas nanométricas de argila em poliamida-6 e estudou suas 

propriedades sistematicamente [8,9], que começou a haver um maior interesse neste tipo de 

material. Estes nanocompósitos têm atraído a atenção de muitos grupos de pesquisa e de 

indústrias por causa da grande melhoria de diversas propriedades em relação ao polímero puro 

ou a um microcompósito convencional. Dentre as propriedades destes materiais podem-se 

citar [3,10]: 

 

• Melhoria das propriedades mecânicas (resistência, módulo de elasticidade, 

estabilidade dimensional; 

• Diminuição da permeabilidade a gases, água e hidrocarbonetos; 

• Aumento da estabilidade térmica e da temperatura de distorção térmica; 

• Retardância de chama e redução de emissão de fumaça; 

• Aumento da resistência química; 

• Melhoria da aparência superficial; 

• Aumento da condutividade elétrica; 

• Maior transparência. 

 

 Uma das grandes vantagens destes materiais é que a melhoria das propriedades é 

obtida para pequenas concentrações de argila (em geral, menores que 15% em peso) [11, 12]. 

Para se obterem propriedades semelhantes em compósitos convencionais é necessário 

adicionar de 30 a 50% de carga [13]. Como a concentração de carga em nanocompósitos é 

baixa, o peso específico do material é próximo ao do polímero sem carga, algo muito desejado 

em algumas áreas, como na indústria automobilística e aeroespacial, onde a redução de peso 

sempre significa redução de custos. Além disso, em geral, a presença de cargas microscópicas 

aumenta a resistência mecânica e a rigidez de polímeros através da redução da mobilidade das 
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cadeias poliméricas. Porém, em compensação, as partículas, que são geralmente materiais 

frágeis, agem como concentradores de tensão, diminuindo a resistência ao impacto em relação 

ao polímero puro. Já no caso dos nanocompósitos, as lamelas dispersas apresentam dimensões 

quase da ordem do tamanho das moléculas do polímero, reduzindo muito o efeito de 

concentração de tensões, além de a carga estar presente somente em baixas concentrações. 

Estes e outros motivos ainda não bem conhecidos têm garantido aos nanocompósitos uma 

resistência ao impacto muito próxima à do polímero puro ou, em alguns casos, até maior [14]. 

Outras informações gerais sobre nanocompósitos podem ser encontradas em livros e artigos 

de revisão [10,13,15,16, 17,18]. 

  

 A estrutura dos nanocompósitos é geralmente caracterizada por técnicas como difração 

de raios X (XRD) e microscopia eletrônica de transmissão (TEM). Embora existam muitos 

estudos sobre a caracterização destes materiais, ainda há alguns problemas quanto à avaliação 

do real grau de dispersão da argila, pois cada técnica de análise tem seus limites e muitas 

vezes a microestrutura dos nanocompósitos não é suficientemente caracterizada. Por isso, é 

necessário combinar corretamente as técnicas já citadas e utilizar ainda outras que preencham 

as lacunas deixadas pelas análises de XRD e TEM. Estudos reológicos têm se mostrado 

bastante úteis para complementar a avaliação da microestrutura de nanocompósitos, embora 

ainda não existam modelos que associem corretamente a microestrutura de nanocompósitos 

com suas propriedades reológicas. Por isso, a reologia é uma das técnicas mais exploradas 

neste trabalho. A caracterização ainda torna-se mais difícil no caso de materiais mais 

complexos, como nanocompósitos de copolímeros em bloco, que requerem ainda o uso de 

outras técnicas de análise, como o espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS). Neste 

trabalho as técnicas citadas foram utilizadas em conjunto, de maneira a fazer um bom 

mapeamento da microestrutura dos materiais estudados e tentar compreender melhor a 

correlação entre microestrutura e propriedades reológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Objetivos 

 

32 

2. Objetivos 
 

 

 Os principais objetivos deste trabalho foram: 

 

• Preparar nanocompósitos de poliestireno (PS) com argilas organofílicas 

comerciais utilizando diferentes técnicas de obtenção. O PS é um polímero 

cujos nanocompósitos já são consideravelmente bem conhecidos. Neste 

trabalho estes nanocompósitos foram utilizados como ponto de partida e 

referência para os estudos microestruturais e reológicos. 

• Preparar nanocompósitos de diferentes copolímeros em bloco estirênicos com 

argilas organofílicas comerciais, utilizando-se as mesmas técnicas de obtenção 

aplicadas aos nanocompósitos de PS. Os nanocompósitos de copolímeros em 

bloco são menos conhecidos e em geral apresentam microestruturas 

complexas. Neste trabalho foram estudados os efeitos da presença de argila na 

microestrutura e propriedades reológicas de copolímeros em bloco em função 

da temperatura, particularmente. 

• Estudar a combinação de diferentes técnicas de caracterização microestrutural 

de nanocompósitos, como difração de raios-x (XRD), microscopia eletrônica 

de transmissão (TEM), microscopia óptica (OM), espalhamento de raios x a 

baixo ângulo (SAXS), além de outras técnicas secundárias. Em particular, um 

dos objetivos foi realizar um estudo de quantificação do grau de dispersão de 

argila utilizando-se análise de imagens de TEM e de OM. 

• Estudar as propriedades reológicas dos materiais obtidos no regime de 

viscoelasticidade linear. A reologia de nanocompósitos é um assunto ainda 

pouco explorado, em particular para o caso de nanocompósitos de copolímeros 

em bloco. Neste doutorado foram estudados efeitos dos métodos de obtenção, 

tipo e concentração de argila organofílica, estrutura e morfologia dos 

copolímeros, e temperatura, entre outros. 
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3. Revisão Bibliográfica 
 

 

 Nesta parte será feita uma revisão dos conceitos básicos necessários para o estudo de 

nanocompósitos: estrutura, componentes, técnicas de caracterização e de obtenção e alguns 

conceitos termodinâmicos e cinéticos que governam a formação destes materiais. Também 

será feita uma revisão dos trabalhos da literatura sobre nanocompósitos de PS, reologia de 

nanocompósitos e copolímeros em bloco e seus nanocompósitos. 

  

 

3.1. Estrutura dos argilominerais: 

 

 O sucesso dos nanocompósitos se deve em parte ao fato de que as propriedades 

mencionadas na parte 1 são obtidas a partir da adição de argilas, que são materiais facilmente 

encontrados na natureza, de custo relativamente baixo. As argilas são rochas compostas por 

um ou mais tipos diferentes de argilominerais. De acordo com o Comité International pour 

l´Etude des Argiles eles podem ser basicamente divididas em dois grupos: o grupo dos 

silicatos em folha ou filossilicatos e o grupo dos silicatos cristalinos com reticulado de 

estrutura fibrosa [19].  

 

Os argilominerais utilizados na obtenção de nanocompósitos pertencem à família dos 

filossilicatos 2:1, ainda chamados trifórmicos. A estrutura cristalina desses argilominerais é 

constituída por dois planos (folhas) de tetraedros de sílica (Figura 1a) com uma folha central 

de octaedros de hidróxido de alumínio (Figura 1b), unidas entre si por oxigênios comuns às 

folhas. Estas três folhas compõem uma camada, que tem cerca de 1 nm e as suas dimensões 

laterais variam de 30 nm a até alguns micrometros, dependendo do tipo de argilomineral.  
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Figura 1: Unidades estruturais de argilas: a) tetraedros de sílica, b) octaedros de hidróxido de alumínio. 

 

Na ausência de átomos de impurezas, as faces destas camadas são eletricamente 

neutras e se empilham por forças de van der Waals, deixando entre si um espaço conhecido 

como espaço interlamelar ou galeria. Este é o caso de argilominerais do grupo do talco e 

pirofilita, que são os mais simples da família 2:1. Quando átomos de impurezas com cargas 

diferentes das do alumínio e/ou do silício substituem alguns destes átomos na estrutura, surge 

um desbalanceamento elétrico na superfície das camadas, gerando carga negativa.  As galerias 

passam então a ser ocupadas por cátions inorgânicos que contrabalanceiam estas cargas 

negativas (Figura 2). Estes cátions, uma vez hidratados, podem ser trocados por sais 

orgânicos, como, por exemplo, sais de amônio quaternário, que tornam organofílica a 

superfície das galerias, permitindo a intercalação de moléculas de monômeros ou polímeros. 

O espaço existente entre as camadas pode assim ser utilizado para o projeto de 

nanocompósitos. A chave para formar nanocompósitos é entender e governar as interações 

fisico-químicas entre o íon intercalado nas camadas dos silicatos e o polímero a ser 

intercalado.  
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Figura 2: Ilustração esquemática do empilhamento de camadas de uma argila 2:1, enfatizando os cátions 
trocáveis presentes nas galerias. 

 

 Os argilominerais mais freqüentemente utilizados em nanocompósitos pertencem ao 

grupo das esmectitas, como, por exemplo, as montmorilonitas (MMT), hectoritas e saponitas, 

sendo a MMT a mais importante delas. As esmectitas têm essencialmente a mesma estrutura, 

mas diferem principalmente na composição química dos átomos de impurezas substitucionais. 

A Figura 3 apresenta a estrutura genérica de uma esmectita, mostrando as folhas tetraédricas e 

a folha central octaédrica. Os cátions inorgânicos presentes nas galerias são normalmente Na+, 

Mg2+ ou Ca2+. 
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Figura 3: Estrutura cristalina de uma esmectita em vista estereoscópica. 

 

 

3.2. Surfactantes 

 

 Os cátions orgânicos que substituem os inorgânicos nas galerias dos filossilicatos, 

através de troca catiônica, agem como surfactantes, modificando as características superficiais 

das lamelas de argila para facilitar a penetração de polímeros. Eles apresentam uma cabeça 

positiva, que é atraída pela superfície da argila, e uma ou duas caudas de hidrocarboneto, em 

geral contendo de 12 a 20 átomos de carbono, além de poderem ter outros grupos orgânicos 

ligados, que facilitem a interação com polímeros, monômeros ou solventes orgânicos. Estes 

surfactantes são, geralmente, cátions de sais de amônio quaternário, como os exemplificados 

na Figura 4. 

 

 



3. Revisão Bibliográfica 

 

37

 

Figura 4: Exemplos de cátions de sais de amônio quaternário utilizados como surfactantes em nanocompósitos: 
a) octadecil trimetil amônio, b) dioctadecil dimetil amônio, c) dodecil vinilbenzil dimetil amônio. 

 

 Os cátions surfactantes podem se arranjar nas galerias da argila de diversas maneiras, 

dependendo de diversos fatores. Os modelos mais tradicionais de arranjos dos surfactantes 

baseiam-se na premissa de que a conformação de suas caudas alquílicas encontra-se 

totalmente retilínea, tendo somente segmentos do tipo trans. A partir de medidas do 

espaçamento interlamelar de argilas modificadas com estes surfactantes, foram sugeridos 

diversos modelos para explicar o arranjo espacial destas moléculas confinadas. A Figura 5 

ilustra alguns desses modelos. 

 

 

Figura 5: Modelos tradicionais de arranjo de surfactantes entre lamelas de silicatos: a) monocamada lateral, b) 
bicamada lateral, c) monocamada do tipo parafínico, d) bicamada do tipo parafínico [20]. 

 

 Dependendo da densidade de empacotamento das moléculas, da temperatura, e do 

comprimento das cadeias, os surfactantes formariam mono ou bicamadas laterais, paralelas às 

lamelas de silicato (Figura 3 a e b), ou estruturas do tipo parafínico, também sob a forma de 
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mono ou bicamadas (Figura 3 c e d). Entretanto, através de análises de espectros de 

infravermelho (FTIR), Vaia et al. [20] demonstraram que os surfactantes apresentam uma 

quantidade considerável de conformações do tipo gauche, indicando que as caudas das 

moléculas devem ter dobras aleatórias. Desse modo, após o estudo de argilas modificadas 

com surfactantes de diversos comprimentos de cadeia, foi sugerido um novo modelo de 

arranjo espacial das moléculas, de acordo com a Figura 6. 

 

 

Figura 6: Modelos de arranjo de surfactantes entre lamelas de silicatos sugeridos por Vaia et al.: a) moléculas 
curtas, isoladas entre si, b) moléculas de comprimento intermediário, c) moléculas longas. Os círculos abertos 

representam segmentos CH2 e os círculos fechados correspondem às cabeças catiônicas [20]. 

 

 Vaia et al. salientam que os surfactantes apresentam conformação 100 % trans 

somente em casos especiais, em que as moléculas estão muito densamente empacotadas, 

formando uma estrutura do tipo parafínico, com propriedades associadas a um sólido 

bidimensional. Entretanto, no caso de argilas modificadas, em geral, este não é o caso. Foi 

verificado que quanto maior o espaço livre entre as moléculas de surfactante, maior a 

quantidade de ligações gauche, pois as moléculas têm maior mobilidade para mudarem de 

conformação. Também no caso das moléculas mais curtas (contendo 6 carbonos na cadeia) foi 

verificada maior presença de conformações gauche, indicando um comportamento próximo 

de um gás bidimensional, pois as moléculas se encontram mais isoladas umas das outras 

(Figura 6a). Com o aumento do comprimento de cadeia, a quantidade de ligações gauche 

tende a diminuir, seguindo um comportamento de líquido 2-D (Figura 6b) até uma estrutura 

quase líquido-cristalina, para as moléculas maiores, contendo 18 carbonos (Figura 6c). O 

aumento de temperatura também tende a aumentar o número de conformações gauche, pois a 

mobilidade das cadeias é maior.  

 

 Os resultados de ensaios de difração de raios X realizados por Vaia et al. corroboraram 

este modelo, pois a distância interlamelar tende a crescer gradualmente com o comprimento 
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da cadeia de surfactante, e não formando espaçamentos discretos, correspondentes às mono e 

bicamadas da Figura 5. 

 

 

3.3. Estrutura dos nanocompósitos 

 

 Existem basicamente dois tipos de nanocompósitos, de acordo com a sua 

microestrutura: os nanocompósitos intercalados e os exfoliados. Quando as moléculas de um 

polímero penetram no espaço interlamelar aumentando um pouco a distância entre as lamelas, 

tem-se um nanocompósito intercalado. Se a interação entre o polímero e as lamelas for muito 

grande, a ponto de separá-las individualmente, de modo que fiquem uniformemente dispersas 

na matriz polimérica, o material obtido é classificado como exfoliado ou delaminado [3]. 

Quando há pouca interação entre a argila e o polímero, como ocorre, por exemplo, na maioria 

dos casos em que não é feita a organofilização da argila através de troca catiônica, não há 

penetração alguma de polímero nas galerias do silicato. Neste caso, obtém-se um 

microcompósito convencional, em que os cristais microscópicos de argila, chamados de 

tactóides, se encontram dispersos no polímero. A Figura 7 ilustra estes três tipos de 

microestrutura. 
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Figura 7: Tipos de microestrutura de compósitos de polímero com argila – a) microcompósito, b) nanocompósito 
intercalado, c) nanocompósito exfoliado. 

 

 Além destes tipos de nanocompósitos, pode haver estruturas intermediárias, que 

contêm partes intercaladas e exfoliadas ao mesmo tempo. Geralmente a estrutura intercalada 

apresenta apenas um pequeno aumento no espaçamento interlamelar em relação à argila 

contendo somente surfactante, da ordem de cerca de 1 nm (aumentando de 50 a 100% o 

espaçamento inicial). Esta intercalação tem sido interpretada como a penetração das 

moléculas do polímero formando uma camada bidimensional, com espessura da ordem do 

diâmetro da seção transversal da macromolécula, como indica a Figura 8. Como o 

espaçamento continua pequeno, nestes casos a argila ainda mantém em parte a estrutura de 

tactóides. Desse modo, em seu estudo também deve ser considerada a mesoestrutura do 

material, que corresponde à organização espacial dos tactóides dispersos no polímero. Eles 

podem estar dispersos aleatoriamente, alinhados ou floculados, ou seja, quando as bordas de 

tactóides tocam entre si [16], como ilustra a Figura 9. 

 

a) b)

c) 
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Figura 8: Modelo de estrutura de intercalação de nanocompósitos [21]. 

 

 

 

Figura 9: Arranjos dos tactóides em nanocompósitos intercalados: a) aleatório, b) alinhado, c) floculado. 
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3.4. Técnicas de caracterização 

 

 As duas principais técnicas utilizadas na caracterização de nanocompósitos são a 

difração de raios X (XRD) e a microscopia eletrônica de transmissão (TEM). Pela XRD é 

possível medir o espaçamento entre as lamelas do silicato através da Lei de Bragg (equação 1) 

e, desta maneira, saber se o polímero penetrou entre as camadas de argila formando uma 

estrutura intercalada.  

 

θ⋅=λ send2n                                                              (1) 

 

 onde n é a ordem de difração, λ é o comprimento de onda da radiação incidente, d é a 

distância interplanar e θ é o ângulo de difração. 

 

 A análise pode ser feita através da observação do pico correspondente ao plano (100) 

da argila, conforme ilustrado pela Figura 10. 

 

 

Figura 10: Tipos de espectros de difração de raios X correspondentes ao plano (100) para diferentes estruturas de 
sistemas polímero-argila [22]. 
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 Os gráficos da primeira coluna (Espectro XRD inicial) representam a argila 

organofílica pura, e os gráficos da segunda coluna se referem aos sistemas contendo polímero. 

A análise da argila pura revela o pico característico do plano 001, e, após a adição de 

polímero, um deslocamento deste pico para ângulos menores indica intercalação do polímero 

nas galerias (Figura 10b e c). Quando a distância entre as lamelas excede um determinado 

valor limite (cerca de 8 nm), não é mais possível observar o pico do plano (100). A sua 

ausência geralmente indica que ocorreu exfoliação, mas nem sempre (Figura 10d). Quando a 

estrutura intercalada é bastante regular e ordenada, os picos são bem definidos e é comum 

observar picos referentes a outras ordens de difração (Figura 10b). Picos mais baixos e com 

base mais larga indicam uma estrutura mais desordenada (Figura 10c) e, às vezes, 

parcialmente exfoliada, e se os tactóides estiverem dispersos de maneira totalmente aleatória é 

possível que, mesmo para uma estrutura intercalada, não se observe nenhum pico [3].  

 

Além da XRD, outra técnica semelhante que pode ser utilizada para determinar o 

espaçamento interlamelar da argila é o espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS). A 

análise de SAXS é mais ampla do que a XRD, pois também permite estudar estruturas não-

cristalinas. Por ser uma técnica de baixo ângulo, o SAXS possibilita avaliar estruturas 

maiores, na escala de dezenas a até centenas de nanometros. Nesta escala é possível estudar 

estruturas periódicas nanométricas e até estruturas não cristalinas que apresentem diferenças 

de densidade eletrônica suficiente para gerar espalhamento. Espectros de SAXS são 

semelhantes aos de XRD, mas em geral são escritos em função do módulo do vetor de 

espalhamento q
r

, dado por: 

 

λ
θ⋅π

==
sen4qq

r                                                           (2) 

 

 onde θ é o ângulo de espalhamento, que é equivalente ao ângulo de difração da Lei de 

Bragg, de onde também pode-se obter a relação para determinar a distância interlamelar: 

 

q
2d π

=                                                                   (3) 

 

Os resultados das análises de raios X (XRD e SAXS) são valores médios, provindos 

de regiões relativamente grandes da amostra, dificultando a análise de defeitos ou 
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heterogeneidades no interior do material. Deste modo, para a caracterização microestrutural 

completa do compósito é necessário recorrer à microscopia eletrônica de transmissão, que 

permite observar diretamente as partículas dispersas no interior do polímero. A Figura 11 

mostra fotos típicas de TEM para um nanocompósito intercalado (Figura 11a) e outro 

exfoliado (Figura 11b). 

 

 

Figura 11: Micrografias típicas de nanocompósitos: a) intercalado [23], b) exfoliado [24]. 
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3.5.  Quantificação da dispersão de argila em nanocompósitos 

 

 Já é bem sabido que na prática os nanocompósitos apresentam em geral mais de um 

tipo de morfologia, tendo parte da argila exfoliada, parte formando tactóides intercalados e 

parte formando aglomerados em escala microscópica. Em geral os estudos de morfologia de 

nanocompósitos têm sido descritos de maneira qualitativa, o que implica resultados 

relativamente subjetivos. Alguns procedimentos de análise morfológica quantitativa têm sido 

propostos nos últimos anos [25-31]. Uma das técnicas mais recentes foi desenvolvida por 

Vermogen et al. [32], baseada em análise de imagens feitas por microscopia eletrônica de 

transmissão (TEM). Esta técnica será descrita a seguir. 

 

 A caracterização morfológica de nanocompósitos através de TEM permite observar 

diretamente as lamelas individuais e os tactóides nanométricos de argila dispersos no 

polímero. Um dos maiores problemas desta técnica é o fato de se observar apenas uma 

pequena região da amostra, que pode não representar a estrutura da amostra como um todo, se 

a dispersão de argila for heterogênea. Para diminuir este erro, a técnica desenvolvida por 

Vermogen et al [32] baseia-se na análise de diversas imagens da mesma amostra em aumentos 

diferentes, para que haja uma boa amostragem da distribuição de partículas no material. 

Segundo o trabalho de Vermogen et al., foi sugerida a aquisição de 15 imagens de TEM por 

amostra, sendo uma em ampliação de 10.000x, para dar um panorama geral da amostra, 4 a 

50.000x e 10 a 100.000x de aumento. Cada imagem é tratada digitalmente para aumentar o 

contraste entre a argila e a matriz, e as medidas dos parâmetros indicados na Figura 12 são 

feitas manualmente através de software. 
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Figura 12: Micrografia de nanocompósito identificando os parâmetros usados na análise de imagens [32]. 

 

 L corresponde ao comprimento curvo das partículas de argila, e é a sua espessura, ε// é 

a distância interparticular na direção paralela ao comprimento dos tactóides e ε⊥ é a distância 

interparticular na direção perpendicular ao comprimento dos mesmos. O número de lamelas 

por partícula (N) pode ser calculado através da equação 4: 

 

N(e) = (epartícula + d001 – elamela)/d001                                                                 (4) 

 

 Onde epartícula é a espessura da partícula medida por TEM, d001 é a distância interplanar 

basal medida por difração de raios X e elamela é a espessura estimada de uma lamela individual 

(0,94 nm).  

 

 Os autores definiram seis classes diferentes de tamanhos de partícula, para que se 

tenha uma boa idéia da distribuição estatística de tamanhos de partícula no material. Essas 

classes são: 

 

• aglomerados micrométricos 

• tactóides de tamanho médio 

• tactóides de tamanho pequeno imiscíveis ou intercalados (5-10 lamelas) 

• 3-5 lamelas intercaladas ou exfoliadas 

• 2-3 lamelas exfoliadas 
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• lamelas individuais exfoliadas 

 

 A fração volumétrica de cada um destes tipos de partículas é considerada igual à 

fração em área medida nas figuras (pois a espessura da amostra de TEM é relativamente 

constante). Os tactóides avaliados pela análise de imagens são os “nanotactóides”, ou seja, 

todos os tactóides que não estão dentro da categoria “aglomerados micrométricos”. Os autores 

definiram estes aglomerados como sendo todas as partículas que ocupassem uma área maior 

do que 2x10-14 m2, que é a menor área que pode ser medida com precisão por TEM no menor 

aumento utilizado. Como boa parte dos aglomerados micrométricos são em geral muito 

grandes para serem observados por TEM, sua fração volumétrica pode ser obtida a partir de 

uma análise de imagens semelhante feita em imagens obtidas por microscopia óptica, ou 

calculada através da equação 5: 

 

teo

METteo
%aglo A

AA −
=µ                                                         (5) 

 

 Onde µaglo% é a porcentagem em volume de aglomerados, ATEM é a fração em área 

total de partículas medida por TEM e Ateo é a fração em área total de partículas teórica, dada 

por: 

 

matilaarg

ilaarg
teo w1w

w

A

ρ
−

+
ρ

ρ
=                                                        (6) 

 

 Onde w é a massa média de argila não modificada medida por análise 

termogravimétrica (TG), ρargila é a densidade da argila (MMT) e ρmat é a densidade da matriz. 

A partir destes dados é possível obter para cada classe de partículas uma espessura média <e>, 

um comprimento médio, <L>, a razão de aspecto média <RA>, as distâncias interparticulares 

médias <ε//> e <ε⊥> e a densidade média de partículas por µm2. 
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3.6. Métodos de obtenção de nanocompósitos 

 

 Existem principalmente quatro métodos de obtenção de nanocompósitos: intercalação 

do polímero ou pré-polímero por solução, polimerização in situ,  intercalação no polímero 

fundido [16] e processamento no estado sólido [33]. Além disso, é possível preparar 

nanocompósitos a partir da combinação de dois ou mais métodos diferentes. Cada um desses 

métodos é descrito a seguir. 

 

3.6.1. Intercalação do polímero ou pré-polímero por solução 

 

 As argilas organofílicas podem se exfoliar parcial ou completamente quando imersas 

em um solvente adequado. Se este solvente também dissolver o polímero desejado, é possível 

misturar o polímero com a argila no mesmo solvente. As moléculas de polímero tendem a se 

adsorver na superfície das lamelas dispersas e, depois da retirada do solvente por evaporação, 

estas se reagrupam formando tactóides, porém agora contendo o polímero intercalado. 

Entretanto, deve ser feita uma escolha adequada do solvente e do surfactante em função do 

polímero estudado, pois, em alguns casos, o solvente se adsorve na argila preferencialmente 

ao polímero, de modo que não há intercalação [21].  

 

 Esta técnica já foi utilizada para polímeros solúveis em água, como o poli(óxido de 

etileno) (PEO) [34], o poli(acetato de vinila) (PVA) [35], poli(álcool vinílico) (PVOH) [36]. 

Solventes orgânicos também têm sido bastante utilizados para a intercalação de polímeros em 

argilas. Alguns exemplos são a intercalação de policaprolactona (PCL) [37] e poli(ácido 

láctico) (PLA) [38] por solução em clorofórmio, polietileno de alta densidade (PEAD) em 

xileno e benzonitrila [39] e PS em tolueno [40] e clorofórmio [41].  

 

 Este método também pode ser utilizado na produção de nanocompósitos de 

termofixos. Como estes são insolúveis e infusíveis, uma das únicas maneiras de se obter seus 

nanocompósitos é a partir da intercalação do pré-polímero em solução. Um exemplo é a 

poliimida, cujo precursor foi intercalado na argila em solução de dimetilacetamida e a 

polimerização foi completada posteriormente [42]. Neste caso a microestrutura obtida foi do 

tipo exfoliado.  
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3.6.2. Polimerização in situ 

 

Neste método, o filossilicato é misturado com o monômero líquido (ou solução do 

monômero), de modo que este penetre no espaço interlamelar, delaminando a argila em seu 

interior. Em seguida é feita a polimerização. De acordo com cada caso, pode-se obter 

estrutura intercalada ou exfoliada após a polimerização. A polimerização pode ser iniciada 

sob o efeito do calor ou de radiação através da ativação do iniciador ou catalisador que foi 

fixado entre as camadas da argila por troca de cátion antes da delaminação pelo monômero. 

Esta é a técnica que tem tido mais sucesso na obtenção de nanocompósitos exfoliados. Isto 

ocorre porque é possível selecionar os reagentes e a rota da reação de polimerização mais 

adequados para que se aumente a interação entre o polímero e as lamelas de silicato, 

facilitando a exfoliação. Muitas vezes o cátion utilizado como surfactante entre as camadas da 

argila apresenta grupamentos que reagem com o monômero, para que as moléculas de 

polímero cresçam a partir daí e se mantenham presas às lamelas da argila pelas extremidades. 

Este tipo de nanocompósito costuma ser chamado de “end-tethered” [43], pois as moléculas 

estão “amarradas” à superfície da argila pelas terminações de cadeia, formando uma estrutura 

do tipo “escova”, como ilustra a Figura 13. 

 

 

Figura 13: Esquema da estrutura de nanocompósitos do tipo “end-tethered” [43]. 

 

A polimerização in situ tem sido utilizada no preparo de nanocompósitos de 

poliamidas desde o trabalho pioneiro do grupo da Toyota [8,9] com poliamida 6 (PA6) a 

partir da abertura do anel da ε-caprolactama dentro do espaço interlamelar. O material, com 
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estrutura exfoliada, hoje é vendido comercialmente. Muitos outros polímeros também têm 

sido utilizados na obtenção de nanocompósitos por polimerização in situ, como, por exemplo, 

a PCL [44], poli(metacrilato de metila) (PMMA) [45] e PS [46]. Esta é a outra única técnica 

que permite o preparo de nanocompósitos de termofixos, além do método de intercalação de 

pré-polímeros por solução, como foi mencionado na parte 3.6.1. Os nanocompósitos de 

termofixos que têm obtido maior sucesso na exfoliação são os de resinas epóxi [47]. Outro 

exemplo são os poliuretanos (PUs) [48]. 

 

3.6.3. Intercalação no polímero fundido 

 

Nesta técnica, a argila é misturada com o polímero acima de seu ponto de 

amolecimento (para termoplásticos amorfos) ou de fusão (para termoplásticos 

semicristalinos), de modo que este penetre nas galerias da argila (se houver algum grau de 

afinidade entre o polímero e o surfactante da argila), intercalando as lamelas e, 

eventualmente, exfoliando-as. A intercalação pode ser estática, a partir de recozimento 

estático [21] ou com auxílio de cisalhamento por extrusão [49] ou misturador [24]. Este 

método apresenta duas grandes vantagens em relação aos demais: não necessita solventes 

orgânicos, sendo, assim, menos nocivo ao meio ambiente, e é compatível com processos 

industriais como extrusão e injeção. Por esses motivos, este método tem sido o mais estudado 

recentemente. 

 

O PS foi o primeiro polímero para o qual esta técnica de intercalação foi estudada 

[21]. Nesse estudo, uma mistura de PS com argila modificada com sal de amônio quaternário 

foi prensada a 165° C e, para vários tempos de prensagem diferentes (até 25 h), foram feitas 

análises de XRD. O resultado observado foi a diminuição de intensidade do pico original da 

argila modificada até o seu desaparecimento e, simultaneamente, o surgimento e aumento 

gradual de um pico de difração para um ângulo mais baixo, indicando intercalação. Em um 

estudo posterior, Vaia et al. realizaram o mesmo experimento para poliestirenos de massas 

molares diferentes [23]. Os resultados mostraram que para todos os casos houve intercalação, 

mas a velocidade de intercalação diminuiu quando se aumentou a massa molar. 

 

Além do PS, diversos outros polímeros foram utilizados no preparo de 

nanocompósitos via polímero fundido. Liu et al. foram os primeiros a preparar 
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nanocompósitos de PA6 em uma extrusora de dupla rosca [50]. Os materiais obtidos 

apresentaram exfoliação parcial. Cho e Paul [51] também estudaram os efeitos da extrusão em 

nanocompósitos de PA6, obtendo materiais exfoliados. Um estudo comparativo entre diversos 

tipos de extrusoras foi realizado [49], demonstrando que a otimização dos parâmetros de 

extrusão, bem como a configuração da rosca, são fundamentais para uma dispersão efetiva 

dos silicatos. Nesse trabalho foi proposto um mecanismo para a exfoliação auxiliada de 

cisalhamento, conforme ilustram as Figuras 14 e 15. 

 

 

Figura 14: Efeito do processamento em nanocompósitos com graus de afinidade química diferentes entre 
polímero e argila: a) muita afinidade, b) média afinidade, c) pouca afinidade [49]. 

 

 

Figura 15: Mecanismo de exfoliação auxiliada por cisalhamento [49]. 

 

Para compósitos com alta afinidade química entre o polímero e a argila, a exfoliação 

ocorre com relativa facilidade (Figura 14a). Se a afinidade química for menor, mas ainda 

razoável, o cisalhamento introduzido pelo processamento pode auxiliar na delaminação do 
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silicato (Figura 14b). Porém, se a afinidade química for quase nula, o processamento, no 

máximo, separa as partículas em tactóides pequenos (Figura 14c). No entanto, estudos como 

os de Bousmina [52] e Yoshida e Okamoto [53] mostraram que a atração entre as camadas de 

argila é geralmente forte demais (por causa da pequena distância entre elas) para que ocorra 

uma exfoliação do tipo ilustrado na última parte da Figura 15.  

 

Fornes et al. estudaram o efeito da massa molar em nanocompósitos de PA6 

preparados por extrusão com dupla rosca [54]. Em seu trabalho, foi verificado que as 

melhores dispersões de silicato ocorreram para o material com maior massa molar. Isto 

ocorreu, provavelmente, porque a viscosidade maior do material de alta massa molar garante 

maiores tensões de cisalhamento, facilitando a quebra e delaminação das partículas de argila. 

De maneira geral, estes estudos mostraram que a exfoliação de argila depende da taxa de 

cisalhamento, da viscosidade do polímero, e do tempo de residência.   

 

Estudos de obtenção de nanocompósitos de poliolefinas, que são muito apolares, 

verificaram que a adição de anidrido maléico ou grupos hidroxila aumenta o caráter polar, 

atingindo a exfoliação. Foram realizados diversos estudos para polipropileno (PP) [55,56] e 

polietileno (PE) [57]. Ahn e colaboradores [58] observaram que a aplicação de um campo 

elétrico no polipropileno fundido permitiu a sua exfoliação, mesmo sem a presença de 

anidrido maléico. Por outro lado, a alta hidrofilia do PEO permitiu que este polímero 

intercalasse argilas sódicas, sem modificação com surfactantes [59]. 

 

3.6.4. Processamento no estado sólido 

 

Uma das técnicas mais recentemente desenvolvidas é o processamento no estado 

sólido, proposto pelo grupo de Okamoto [33,60]. Esta técnica baseia-se no princípio de que a 

exfoliação pode ocorrer a partir da transferência de tensão do polímero no estado sólido para a 

argila, pela aplicação de pressão. Esta técnica pretende superar algumas dificuldades 

encontradas durante o processamento no estado fundido. Como explicado acima, métodos de 

processamento como extrusão têm sido utilizados para tentar aumentar o grau de exfoliação a 

partir do cisalhamento e extensão promovidos pelo processamento do nanocompósito. No 

entanto, a transferência de carga do polímero fundido para a argila não tem se mostrado muito 
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eficiente na maioria dos estudos. Por isso, esta nova técnica tenta maximizar essa 

transferência de carga mantendo o polímero em seu estado sólido, rígido.  

 

Para preparar um nanocompósito via processamento no estado sólido é necessário 

obter o polímero na forma de pó bem fino, com granulometria semelhante à dos aglomerados 

de argila. A mistura de polímero e argila é então prensada, de modo que a compressão dos 

grãos de polímero contra as partículas de argila cause transferência de tensão e promova a 

exfoliação. Um dos motivos pelos quais este processo tem obtido resultados favoráveis é que 

os cátions surfactantes presentes no interior da argila têm ponto de fusão baixo, de modo que 

à temperatura ambiente, ou após um pequeno aquecimento (abaixo de 100 °C), os cátions se 

encontram no estado líquido. Neste estado eles agem como lubrificantes, facilitando o 

deslizamento entre as camadas de argila. A aplicação de carga para promover esta exfoliação 

pode ser, então, maximizada pela utilização de partículas sólidas de polímero como agentes na 

transferência da tensão.   

 

Estudos em poli(sulfeto de fenileno) (PPS) [33,60] mostraram que este método é 

realmente eficaz para aumentar o grau de exfoliação de argila, ainda mais se for combinado 

com processamento no estado fundido após a prensagem. 

 

3.6.5. Combinação de técnicas 

 

A combinação de duas ou mais técnicas de obtenção de nanocompósitos descritas 

acima pode também ser considerada mais uma técnica. Neste caso, geralmente um 

masterbatch de nanocompósito preparado por polimerização in situ ou solução contendo alta 

concentração de argila pode ser misturado com polímero puro no estado fundido, de modo 

que a concentração final de argila atinja o valor desejado. Através deste método é possível 

combinar as vantagens das diferentes técnicas [61]. 

 

Também é possível preparar um masterbatch com um polímero que tem mais 

afinidade com a argila, e misturá-lo com um polímero diferente da mesma maneira descrita 

acima. Neste caso, os materiais obtidos são nanocompósitos de blendas poliméricas [62,63]. 
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3.7. Princípios termodinâmicos da intercalação 

 

A intercalação de argilas por polímeros no estado fundido é governada por princípios 

termodinâmicos de maneira similar à miscibilidade de polímeros numa blenda polimérica. A 

partir de diversos estudos de intercalação estática de PS [21,23,64,65], Vaia e Giannelis. 

desenvolveram uma teoria estatística de campo médio para tentar prever a penetração dos 

polímeros entre as camadas de silicatos [22,66]. De acordo com seu estudo, a intercalação 

ocorre por causa do balanço de fatores entálpicos e entrópicos. O confinamento de moléculas 

de polímero entre o silicato diminui a entropia total do sistema, mas esta diminuição pode ser 

compensada pelo aumento de graus de liberdade das moléculas de surfactante ao aumentar a 

distância interlamelar. Os dois fatores resultam em uma variação de entropia quase igual a 

zero. Desse modo, a intercalação passa a ser governada pela variação de entalpia do sistema. 

Neste modelo a entalpia de mistura foi classificada em dois componentes: um apolar, 

geralmente desfavorável, correspondente às interações entre o polímero e a cauda alquílica do 

surfactante; e outro polar, favorável, resultante do caráter ácido-base de Lewis de interações 

entre a superfície do silicato e o polímero. Estas interações polares devem ser promovidas 

para se ter uma melhor afinidade entre o polímero e a argila e, desse modo, ser atingida a 

exfoliação. Como resultado, a teoria prevê três situações, a partir de curvas de energia livre 

em função da distância interlamelar (Figura 16): 1. se a curva é totalmente positiva para 

qualquer distância, o sistema silicato-polímero é totalmente incompatível (Figura 16a); 2. se a 

curva apresenta um ou mais pontos de mínimo, forma-se um sistema intercalado com uma ou 

mais distâncias de intercalação de equilíbrio (Figura 16b e c); 3. se a curva apresenta um 

decaimento constante com o aumento do espaço interlamelar, o sistema é totalmente 

“miscível”, ou seja, tem a tendência de se exfoliar (Figura 16d). Este modelo é simples, 

portanto tem limitações, mas pode ser utilizado para prever, aproximadamente, o tipo de 

morfologia do nanocompósito desejado [66]. Outros modelos para prever a morfologia dos 

nanocompósitos foram propostos por Balazs et al. [67,68], baseados em modelos 

termodinâmicos de cristais líquidos.  

 



3. Revisão Bibliográfica 

 

55

 

Figura 16: Curvas do produto da energia livre por volume interlamelar (∆fv) pelo espaçamento interlamelar (h) 
em função da diferença de espaçamento interlamelar, onde h0 é o espaçamento inicial [66]. 

 

Estudos posteriores demonstraram que, quando são utilizadas argilas modificadas, a 

capacidade de intercalação do polímero depende do comprimento do modificador de 

superfície [22]. Por um lado, quanto maior o modificador, maior o espaço entre as camadas do 

argilomineral e, portanto, maior a probabilidade de intercalação. Por outro lado, quanto maior 

o modificador, menor a sua miscibilidade com o polímero. No caso de argilas não 

modificadas foi mostrado teoricamente que é possível obter nanocompósitos se o polímero 

utilizado for um copolímero em bloco com pelo menos alguns blocos bastante polares ou 

ainda um polímero com fim de cadeia polar [3]. 

 

Um fator interessante que tem sido observado em diversos estudos é que o valor final 

de espaçamento interlamelar de um nanocompósito intercalado não muda muito de material 

para material, sendo sempre próximo de 2,0 – 2,5 nm (descontando-se o valor da espessura 

das camadas de argila) [60]. Isto ocorre não importando o espaçamento interlamelar inicial, 

isto é, a variação de espaçamento após a intercalação é maior para argilas com espaçamento 

inicial pequeno. Argilas com espaçamento inicial grande têm quase o mesmo valor após a 

intercalação, de modo que às vezes não é possível detectar a intercalação por XRD. Mas isto 

não implica necessariamente que nestes casos a intercalação não ocorra. Quando 

espaçamentos iniciais são grandes, isto significa que o cátion surfactante encontra-se 

arranjado com uma estrutura mais aberta, e é possível que haja espaço para o polímero 
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penetrar nas galerias da argila desviando-se dos cátions e até modificando a conformação 

inicial das cadeias alquílicas dos surfactantes [69,70]. 

 

 

3.8. Cinética de intercalação 

 

Além dos fatores termodinâmicos, é muito importante conhecer a cinética de 

intercalação. A partir da mesma série de estudos de intercalação de PS fundido em argila por 

recozimento estático, o grupo de Giannelis tem estudado a cinética de intercalação de 

polímeros [23,65,71]. Estes trabalhos demonstraram que o coeficiente de difusão do PS para o 

interior das lamelas de silicato pode ser até duas ordens de grandeza maior do que o 

coeficiente de interdifusão do PS puro [23]. Isto ocorre porque, enquanto a força motriz para a 

interdifusão é a entropia translacional do polímero (i.e., kT, onde k é a constante de 

Boltzmann e T é a temperatura), no caso da intercalação são as atrações polares muito mais 

intensas entre o anel benzênico do PS e a superfície do silicato, que tendem a diminuir a 

energia livre, de acordo com a teoria mencionada na parte 3.7. Entretanto, deve-se também 

levar em conta o coeficiente de atrito do polímero com o silicato. Se, por um lado, quanto 

maiores as interações polares entre polímero e argila, maior a tendência termodinâmica à 

intercalação ou, eventualmente, à exfoliação; por outro lado, interações muito fortes 

diminuem a mobilidade do polímero nas galerias, de modo que a frente de intercalação pode 

tornar-se extremamente lenta, e ser cineticamente inviável. Testes realizados com PS 

brominado comprovaram que a forte interação do bromo com o silicato reduz drasticamente a 

velocidade de intercalação. A presença de moléculas surfactantes é fundamental, pois elas 

cobrem parcialmente a superfície do silicato, diminuindo efetivamente as interações com o 

polímero, e atuando como um “lubrificante”.  

 

Portanto, para haver intercalação da argila por polímero fundido é necessário que haja 

uma atração polar suficiente entre os dois, mas não demasiada, para que o atrito não impeça 

cineticamente o processo. 
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3.9. Estabilidade dos surfactantes em altas temperaturas 

 

Apesar do relativo sucesso da intercalação/exfoliação de argilas por polímeros 

fundidos, este método ainda apresenta algumas dificuldades práticas que impedem que ele 

seja utilizado em escala industrial. Além da necessidade de escolha adequada do trio 

polímero/argila/surfactante, de modo que se obtenha a compatibilidade necessária para uma 

boa dispersão, é preciso estar atento à estabilidade do sal surfactante às temperaturas de 

processamento dos compósitos. Estudos de degradação verificaram que a decomposição de 

alguns sais pode começar a ser significativa em temperaturas da ordem de 180 °C [72]. Como 

a maioria dos termoplásticos é processada, no mínimo, por volta dessa temperatura, a 

estabilidade térmica do sal presente na argila deve sempre ser considerada. Certos sais são 

mais estáveis do que outros, sendo necessário o estudo de cada caso. 

 

Outro efeito que pode ocorrer em altas temperaturas é a desintercalação dos sais, que 

migram para fora da argila mesmo sem haver indícios de degradação. Yoon et al. [73] 

verificaram este efeito em nanocompósitos de PS. A intercalação a 210 °C, verificada por 

XRD, diminuiu com o tempo. Como não houve indícios da decomposição do sal, 

provavelmente este migrou para o exterior da argila porque a intercalação deixou de ser 

estável termodinamicamente. É possível que, para esta temperatura, a entropia ganha pelo 

desconfinamento das moléculas seja maior do que a energia das ligações iônicas do 

surfactante com a superfície da argila. O uso de polímeros mais polares evitou esta 

desintercalação. 

 

Assim, é importante verificar a estabilidade térmica das argilas modificadas em cada 

sistema estudado. Entretanto, em grande parte dos casos a intercalação e, eventualmente a 

exfoliação, têm sido verificadas até em temperaturas da ordem de 240 °C, como é o caso, por 

exemplo, de PA6 [54]. Isto mostra que, mesmo se houver indício de degradação do 

surfactante, dependendo do sistema, a formação de nanocompósitos ainda é possível. Lee e 

Han [74] obtiveram nanocompósitos de policarbonato com estrutura exfoliada estável a 260 

°C. De acordo com os autores, o par polímero/argila estudado forma ligações de hidrogênio 

que aumentam a estabilidade térmica dos surfactantes. Todos estes resultados mostram que os 

mecanismos de intercalação/exfoliação ainda não são totalmente compreendidos. 
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3.10. Nanocompósitos de PS 

 

Nesta parte é feita uma revisão dos estudos de nanocompósitos de PS publicados na 

literatura. O PS é um dos materiais cujos nanocompósitos têm sido mais estudados. Estes 

materiais têm sido utilizados como modelo para estudos de cinética de intercalação [23,65,71] 

e reologia [24,41,75,76], entre outros. A intercalação de silicatos com PS foi primeiramente 

observada por Friedlander e Grink [77], e, desde então, tem sido obtida por polimerização in 

situ [78], intercalação por solução [41] e por polímero fundido [21]. Como o PS é um 

polímero relativamente apolar, seus nanocompósitos exfoliados têm sido obtidos somente em 

alguns casos. A seguir são descritas as principais técnicas utilizadas na obtenção de 

nanocompósitos de PS, bem como o tipo de morfologia obtido. A Tabela 1 apresenta as 

estruturas de alguns dos principais cátions surfactantes utilizados em nanocompósitos de PS, 

que foram divididos nas categorias de cátions não reativos e reativos. Uma revisão mais 

completa sobre nanocompósitos de PS, com mais estruturas de cátions pode ser encontrada na 

referência [79]. 

 

Tabela 1: Cátions surfactantes utilizados em nanocompósitos de PS. 

Cátions não reativos 
nº Estrutura Nome Ref. 

1 

 

dodecil amônio 64 

2 

 

tetradecil amônio 40 

3 

 

octadecil amônio 22,23,64 

4 

 

alquilamônios primários 22 

5 

 

hexadecil trimetil amônio 80,81,82 N+ (CH2)15 CH3 

CH3 

CH3 

CH3 

N+ 
H 

H

H 

(CH2)n CH3 

n = 5-17 

N+ 
H 

H

H 

(CH2)17 CH3 

N+ 
H 

H

H 

(CH2)13 CH3 

N+ 
H 

H

H 

(CH2)11 CH3 
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6 

 

octadecil trimetil amônio 22,76,83 

7 

 

(alquil de sebo hidrogenado) 
benzil dimetil amônio 

  
(Cloisite 10A) 

73,84,85,
86 

8 

 

dioctadecil dimetil amônio  21,22,40,
76 

9 
 

di(alquil de sebo hidrogenado) 
dimetil amônio 

 
(Cloisite 6A,  
15A, 20A) 

84,87,88,
89,90 

10 

 

(alquil de sebo hidrogenado) 
2-(etil hexil) dimetil amônio  

 
(Cloisite 25A) 

41,75,84 

11 

 

octadecil tributil fosfônio 85 

12 

 

hexadecil trifenil fosfônio  91 

13 
 

decil dimetil imidazólio 92 

14 
 

hexadecil dimetil imidazólio  92 

15  hexadecil pirídio 93 

16 poliestireno terminado com 
amônio 24 

 

Cátions reativos 

17 

 

vinilbenzil amônio 94 

18 

 

vinilbenzil trimetil amônio 78 N+ CH2 CH CH2 

CH3 

CH3 

CH3 

N+ 
H

H 

H

CH2 CH CH2 

N+ 
H 

H 

H 

(CH2)3 CH3 Si 

CH3 

CH3 

CH2 CH (CH–CH2)n 

N+ (CH2)15 CH3 

+ N N (CH2)15 CH3 CH3 

CH3 

+ N N (CH2)9 CH3 CH3 

CH3 

P+ (CH2)15 CH3 

P+ (CH2)17 CH3 

(CH2)3 CH3 

(CH2)3 CH3 

(CH2)3 CH3 

N+ 

CH3 

CH3 

HT 
HT 

~ 65% C18H37 
~ 30% C16H33 
~ 5% C14H29 

CH2 CH (CH2)2 CH3 

CH2 

CH3 

N+ HT 

CH3 

CH3 

HT 

HT 
~ 65% C18H37 
~ 30% C16H33 
~ 5% C14H29 

N+ (CH2)17 CH3 

CH3 

CH3 

(CH2)17 CH3 

N+ CH2 

CH3 

CH3 

HT 

HT 
~ 65% C18H37 
~ 30% C16H33 
~ 5% C14H29 

N+ (CH2)17 CH3 

CH3 

CH3 

CH3 
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19 

 

dodecil vinilbenzil dimetil 
amônio  46,95 

20 

 

hexadecil vinilbenzil dimetil 
amônio  

 
(VB16) 

85,86,91 

21 

 

vinilbenzil hidroxietil dimetil 
amônio 93 

22 

 

(alquil de sebo) dihidroxietil 
metil amônio 

 
(Cloisite 30B) 

90 

23 

 

hexadecil hidroximetilbenzil 
dimetil amônio 91 

24 metacriloiloxietil octil dimetil 
amônio  80 

25 metacriloiloxietil hexadecil 
dimetil amônio 80,87 

26 

 

metacriloiloxietil benzil 
dimetil amônio  80 

27 

 

ácido 12-aminododecanóico 
protonado 96 

28 

 

iniciador de polimerização 
viva por radicais livres 97 

 

3.10.1. Polimerização in situ 

 

A polimerização in situ tem sido bastante estudada como método de obtenção de 

nanocompósitos de PS. Até o momento, é o método que obteve maior sucesso na formação de 

estruturas exfoliadas. De maneira geral, variações nas técnicas de polimerização e nos tipos de 

surfactante têm sido testadas de modo a se obter uma melhor dispersão de silicato no 
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CH3 CH3 
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CH3 

CH3 

CH3 

O C
O

O
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H 
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CH2 O C C CH2 
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N+ (CH2)15 (CH2)2 
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CH3 O C C CH2 
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CH3 
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 T 
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CH3 
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CH3 

(CH2)11 CH3 



3. Revisão Bibliográfica 

 

61

polímero. A Tabela 2 apresenta um resumo dos resultados dos trabalhos que utilizaram este 

método de obtenção de nanocompósitos. 

 

Tabela 2: Resumo dos trabalhos de nanocompósitos de PS obtidos por polimerização in situ. 

Ref. Argilaa % em peso 
de argila 

Surfactante 
(Tabela 1) 

Técnica de 
polimerização 

Tipo de 
morfologiab d (nm) ∆d (nm) 

78 MMT 5 – 50 18 solução I 1,72 a 2,45 0,76 a 1,49 
94 MMT 4 – 25 17 emulsão M 1,53 a 1,55 0 

7 I 3,40 1,49 
9 I 3,29 0,02 84 MMT 1 

10 
massa 

I 2,85 0,81 
97 MMT 4 28 massa E - - 

12 I 4,06 0,34 
20 E - - 91 MMT 3 
21 

massa 
I 3,53 1,57 

81,82 MMT 5 5 emulsão ID - - 
46,95  MMT 3,6 – 7,6 19 massa E - - 

20 E - - 
7 I 3,40 1,49 MMT 

11 I 2,83 0,51 
20 E - - 
7 I 5,88 0,84 

85 

S 

0,1 - 5 

11 

massa 

I 5,95 1,12 
7 I 3,5  

20 massa E - - 
7 I 3,5 1,59 

20 suspensão I 3,5 1,59 
7 I 4,0 2,09 

20 solução I 4,0 2,09 
7 I 4,4 2,49 

86 MMT 3 

20 emulsão E - - 
9 I 3,4 0,98 87 MMT 5 25 massa E - - 

93 MMT 5 15 + 21 massa E - - 
5 I 3,40 1,41 

24 E - - 
25 E - - 80 MMT 5 

26 

massa 

E - - 
a: MMT – montmorilonita; S – argila sintética 
b: I: intercalado; ID: intercalado desordenado; E: exfoliado; M: microcompósito (não ocorre intercalação) 

 

Akelah e Moet [78] estudaram a intercalação de PS em argila a partir da polimerização 

de estireno em solução em acetonitrila misturada com outros solventes. A argila imersa na 

solução teve seus cátions trocados por vinilbenzil trimetil amônio (Tabela 1 – nº 18). Neste 

trabalho foi estudado o efeito da concentração de argila e do tipo de solvente na estrutura final 

do compósito. As análises de XRD mostraram que as distâncias interlamelares tiveram 

aumentos variando de 0,76 a 1,49 nm, indicando que houve intercalação de PS. Laus et al. 

[94] também utilizaram um cátion semelhante (vinilbenzil amônio, Tabela 1 – nº 17) na 

tentativa de preparo de nanocompósitos de PS por polimerização em emulsão, porém não 
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observaram intercalação. Os sais utilizados nesses estudos apresentam um grupo estirênico 

(vinilbenzeno), que pode reagir com o monômero de estireno, de modo que o PS obtido forme 

terminações contendo amônio, garantindo a sua ligação à argila. Entretanto, estes sais não 

apresentam um grupo apolar grande o suficiente para facilitar o afastamento das lamelas, o 

que auxiliaria a intercalação da argila após a polimerização. 

 

Doh e Cho [84], por outro lado, estudaram a formação de nanocompósitos de PS com 

argilas contendo sais não reativos. Os sais utilizados neste trabalho são produzidos a partir de 

sebo (tallow), apresentando uma ou duas caudas alquílicas que passaram por um processo de 

hidrogenação para retirar insaturações originalmente presentes. Estas cadeias apolares, 

volumosas, aumentam o espaçamento interlamelar do silicato original. Neste estudo, as 

argilas modificadas foram dispersas em monômero de estireno, e, após a polimerização, 

observou-se o aumento da distância entre as lamelas, principalmente para o sal contendo um 

grupo benzil (alquil de sebo hidrogenado benzil dimetil amônio, 2MBHT, Tabela 1 – nº 7). A 

distância final do espaçamento para este nanocompósito foi de 3,4 nm, tendo havido uma 

expansão de 1,5 nm em relação à argila sem polímero. Diversos outros estudos foram 

realizados utilizando sais semelhantes, que não contêm nenhum grupo reativo 

[80,81,82,85,86,87]. O mesmo cátion 2MBHT, comercializado pelo nome Cloisite 10A 

(Southern Clay Products), foi utilizado pelo grupo de Wilkie [85,86] na obtenção de 

nanocompósitos de PS obtidos por várias técnicas de polimerização diferentes. A Figura 17 

mostra imagens de TEM de um destes nanocompósitos [85].  
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Figura 17: Micrografias de TEM de nanocompósito de PS intercalado [85]. 

 

Zeng e Lee [87] utilizaram a argila Cloisite 20A, modificada com o cátion di(alquil de 

sebo hidrogenado) dimetil amônio (2M2HT, Tabela 1 – nº 9). Em todos estes estudos somente 

estruturas intercaladas foram observadas, com espaçamentos interlamelares, em geral, por 

volta de 3,4 nm (Tabela 2), como o valor observado por Doh e Cho. Como dito na parte 3.7, 

este é, provavelmente, um valor de equilíbrio, correspondente à intercalação de uma 

monocamada de moléculas do polímero. No estudo de Wilkie [86], nanocompósitos de PS 

foram preparados por diversas técnicas de polimerização in situ: polimerização em massa, em 

solução, em suspensão e em emulsão. Os resultados para os materiais contendo a argila 10A 

foram semelhantes, porém não idênticos. Tanto para a polimerização em massa como em 

suspensão os resultados da análise de XRD indicaram um espaçamento de 3,4 nm, mas o pico 

do material feito por suspensão era mais largo e menos intenso, indicando uma provável 

maior desorganização dos tactóides. Para as polimerizações em solução e em emulsão os 

picos obtidos eram bastante alargados, e correspondiam às distâncias de 4,0 e 4,4 nm, 

respectivamente, o que é um sinal de melhor dispersão de argila. Nesse trabalho foram 

também preparados nanocompósitos de (PMMA) utilizando os mesmos métodos de 

polimerização. Os resultados obtidos foram diferentes dos de PS, indicando que as diversas 

técnicas de polimerização se comportam de maneira diferente para cada sistema polímero-

argila. Chen et al. [81,82] utilizaram a técnica de polimerização por emulsão para a produção 

de nanocompósitos de PS com argila modificada com cetil trimetil amônio (hexadecil trimetil 

amônio, Tabela 1 – nº 5). A análise de XRD não identificou nenhum pico correspondente ao 

espaçamento interlamelar das argilas. No entanto, o material observado por TEM revelou ter
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uma estrutura intercalada, ainda que bastante desordenada e defeituosa, como mostra a Figura 

18. Todos estes estudos demonstraram que não foi possível obter uma estrutura exfoliada em 

nanocompósitos de PS por polimerização in situ contendo surfactantes não reativos. 

 

 

Figura 18: Micrografias de TEM de nanocompósito intercalado desordenado de PS [82]. 

 

Um dos primeiros nanocompósitos exfoliados de PS foi obtido por Weimer et al. em 

1999 [97] a partir de polimerização viva por radical livre. Para isso, um iniciador apropriado 

foi sintetizado (Tabela 1 – nº 28), apresentando em uma de suas extremidades um cátion 

amônio, que garantiu sua troca com os cátions originais da argila. A introdução deste 

iniciador nas galerias aumentou a distância interlamelar de 1,26 para 2,35 nm, em relação à 

argila não modificada. A adição de estireno fez com que este delaminasse as camadas de 

silicato e, após a polimerização, a ausência de pico na análise de XRD e as imagens de TEM 

confirmaram a formação de uma estrutura exfoliada. Uma das vantagens deste método, 

apontada pelos autores, é o controle da arquitetura do polímero, garantindo uma 

monodispersidade de tamanhos de moléculas, típica das reações de polimerização viva.  

 

Fu e Qutubuddin também sintetizaram um nanocompósito de PS exfoliado [46,95]. O 

cátion surfactante utilizado em seu trabalho foi o dodecil vinilbenzil dimetil  amônio (Tabela 

1 – nº 19). Ele contém um grupo estirênico, reativo, como os sais utilizados por Akelah e 

Moet [78] e Laus et al. [94]. Porém, além disso, ele também apresenta uma cauda alquílica. A 

presença dos dois tipos de grupos funcionais é necessária para se atingir a exfoliação. O grupo 

alquílico, volumoso, garante uma repulsão estérica entre as lamelas, e o estirênico reage com 

o monômero estireno durante a polimerização, mantendo o polímero preso à argila. A Figura 

19 mostra uma micrografia de TEM deste nanocompósito. O grupo de Wilkie utilizou um sal 

semelhante, contendo o grupo estireno, porém com uma cadeia alquílica maior (hexadecil 

vinilbenzil dimetil amônio, VB16, Tabela 1 – nº 20) [85,86,91]. Na maioria dos casos a 
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exfoliação foi obtida, entretanto, no estudo dos tipos diferentes de técnicas de polimerização 

[86], a exfoliação não foi atingida para as polimerizações em suspensão nem em solução. Isto 

indica que, mesmo para sais mais reativos, é necessário escolher a técnica de polimerização 

adequada para se obter a exfoliação. Em outro estudo [91], Wilkie et al. utilizaram também 

um sal contendo um grupo de álcool benzílico (hexadecil hidroximetilbenzil dimetil amônio, 

Tabela 1 – nº 23), porém neste caso a estrutura obtida foi intercalada. De acordo com os 

autores, a funcionalidade da hidroxila também pode reagir com o estireno, mas esta reação 

somente ocorreria em temperaturas por volta de 250 – 300 °C, o que seria inviável neste 

sistema.  

 

 

Figura 19: Micrografia de TEM de nanocompósito exfoliado de PS [46]. 

 

No estudo de Zeng e Lee [87], outro tipo de cátion reativo foi utilizado, o 

metacriloiloxietil hexadecil dimetil amônio (Tabela 1 – nº 25). Este cátion contém o grupo 

metacrilato, que também reage com o monômero estireno da mesma maneira que o grupo 

estirênico. O material obtido apresentou estrutura exfoliada. Zhang et al. também produziram 

nanocompósitos contendo sais com grupos metacrilato (Tabela 1 – nºs 24, 25 e 26) [80] e os 

resultados foram semelhantes, indicando exfoliação. 

 

Para verificar o efeito da necessidade de grupos reativos e grupos alquílicos, Tseng et 

al. [93] utilizaram dois tipos de sais, cada um contendo um dos grupos funcionais, 

separadamente. Os cátions utilizados foram vinilbenzil hidroxietil dimetil amônio (Tabela 1 – 

nº 21), contendo o grupo reativo, e cetil pirídio (hexadecil pirídio, Tabela 1 – nº 15), contendo 
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a cauda alquílica. Variando a concentração relativa de cada sal dentro da argila, este estudo 

mostrou que a estrutura mais exfoliada foi obtida para uma razão 50/50 de cada sal, 

confirmando a necessidade de cada tipo de grupo funcional. 

 

Portanto, para se obter nanocompósitos de PS com estrutura exfoliada a partir de 

polimerização in situ, em geral é necessário utilizar argilas com surfactantes adequados, 

contendo grupos reativos para reagirem com o monômero de estireno e, ao mesmo tempo, 

grupos volumosos, geralmente alquílicos, para aumentarem o espaçamento da argila e 

facilitarem a exfoliação no monômero. 

 

3.10.2. Intercalação no polímero fundido 

 

Existem vários estudos de formação de nanocompósitos a partir da intercalação de silicatos 

com PS acima de sua temperatura de transição vítrea. A Tabela 3 resume a maioria dos 

resultados obtidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 3: Resumo dos trabalhos de nanocompósitos de PS obtidos por intercalação do polímero fundido 

 

Ref. Argilaa % em peso 
de argila 

Surfactante 
(Tabela 1) 

Polímero 
modificado / 
masterbatch 

Tipo de 
processamentob T (°C) Tipo de 

morfologiac 
d 

(nm) ∆d (nm) 

21 MMT 75 8 - RE 165 I 3,20 0,68 
23 FH 33 3 - RE 160 I 3,13 1,00 

1 - I 3,13 1,00 
3 - I 2,9 1,1 64 FH 33 
1 PS3Br 

RE 155 
I 3,1 1,0 

63 MMT 75 9 - RE 165 I 3,35 0,71 
MMT - M 1,70 0 
SAP - M 1,78 0 
FH 

3 
- I 3,11 0,83 

FH 6 - I 3,64 1,12 
MMT - I 3,20 0,82 
SAP - I 3,30 0,85 
FH - M 3,80 0 

PVCH M  0 
PS3Br I 3,34 0,96 MMT 
PVP I 3,38 1,00 

PVCH M 3,80 0 
PS3Br M 3,80 0 

22 

FH 

25 

8 

PVP 

RE 170 

M 3,80 0 
- I 3,1 0,9 83 MMT 7 6 SOZ ERD 180 E - - 

96 MMT 10 27 Resina Epóxi MM  E - - 
2 - I   40 FH 3 8 - RE e ERD 150 a 170 PE   

24 S 5 16 - M 200 E - - 
7 - I 3,5 1,58 86 MMT 5 20 - M 200 M 2,1 -0,8 



 

 

          
          
          
          

87 MMT 5 9 - ERD 200 I 3,4 0,98 
- M 1,47 -0,45 

SOZ M 1,47 -0,45 
SAN I 3,39 1,47 20 

SANOZ 

RE 

I 3,39 1,47 
- M 1,47 -0,45 

SOZ I 3,53 1,61 
SAN I 3,39 1,47 

73 MMT 

5 

7 

SANOZ 

M 

210 

I 3,39 1,47 
62 MMT 9 30 - M 200 I 3,4 0,43 

13 - M 1,58 -0,03 92 MMT 5 14 - ERD 180 I 3,15 1,31 
9 I 3,84 0,69 90 MMT 3 22 PCL M 190 E - - 

a: MMT – montmorilonita; FH: fluorhectorita, SAP: saponita; S – argila sintética 
b: RE: recozimento estático; ERD: extrusão de rosca dupla; M: misturador; MM: mistura manual 
c: I: intercalado; ID: intercalado desordenado; PE: parcialmente exfoliado; E: exfoliado; M: microcompósito (não ocorre intercalação) 
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Os estudos desta técnica de obtenção de nanocompósitos se iniciaram com o grupo de 

Giannelis [21]. A partir de sua pesquisa em intercalação por recozimento estático eles 

desenvolveram uma série de trabalhos teóricos sobre a estrutura e a cinética de intercalação de 

polímeros fundidos [22,23,64,71], como foi descrito nos itens 3.7 e 3.8. Nesses estudos foi 

utilizada uma série de sais primários e quaternários de amônio, contendo uma ou duas caudas 

alquílicas de comprimentos variáveis (Tabela 1 – nºs 1, 3, 4, 6 e 8). Em cada ensaio, a argila e 

o PS foram misturados sob a forma de pó e prensados para formar um grânulo. A mistura foi 

aquecida acima da temperatura de transição vítrea para que o polímero pudesse penetrar na 

argila, intercalando-a. Os resultados mostraram que para haver intercalação é necessário que 

os sais tenham um comprimento ideal, de modo que haja área livre entre as lamelas, 

disponível para a penetração das moléculas de polímero [22]. A Figura 20 mostra uma 

imagem de TEM de nanocompósito de PS intercalado.  

 

 

Figura 20: Micrografia de TEM de nanocompósito de PS intercalado [23]. 

 

Muitos outros estudos de nanocompósitos de argila com PS fundido utilizaram 

surfactantes não reativos apolares (Tabela 1) e prepararam os materiais através de diferentes 

técnicas de processamento: recozimento estático [40,63,73], misturador de fundido 

[62,73,86], e extrusão [40,83,87]. Entretanto, para todos estes estudos os materiais obtidos 

apresentaram estrutura intercalada, com distância interlamelar entre 3,1 e 3,5 nm, como 
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mostra a Tabela 3. Esta distância é a mesma obtida nos estudos de polimerização in situ 

utilizando sais não reativos, como foi mostrado na parte 3.10.1. Porém, um fator que não era 

considerado para a polimerização in situ, mas que para este método de obtenção é necessário, 

é o efeito da temperatura. A maioria dos nanocompósitos destes estudos foi processada a 

temperaturas entre 160 e 200 °C. Como foi mencionado na parte 3.9, a estabilidade dos sais a 

altas temperaturas é muito importante para que possa ocorrer a intercalação e/ou a exfoliação. 

Como a intercalação foi atingida nos materiais destes estudos, isto indica que os sais contendo 

somente grupos alquílicos devem ser relativamente estáveis nesta faixa de temperaturas. Já o 

estudo de Yoon et al. [73], realizado a 210 °C, mostrou que a intercalação deixou de ser 

estável para esta temperatura, e o cátion orgânico provavelmente sofreu desintercalação. No 

trabalho de Park et al. [62], os autores tentaram intercalar PS sindiotático (sPS) nas galerias de 

argila 15A (Tabela 1 – nº 9). Como o polímero é semicristalino e apresenta alto ponto de 

fusão (por volta de 170 °C), o processamento do material a 280 °C também resultou na 

degradação do sal, não ocorrendo nenhuma intercalação. 

 

O uso de sais reativos como os utilizados em polimerização in situ, contendo grupos 

reativos como o estireno, até o momento não deu bons resultados na intercalação de PS 

fundido. O maior problema, provavelmente é a baixa estabilidade térmica destes sais. Wilkie 

et al. [86] misturaram PS com argila contendo hexadecil vinilbenzil dimetil amônio (VB16, 

Tabela 1 – nº 20) em misturador a 200 °C. As análises de XRD do material obtido mostraram 

que o espaçamento da argila encolheu de 2,9 para 2,1 nm, indicando que o sal deve ter saído 

das galerias do silicato, provavelmente por degradação.  

 

Para evitar problemas de degradação térmica dos sais, Gilman et al. desenvolveram 

sais baseados no grupo imidazólio, mais estável termicamente [92]. Os resultados de TG 

mostraram que as temperaturas de início de decomposição destes sais estão acima de 320 °C. 

Em comparação, para o cátion di(alquil de sebo hidrogenado) dimetil amônio (Tabela 1 – nº 

9) esta temperatura é cerca de 200 °C. Gilman misturou PS com dois sais de imidazólio (decil 

dimetil imidazólio, Tabela 1 – nº 13, e hexadecil dimetil imidazólio, Tabela 1 – nº 14) em 

uma extrusora de rosca dupla a 180 °C. A argila contendo o sal com grupo hexadecil sofreu 

uma expansão de 1,31 nm, como mostra a  

Tabela 3, porém nenhuma intercalação foi observada para a argila contendo o sal com 

o grupo decil, provavelmente porque neste caso a cadeia alquílica é muito curta. 
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Além da escolha do surfactante ideal, outra estratégia para se melhorar a dispersão de 

argila em PS é modificar o polímero, tornando-o mais polar, pois, apesar de o PS puro já 

apresentar uma leve polaridade, a promoção das interações polares aumenta a interação do 

polímero com a argila, como foi explicado na parte 3.7. Giannelis et al. [22,71] estudaram o 

efeito de polímeros estirênicos modificados para se tornarem mais polares, como o poli(3-

bromoestireno) (PS3Br) e a poli(vinil piridina) (PVP), bem como o poli(vinil ciclohexano) 

(PVCH), essencialmente apolar [22]. A Tabela 4 resume os resultados de intercalação destes 

polímeros para dois tipos de argila: montmorilonita e fluorhectorita modificadas com 

dioctadecil dimetil amônio (Tabela 1 – nº 8), M2C18 e F2C18, respectivamente.  

 

Tabela 4: Resultados da intercalação de nanocompósitos de polímeros estirênicos com as argilas M2C18 e 
F2C18 [22]. 

Aumento de espaçamento 
interlamelar, nm Polímero Estrutura 

M2C18 F2C18 

PVCH 
 

0.00 0.00 

PS 
 

0.82 0.00 

PS3Br 

 

0.96 0.00 

PVP 
 

1.00 0.00 

 

 

Pode-se observar que para o PVCH não ocorreu nenhuma intercalação, demonstrando 

que é necessário haver alguma polaridade no polímero para este penetrar nas galerias da 

argila. Os demais polímeros intercalaram a argila M2C18, de modo que os polímeros mais 

polares (PS3Br e PVP) causaram um inchamento ligeiramente maior do que o PS. A Figura 

21 mostra os difratogramas de raios X para estes materiais. Observa-se também que nenhum 

polímero intercalou a argila F2C18. De acordo com os autores, a diferença de intercalação 

entre as duas argilas ocorre porque a fluorhectorita apresenta menor espaço livre para a 

penetração do polímero, pois as moléculas de surfactante estão muito densamente 

compactadas, formando uma estrutura desfavorável para a intercalação. 

n( )
N

n( )

Br 

n( )

n( )
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Figura 21: Difratogramas das amostras da Tabela 4 [22]. 

 

Mesmo assim, a argila M2C18 ainda apresenta uma densidade de empacotamento de 

surfactante relativamente grande, não sendo ideal para a intercalação. Uma argila contendo 

estrutura mais favorável à intercalação foi então utilizada – a fluorhectorita contendo cátions 

de dodecil amônio, F12. De acordo com os estudos do grupo, os cátions desta argila 

apresentam uma conformação de pseudo-bicamada que favorece a formação de 

nanocompósitos mais desordenados. Unindo as propriedades desta argila com a polaridade 

dos polímeros PS3Br e PVP, os resultados revelados pelas análises de XRD indicam a 

formação de estruturas bastante desordenadas, quase exfoliadas, como mostra a Figura 22. 
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Figura 22: Difratogramas dos nanocompósitos preparados com a argila F12 [22]. 

 

 Talvez a total exfoliação não tenha acontecido por motivos cinéticos, pois, como foi 

dito na parte 3.8, a cinética de intercalação é muito mais lenta para os polímeros polares. A 

explicação deste efeito é, provavelmente, o aumento de atrito entre as moléculas muito 

polares e a superfície da argila. 

 

Os estudos de Giannelis et al. foram realizados a partir do recozimento estático e em 

temperaturas relativamente baixas (160 – 170 °C). Hasegawa et al. [83] estudaram o efeito da 

intercalação de argila utilizando copolímeros de PS contendo grupos de oxazolina (Figura 23) 

a partir do processamento em extrusora de rosca dupla a 180 °C.  

 

 

Figura 23: Copolímero de estireno e metil vinil oxazolina (SOZ) utilizado na obtenção de nanocompósitos [83]. 

 

O cátion surfactante utilizado na argila foi o octadecil trimetil amônio (Tabela 1 – nº 

6). Os resultados das análises de XRD apresentaram picos muito pequenos e alargados, e a 

CH2 CH ( ) CH2 C ( )m n

CH3 

NO
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análise de TEM revelou uma estrutura quase exfoliada. O cisalhamento fornecido pela 

extrusão provavelmente auxiliou na dispersão das lamelas de silicato, porém isso só foi 

possível com a presença dos grupos polares de oxazolina. Por outro lado, em seu estudo, 

Yoon et al. [73] não observaram exfoliação em nanocompósitos de PS também contendo 

oxazolina. Além deste grupo polar, também foram utilizados copolímeros contendo grupos 

acrilonitrila. A Figura 24 lista os polímeros utilizados neste trabalho, além do PS: 

poli(estireno-co-acrilonitrila) (SAN), poli(estireno-co-metilviniloxazolina) (SOZ) e 

poli(estireno-co-acrilonitrila-co-metilviniloxazolina) (SANOZ). A argila utilizada foi a 

Cloisite 10A (Tabela 1 – nº 7).  

 

 

 

Figura 24: Polímeros utilizados na obtenção de nanocompósitos [73]. 

 

 

Como foi dito na parte 3.9, esse estudo foi realizado a 210 °C, e para o nanocompósito 

de PS puro verificou-se a desintercalação do sal. A Figura 25 mostra os difratogramas de raios 

X ao longo do tempo para os nanocompósitos dos quatro polímeros utilizados neste trabalho, 

preparados por intercalação estática.  

 

CH2 CH ( ) CH2 C ( )
0.95 0.05

CH3 

NO

CH2 CH ( )
0.75

CH2 CH ( )0.25
CN 

CH2 C ( )0.05

CH3 

NO
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0.72
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Figura 25: Difratogramas dos nanocompósitos de: a) PS/10A, b) SOZ/10A, c) SAN/10A e d) SANOZ/10A 
preparados por intercalação estática a 210 °C de 0 a 30 min [73]. 

 

Pode-se observar que, inicialmente, em um tempo muito curto (0,1 min) forma-se um 

pico correspondendo à intercalação (entre 2,5 – 3° = 3,5 – 2,9 nm) para todos os sistemas 

estudados, como previsto pela teoria de Giannelis et al. [66]. Porém, tanto para o PS como 

para o SOZ surge logo em seguida um pico em ângulos mais altos, que se intensifica à medida 

que o pico de intercalação diminui (Figura 25 a e b). Este pico, que indica o processo de 

desintercalação do cátion surfactante, quase não aparece nos outros dois sistemas (SAN e 

SOZ, Figura 25 c e d, respectivamente). Isto demonstra que estes polímeros são mais estáveis 

termicamente, provavelmente por causa das interações polares mais fortes, causadas pelo 

grupo acrilonitrila. Os mesmos materiais, agora processados em um misturador, se 

comportaram quase da mesma maneira, exceto para o SOZ, como mostra a Figura 26. 
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Figura 26: Difratogramas dos nanocompósitos de: a) PS/10A, b) SOZ/10A, c) SAN/10A e d) SANOZ/10A 
preparados em misturador a 210 °C de 0 a 30 min [73]. 

 

 

 Aparentemente, o cisalhamento fornecido pelo misturador inibiu ou, pelo menos, 

retardou o processo de desintercalação deste polímero. Nesse estudo nenhum indício de 

exfoliação foi observado, ao contrário do trabalho de Hasegawa et al. [83]. É possível que o 

maior cisalhamento fornecido pela extrusora, juntamente com a maior viscosidade do 

polímero, por causa da menor temperatura, tenham facilitado a dispersão dos silicatos no 

estudo de Hasegawa. 

 

Apesar das tentativas, poucos trabalhos de obtenção de nanocompósitos a partir do 

polímero fundido têm obtido sucesso em exfoliar as lamelas de argila. Hoffmann et al. [24] 

conseguiram obter um nanocompósito exfoliado de PS a partir de um processo diferente de 

modificação da argila. Em vez de utilizar sais de amônio quaternários tradicionais, os autores 

sintetizaram um PS terminado com um grupo amônio, por polimerização aniônica (Tabela 1 – 

nº 16). Este material, com massa molar Mn = 5.800 g/mol, foi intercalado na argila a partir de 

uma solução de tetrahidrofurano (THF)/água/HCl. A argila modificada foi, então, misturada 
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com PS puro de massa molar Mn = 106.000 g/mol em um misturador a 200 °C, e os 

resultados da análise de XRD do material obtido indicaram que a exfoliação foi atingida. As 

imagens de TEM comprovaram a formação desta morfologia, como mostra a Figura 11b. 

 

Outra estratégia para a obtenção de nanocompósitos exfoliados, como dito na parte 

3.6.5, baseia-se na utilização de um masterbatch composto por um sistema polímero/argila 

facilmente exfoliável, e sua posterior mistura com o polímero desejado. Ishida et al. [96] 

prepararam nanocompósitos de muitos polímeros diferentes a partir de um masterbatch de 

epóxi contendo argila em alta concentração (80% em peso em relação ao epóxi). As resinas 

epóxi podem facilmente exfoliar as lamelas de argila, e esta característica foi utilizada como 

base para a produção dos nanocompósitos nesse trabalho. O masterbatch foi adicionado em 

cada polímero de modo que a concentração final de argila fosse cerca de 10% em peso. Desse 

modo, a concentração total de epóxi em cada material se tornou apenas 2%. Cada 

nanocompósito foi feito por mistura manual a quente, em temperaturas acima da transição 

vítrea / ponto de fusão de cada polímero. De acordo com os autores, a maioria dos polímeros 

testados resultou em nanocompósitos exfoliados ou, pelo menos, parcialmente exfoliados, 

inclusive o PS. Porém, a presença de epóxi, mesmo em pequenas concentrações, pode ter 

efeitos indesejados no material, principalmente se este não for miscível nos polímeros em 

estudo. Nesse trabalho, os autores tentaram encontrar uma relação entre a porcentagem de 

exfoliação e o parâmetro de solubilidade δ. Mas, como não foram feitas micrografias dos 

materiais, não é possível saber exatamente se e como o epóxi está disperso no material. O 

mesmo tipo de técnica para se obterem nanocompósitos exfoliados de diversos polímeros foi 

utilizado por Zheng e Wilkie [90]. Em seu estudo, o material utilizado como matriz do 

masterbatch foi a PCL, que também forma nanocompósitos exfoliados facilmente. Três tipos 

de masterbatch de PCL foram inicialmente preparados: dois obtidos por mistura de PCL 

fundida com as argilas Cloisite 15A (Tabela 1 – nº 9) e 30B (Tabela 1 – nº 22) em misturador 

a 100 °C, e um obtido a partir de polimerização in situ, com a argila 30B. A porcentagem de 

argila nestes masterbatches foi de 10%, muito mais baixa do que no estudo de Ishida et al. Os 

polímeros foram então misturados com os masterbatches no misturador a 190 °C. As 

composições típicas dos nanocompósitos obtidos foram 70% de polímero, 27% de PCL e 3% 

de argila. Os resultados de XRD mostraram que para os materiais contendo a argila 15A uma 

estrutura intercalada foi obtida. No caso do PS o espaçamento interlamelar obtido foi cerca de 

3,8 nm. Já os materiais que continham a argila 30B, reativa, formaram estruturas exfoliadas, 

pois nenhum pico de difração foi observado. Entretanto, a imiscibilidade entre os polímeros é 
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claramente visível, como mostra a imagem de TEM do nanocompósito de PS/PCL/30B na 

Figura 27. É possível visualizar os domínios separados de PS e PCL. Esta imiscibilidade pode 

causar problemas nas propriedades dos materiais obtidos. Um tratamento de compatibilização 

de blendas pode então ser feito para melhorar o desempenho destes materiais. 

 

 

Figura 27: Micrografia de TEM de nanocompósito de PS/PCL/30B [90]. 

 

3.10.3. Intercalação por solução 

 

Existem relativamente poucos estudos de obtenção de nanocompósitos de PS feitos 

por solução. Um resumo dos principais trabalhos publicados na literatura é apresentado na 

Tabela 5.  

 

Tabela 5: Resumo de estudos de nanocompósitos de PS obtidos por intercalação em solução 

 
Ref. Argilaa % em peso de 

argila 
Surfactante 
(Tabela 1) Solvente Tipo de 

morfologiab D (nm) ∆d (nm) 

40 FH 3 8 tolueno I   
41 MMT 2 e 10 10 clorofórmio I 3,27 1,33 
75 MMT 2, 5 e 10 10 clorofórmio I 3,27 1,33 

MMT 4 8 I 3,0 0,48 76 FH 9 6 tolueno I 3,0 0,48 
92 MMT 5 14 tolueno E - - 

a: MMT – montmorilonita; FH – fluorhectorita 
b: I: intercalado; E: exfoliado 
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Gilman et al. [40] além de produzirem nanocompósitos por intercalação de PS 

fundido, preparam um nanocompósito a partir de precipitação em solução de tolueno. A 

solução contendo PS com argila modificada com dioctadecil dimetil amônio (Tabela 1 – nº 8) 

foi misturada por ultra-som e depois o tolueno foi evaporado. O material obtido formou 

estrutura intercalada, apresentando estrutura e propriedades semelhantes ao material 

processado por extrusão. Já em outro estudo de Gilman et al. [92], uma diferença significativa 

entre os materiais produzidos por solução e por extrusão foi observada. Neste trabalho foram 

utilizados os sais de imidazólio, mais resistentes à temperatura. Para o nanocompósito feito 

por solução, a estrutura obtida foi praticamente exfoliada, enquanto o material extrudado 

apresentou estrutura intercalada muito mais ordenada. 

 

Sohn et al. prepararam nanocompósitos de PS em solução de clorofórmio [41]. A 

argila utilizada foi a Cloisite 25A (Tabela 1 – nº 10), e os materiais obtidos também foram do 

tipo intercalado, com a distância interlamelar típica de 3,3 nm. Ren et al. [76] também 

intercalaram argila com PS em solução de tolueno. As argilas utilizadas, montmorilonita 

modificada com dioctadecil dimetil amônio (Tabela 1 – nº 8) e fluorhectorita com octadecil 

trimetil amônio (Tabela 1 – nº 6), ambas apresentaram distância interlamelar por volta de 3 

nm, após a intercalação do polímero. Em geral, a exfoliação de argila com PS por precipitação 

de solução é difícil de ser obtida. Uma vantagem deste processo é a melhor dispersão dos 

tactóides do material final. Quando a argila está dispersa no solvente, ela se encontra 

totalmente delaminada, de modo que os grandes aglomerados de argila se desfazem 

totalmente. Após a evaporação do solvente a argila se reagrupa em tactóides, porém bem mais 

uniformemente dispersos. 

 

 

3.11. Reologia de Nanocompósitos 

 

 Nesta parte é apresentada uma revisão dos trabalhos sobre reologia de nanocompósitos 

publicados na literatura. Por falta de espaço não será feita uma revisão geral de reologia, 

ensaios reológicos e propriedades reológicas dos materiais, de modo que esta parte se 

restringirá a apresentar os resultados relevantes aplicados a nanocompósitos. Informações 

gerais sobre reologia podem ser encontradas em diversas referências [98-101]. 
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3.11.1. Viscoelasticidade linear 

 

 A viscoelasticidade linear (VEL) pode ser observada quando as deformações de um 

material viscoelástico são suficientemente pequenas e/ou lentas. Neste caso, as respostas (por 

ex., deformação) passam a ser linearmente dependentes dos estímulos (por ex., tensão), de 

modo que as propriedades reológicas dos materiais (por ex., viscosidade, módulo de 

relaxação) passam a ser independentes de variáveis como deformação e taxa de deformação 

[99]. A VEL é importante porque traz informações sobre a microestrutura dos materiais, 

tornando-se um método de caracterização da microestrutura em seu estado de equilíbrio [98]. 

 

 Um dos principais ensaios de VEL é o cisalhamento oscilatório de pequenas 

amplitudes (SAOS). Este ensaio pode ser realizado para monitorar propriedades do material 

como os módulos de armazenamento (G’) e de perda (G”) e o módulo da viscosidade 

complexa (|η*|) em função da freqüência de oscilação (ω).  

 

 Um dos primeiros estudos de reologia de nanocompósitos foi realizado por 

Krishnamoorti et al [65]. Em seu trabalho com nanocompósitos exfoliados de poliamida 6 

(PA6) foi observado que, à medida que a concentração de argila aumenta, G’ e G” sofrem um 

aumento considerável nas regiões de baixa freqüência, como mostra a Figura 28.  

 

 

Figura 28: G’ e G” em função da freqüência para nanocompósitos de PA6 [65]. 
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 Para o caso de homopolímeros, como o nylon-6 puro da Figura 28, os valores de G’ e 

de G” nas zonas de baixa freqüência apresentam inclinações terminais características iguais a 

2 e a 1, respectivamente, em escala logarítmica, ou seja, G’ ∝ ω2 e G” ∝ ω. Entretanto, a 

introdução de argila no material faz com que ocorra um desvio desse comportamento, de 

modo que a inclinação dos módulos tende a diminuir gradualmente, formando quase um 

patamar, principalmente no caso do G’. Este comportamento não terminal em baixa 

freqüência foi observado em quase todos os trabalhos sobre reologia de nanocompósitos 

[24,41,43,54,65,74-76,102-118]. O efeito não é exclusivo de nanocompósitos exfoliados, ele 

foi observado em materiais com microestrutura intercalada, porém em menor escala [102,104-

106]. Como pode ser observado na Figura 28, o G’ é mais sensível do que o G” a este 

comportamento. A viscosidade complexa é também outro parâmetro que pode demonstrar 

comportamento não terminal, como ilustra a Figura 29 [113]. 

 

 

Figura 29: Módulo da viscosidade complexa em função da freqüência para nanocompósitos de poli(succinato de 
butileno) (PBS) para diversas concentrações em peso de argila [113]. 

 

 A figura mostra o efeito da concentração de argila em |η*| para um nanocompósito 

intercalado do polímero biodegradável poli(succinato de butileno) (PBS). Pode-se observar 

que à medida que se aumenta a concentração de argila o início da região de 

pseudoplasticidade se desloca para freqüências cada vez menores, até o limite em que não se 

pode observar o patamar da região linear para nenhuma freqüência. Este mesmo resultado foi 

observado em muitos outros estudos [54,74,75,76,108,111,113-117,119].  
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 O efeito não terminal em baixas freqüências quase tende ao comportamento reológico 

de um pseudo-sólido. É utilizado o termo “pseudo” porque no caso de um sólido real o valor 

de G’ é várias ordens de magnitude mais alto do que o G”, o que não ocorre para os 

nanocompósitos [43]. Comportamentos semelhantes já foram observados em copolímeros em 

bloco ordenados, cristais líquidos e em alguns compósitos convencionais, mas, neste caso, 

somente para concentrações muito grandes de carga e/ou quando há grande afinidade entre o 

polímero e a carga [43,102].  

 

 Para os nanocompósitos, como já foi dito, este comportamento foi observado tanto 

para materiais intercalados como exfoliados, mas a magnitude do efeito varia de acordo com a 

microestrutura e a afinidade do polímero com a argila. Entretanto, há casos em que os 

sistemas não apresentam este comportamento não terminal. Krishnamoorti et al. não o 

observaram para nanocompósitos intercalados de poli(dimetilsiloxano-co-difenilsiloxano) 

nem para nanocompósitos exfoliados de polidimetilsiloxano [65]. De acordo com os autores, 

estes materiais não apresentam interações significativas com as partículas de argila, e, por 

isso, os módulos e a viscosidade aumentam somente em magnitude, não variando a 

dependência com a freqüência, de modo que as curvas são semelhantes às dos 

homopolímeros. O comportamento pseudo-sólido foi observado em nanocompósitos 

exfoliados de PA6, como foi ilustrado pela Figura 28. A diferença, de acordo com os autores, 

é que as moléculas de PA6 estão quimicamente ligadas aos cátions surfactantes, mantendo-se 

presas às lamelas de argila pelas extremidades. A este tipo de nanocompósito os autores 

deram o nome de “end-tethered”.  

 

 Em um trabalho posterior, Krishnamoorti et al. [102] estudaram a viscoelasticidade 

linear de nanocompósitos de um copolímero em bloco de poliestireno-b-poliisopreno (PS-PI). 

O comportamento pseudo-sólido foi observado, apesar de o material apresentar estrutura do 

tipo intercalado. Além do cisalhamento oscilatório, foram realizados ensaios de relaxação de 

tensão, como ilustra a Figura 30. 
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Figura 30: Módulo de relaxação no regime linear para nanocompósitos de PS-PI com várias concentrações em 
peso de argila [102]. 

 

 Pela figura pode-se ver que o copolímero puro apresenta a relaxação típica de um 

líquido viscoelástico. Para tempos curtos o comportamento dos materiais contendo argila é 

semelhante ao do copolímero, mas, para tempos mais longos, este comportamento apresenta 

características mais semelhantes às de um sólido, formando-se um patamar. Este ensaio, 

portanto, também evidencia o efeito observado por SAOS.  

 

 A partir da evidência de que, mesmo para estruturas intercaladas, o comportamento 

pseudo-sólido foi observado, os autores propuseram uma explicação para o efeito em função 

da mesoestrutura do material. Mesmo sendo compostos por pilhas de dezenas de lamelas 

individuais, os tactóides apresentam uma anisotropia considerável e, a partir de certa 

concentração, formam uma rede tridimensional cuja percolação impede que os tactóides 

individuais rotacionem e relaxem completamente, como ilustra a Figura 31. Esta estrutura do 

tipo “castelo de cartas”, portanto, seria a responsável pelo efeito não terminal destes 

nanocompósitos. 
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Figura 31: Esquema representando a rede de tactóides que impede sua completa relaxação [102]. 

 

 Para os materiais exfoliados este efeito é mais pronunciado, pois a anisotropia das 

lamelas é maior. Koo et al. [111] estudaram a reologia de dois nanocompósitos de PP 

modificado com anidrido maléico (PPMA) apresentando massas molares diferentes. O 

material com alta massa molar formou estrutura intercalada, enquanto o de baixa massa molar 

formou exfoliada. O comportamento pseudo-sólido observado foi muito mais intenso para o 

material exfoliado. 

 Um estudo bastante completo do comportamento em SAOS de nanocompósitos foi 

feito por Zhao et al. [118], que analisaram a resposta reológica de diversos nanocompósitos de 

PS preparados por solução. A partir da variação de parâmetros como concentração de argila, 

afinidade entre polímero e argila e o uso ou não de ultra-som durante o preparo dos materiais, 

diferentes graus de dispersão / exfoliação de argila foram obtidos. Os autores então mapearam 

os resultados intermediários entre o comportamento do polímero puro e o comportamento 

pseudo-sólido. A Figura 32 mostra um esquema destas transições de comportamento 

reológico. 

 



3. Revisão Bibliográfica 

 

85

 

Figura 32: Esquema da transição do comportamento terminal de um homopolímero puro (a) até a resposta não 
terminal de um nanocompósito exfoliado (d), à medida em que o número de partículas do nanocompósito 

aumenta de (a) para (d). [118] 

 

 De acordo com os autores, o fator-chave para o tipo de resposta reológica é o número 

de partículas por unidade de volume. Para um homopolímero, microcompósito ou amostra 

puramente intercalada (contendo apenas partículas grandes), o comportamento típico é visto 

na Figura 32a, onde as inclinações de G’ e G” são, respectivamente, 2 e 1. À medida que o 

número de partículas aumenta (pelo aumento da concentração de argila e/ou aumento do grau 

de exfoliação), as inclinações de G’ e G” diminuem, tendendo a zero (Figura 32b até d), 

resultando na resposta pseudo-sólida. A Figura 32d representa um compósito que atingiu o 

limite de percolação, onde a curva de G’ é maior do que a de G” para todas as freqüências, 

indicando que a argila formou um reticulado. Esse estudo sugere que os tipos diferentes de 

curvas podem ser relacionados aos graus de dispersão de nanocompósitos, tornando o SAOS 

uma técnica indireta de caracterização microestrutural. 

  

 Além do efeito físico da anisotropia das moléculas, outra explicação para o 

comportamento pseudo-sólido pode ser dada do ponto de vista físico-químico, em função da 

afinidade entre o polímero e a argila. Este mecanismo já foi citado acima, no exemplo dos 

nanocompósitos “end-tethered”. Entretanto, a afinidade físico-química depende de muitos 

fatores e o seu efeito nas propriedades reológicas ainda não é totalmente conhecido. Solomon 

et al. [105] avaliaram o efeito de diferentes cátions organofílicos no módulo de 

ω

ω ω

ω
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armazenamento de nanocompósitos de PPMA. Os cátions utilizados foram: tridecilamônio 

(C-13), di(tridecilamônio) (2C-13), octadecilamônio (C-18) e uma mistura de 50% 2C-13 e 

50% C-18. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 33. 

 

 

Figura 33: Módulo de armazenamento em função da freqüência para nanocompósitos de PPMA com argilas 
tratadas com cátions diferentes [105]. 

 

 Pode-se observar uma grande diferença de comportamento em função do tipo de 

surfactante, sendo que o material que apresenta maior efeito não terminal é o que contém o 

cátion C-18. É muito importante ressaltar que para todos os materiais analisados nesse estudo 

a estrutura obtida foi intercalada, com diferenças muito pequenas de espaçamento 

interlamelar. Apesar disso, a resposta reológica de cada material é muito diferente, sugerindo 

que o ensaio reológico é muito mais sensível à presença dos surfactantes do que a análise de 

difração de raios X. É possível que haja algumas lamelas exfoliadas dispersas em maior ou 

menor quantidade em cada nanocompósito intercalado, e estas sejam as responsáveis pelas 

diferenças tão grandes de comportamento reológico. Entretanto, isto não pode ser detectado 

por XRD. 

 

 O efeito da afinidade entre polímero e argila também foi estudado por Lim e Park 

[104], para nanocompósitos de PS e copolímero de PS com anidrido maléico (PS-co-MA). 

Ambos os materiais formaram estruturas intercaladas, porém o comportamento pseudo-sólido 

mais intenso foi observado para o copolímero. Lele et al. [108] também observaram este 

efeito em nanocompósitos intercalados de PP sindiotático (sPP) puro e misturado com PPMA. 
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Em seu estudo foi realizado o ensaio de fluência, que é mais sensível ao comportamento 

pseudo-sólido. A Figura 34 mostra os resultados. 

 

 

Figura 34: Compliance em função do tempo para os materiais: sPP20/0/9 = sPP + 9%PPMA; sPP20/9/0 = sPP + 
9%argila;  sPP20/9/9 = sPP + 9%argila + 9%PPMA[108]. 

 

 Pela figura observa-se que o material contendo argila e compatibilizante PPMA tem 

uma compliance muito menor, ou seja, tem comportamento mais sólido do que os materiais 

contendo os aditivos separadamente. 

 

 Em uma série de trabalhos, Lee e Han [74,115,117] estudaram o efeito da formação de 

ligações de hidrogênio entre o polímero e a argila no comportamento reológico de 

nanocompósitos. Em seus estudos, os autores verificaram que para alguns nanocompósitos os 

polímeros formaram ligações de hidrogênio com os cátions surfactantes, e esta ligação 

permaneceu até em temperaturas altas. Para estes sistemas, G’ em baixas freqüências 

apresentou um comportamento incomum: aumentou com o aumento da temperatura. Um 

exemplo é o sistema policarbonato com argila Cloisite 30B (Tabela 1 – nº 22), como mostra a 

Figura 35 [74]. 
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Figura 35: Módulo de armazenamento em função da freqüência para nanocompósitos de (a) 97,7/2,3 PC/30B e 
(b) 95,7/4,3 PC/30B para as temperaturas: (círculo) 240 °C, (triângulo) 260 °C e (quadrado) 280 °C [74]. 

 

 A explicação para este comportamento dada pelos autores foi que, na medida em que a 

temperatura aumenta, aumenta-se a área de contato entre a argila e o polímero devido a um 

aumento na compatibilidade via ligações de hidrogênio. Este efeito torna inválido o princípio 

de superposição tempo-temperatura (TTS). Ray et al. [113] também verificaram a invalidade 

do princípio de TTS para nanocompósitos de PBS, e a justificativa dada foi também em 

função da formação de ligações de hidrogênio. Já nos estudos de Krishnamoorti et al. 

[43,102], o princípio foi verificado, tanto para um nanocompósito intercalado (de PS-PI) 

como para um exfoliado (de PCL). 

 

 As duas justificativas para o comportamento pseudo-sólido dos nanocompósitos 

(formação de rede tridimensional e interações entre polímero e argila) na maioria dos casos 

são, provavelmente, interdependentes. O grau de dispersão da argila que dá origem à estrutura 

de “castelo de cartas” é totalmente dependente da afinidade entre o polímero e a argila. 

Entretanto, como foi observado nos exemplos das Figuras 33 e 34, mesmo para 

microestruturas aparentemente semelhantes, o aumento da interação entre o polímero e a 

argila pode mudar drasticamente o comportamento reológico de nanocompósitos. Isto ocorre 

principalmente nos casos em que se forma uma estrutura do tipo “end-tethered”, em que as 

moléculas de polímero encontram-se “amarradas” às lamelas de argila, limitando mutuamente 

a sua liberdade de movimento. 
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3.11.2. Viscoelasticidade não linear 

 

 O estudo de viscoelasticidade não linear (VENL) é mais complexo, pois as 

propriedades viscoelásticas dos materiais passam a ser dependentes da magnitude de 

deformação, da taxa de deformação e da cinemática de deformação [98]. Isto ocorre porque 

para deformações maiores as moléculas e componentes microscópicos do material saem de 

sua condição de equilíbrio. Entretanto, o estudo da VENL é importante porque, além de 

também refletir informações microestruturais, tem grande aplicação do ponto de vista 

industrial, pois os fluxos durante o processamento de polímeros estão sempre no regime não 

linear. 

 

 Um dos primeiros estudos de VENL de nanocompósitos foi realizado por 

Krishnamoorti et al. [43,120]. Trabalhando com nanocompósitos exfoliados do tipo “end-

tethered” de policaprolactona, os autores aplicaram um cisalhamento oscilatório de grandes 

amplitudes (LAOS) (amplitude de 150%) durante 3 horas e, em seguida, realizaram um ensaio 

de SAOS. Os resultados de G’ e G” avaliados por SAOS antes e depois da aplicação de 

LAOS estão apresentados na Figura 36. 

 

 

Figura 36: G’ e G” avaliados por SAOS antes (símbolos fechados) e depois (símbolos abertos) do ensaio de 
LAOS [43,120] . 

 

 Pode-se observar que os módulos após o LAOS são consideravelmente menores do 

que os valores iniciais. De acordo com os autores, isto ocorreu porque as lamelas de argila se 
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alinharam com o fluxo, não formando mais a rede tridimensional e, assim, diminuindo o 

efeito pseudo-sólido. Este mesmo efeito foi observado pelos autores para um nanocompósito 

intercalado [102]. Ensaios posteriores comprovaram que este alinhamento realmente ocorre. 

Schmidt et al. [121] verificaram a orientação das lamelas de silicato por cisalhamento em 

soluções de PEO através de análise in situ de espalhamento de nêutrons a baixo ângulo 

(SANS). Lele et al. [108] também verificaram o efeito por difração de raios X in situ durante 

o cisalhamento em um reômetro capilar para nanocompósitos de PP. Seus estudos 

comprovaram que as lamelas tendem a se alinhar na direção do fluxo de cisalhamento. 

 

 Ensaios de cisalhamento estacionário também refletem o alinhamento dos silicatos, 

como mostra a Figura 37 [103] para nanocompósitos de PEO. 

 

 

Figura 37: Viscosidade em função da taxa de cisalhamento para nanocompósitos de PEO contendo diversas 
concentrações de argila [103]. 

 
 

 De acordo com a figura, pode-se ver que o início da zona de pseudoplasticidade 

(identificado por cγ& ) tende a diminuir com o aumento da concentração de argila em relação 

ao do polímero puro. Provavelmente isto ocorre por causa do alinhamento das lamelas e das 

moléculas do polímero. Provavelmente por causa deste efeito na microestrutura, a regra 

empírica de Cox-Merz, que afirma que a viscosidade em cisalhamento estacionário )(γη &  é 

análoga ao módulo da viscosidade complexa em SAOS )(* ωη  (equação 7) deixa de ser 

válida, como mostra a Figura 38. 
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   )()( * ωη=γη &                                                        (7) 

 

 

Figura 38: Verificação da validade da regra de Cox-Merz para nanocompósitos de PS-PI. Os círculos abertos 
correspondem ao ensaio de cisalhamento estacionário, e os símbolos fechados correspondem ao ensaio de SAOS 

antes (losangos) e depois (círculos) de LAOS [119]. 

 
  

 Nesse estudo de comparação realizado por Ren e Krishnamoorti [119] para 

nanocompósitos de PS-PI, pode-se observar que a viscosidade medida por SAOS é maior do 

que a medida por cisalhamento estacionário em todas as freqüências, mas se é aplicado um 

LAOS a viscosidade complexa torna-se menor em todas as freqüências. Este resultado é, 

provavelmente, evidência de que diferenças microestruturais geradas por cada ensaio 

invalidam a regra de Cox-Merz. Outros estudos verificaram o mesmo efeito [54,75]. 

 

 Outro efeito característico observado nos nanocompósitos é a presença de uma tensão 

limite de escoamento aparente, estudada em alguns trabalhos [106,108,109], como ilustra a 

Figura 39 [106].  
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Figura 39: Viscosidade em função da tensão de cisalhamento para nanocompósito de PP contendo 9% de argila 
[106]. 

 

 A figura mostra que a viscosidade sofre uma queda muito grande depois de 

determinada tensão de cisalhamento. Este comportamento indica a quebra da estrutura 

tridimensional dos tactóides que dá origem ao comportamento pseudo-sólido do material. 

Utracki e Lyngaar-Jorgensen [109] também estudaram este efeito e verificaram que ele ocorre 

a partir de uma concentração crítica de argila, cujo valor é menor quanto maior for a razão de 

aspecto das lamelas. 

 

 Outro tipo de ensaio que revela o comportamento de VENL em nanocompósitos é o 

cisalhamento em degrau intermitente, que consiste em aplicar um cisalhamento estacionário 

inicial, que é interrompido, e, após um tempo de espera determinado, aplica-se novamente 

outro cisalhamento no mesmo sentido ou no sentido reverso e monitora-se a tensão de 

cisalhamento em função do tempo. Este tipo de ensaio foi aplicado em diversos estudos de 

nanocompósitos [74,105,110,115]. O efeito do tempo de espera entre a aplicação dos dois 

cisalhamentos é verificado na Figura 40 [105]. 
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Figura 40: Efeito do tempo de espera em ensaio de cisalhamento reverso para nanocompósito de PP, onde τyx é a 
tensão de cisalhamento. Todas as amostras foram inicialmente cisalhadas à taxa de 0,1 s-1 durante 300 s e, após 
os determinados tempos de espera, cisalhadas à mesma taxa e durante o mesmo tempo no sentido oposto [105]. 

 
 

 A figura mostra o resultado de ensaios de cisalhamento reverso aplicado em 

nanocompósitos de PP. A tensão de cisalhamento normalizada é plotada em função do tempo 

para diferentes tempos de espera entre os fluxos. A resposta do material durante a primeira 

etapa de cisalhamento não é mostrada na figura, mas, sim, a resposta ao cisalhamento reverso. 

Para a reversão imediata do fluxo (tempo de espera nulo), não se observa nenhum pico de 

aumento de tensão nos tempos iniciais (stress overshoot). Entretanto, à medida que o tempo 

de espera aumenta, os picos aparecem e tornam-se cada vez mais intensos. Estes picos 

indicam a resistência inicial ao cisalhamento de estruturas que estejam aleatoriamente 

dispersas no material. Para tempos pequenos de espera, os silicatos ainda estão alinhados 

devido ao fluxo de cisalhamento anterior, de modo que não há esta resistência inicial, não 

aparecendo o pico de overshoot. Para tempos de espera maiores, os materiais têm tempo para 

relaxarem e, conforme o ensaio sugere, tendem a formar novamente um arranjo 

tridimensional aleatório, dando origem aos picos de overshoot iniciais. O overshoot foi 

medido para diversas taxas de cisalhamento, e os resultados obtidos mostraram que os picos 

de overshoot ocorrem sempre para a mesma deformação, independentemente da taxa de 

deformação. Este efeito já foi observado em alguns materiais como soluções de polímeros 

líquido-cristalinos e suspensões de bastões e discos [105]. 
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 Este ensaio revelou que os nanocompósitos não mantêm a estrutura de lamelas 

orientada por muito tempo após a aplicação de cisalhamento, de modo que a desorientação 

ocorre muito mais rapidamente do que se dependesse somente do movimento browniano das 

moléculas. Estes resultados deram origem a alguns estudos de cinética de desorientação das 

lamelas [76,108]. 

 

 De acordo com Solomon et. al., a rápida desorientação ocorreu por causa da forte 

atração eletrostática entre as lamelas de argila, tendendo a formar novamente a estrutura de 

“castelo de cartas”. Por outro lado, Lele et al. [108] observaram um decréscimo inicial muito 

rápido na orientação dos silicatos, mantendo uma orientação residual depois de tempos mais 

longos. A Figura 41 mostra os resultados obtidos por seu estudo, onde a orientação das 

lamelas foi medida por difração de raios X in situ em um reômetro capilar, como já foi dito 

acima.  

 

 

Figura 41: Função orientação S em função do tempo para nanocompósitos de PP com (símbolos fechados) e sem 
(símbolos abertos) compatibilizante PPMA após a interrupção do cisalhamento a 190 °C [108]. 

 

 A função orientação S mostrada na figura apresenta valores 0 e 1 para arranjo aleatório 

e orientação axial perfeitos, respectivamente. Os resultados mostram que, inicialmente, logo 

após o cisalhamento, o material contendo compatibilizante está mais orientado do que o sem. 

Entretanto, o PP compatibilizado logo tende a se desorientar rapidamente, e mantém um valor 

constante de S = 0,6 para os tempos mais longos. Já o material não compatibilizado mantém 

valor de orientação praticamente constante ao longo do tempo. As linhas da figura 

correspondem à desorientação prevista pelo movimento browniano. O PP sem PPMA segue 
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bem este modelo, enquanto o material compatibilizado não, inicialmente. Os autores 

atribuíram esta desorientação inicial rápida à relaxação das moléculas de polímero presas nas 

lamelas, pois elas tendem a adquirir uma conformação menos alinhada arrastando as lamelas 

consigo. 

 

 Krishnamoorti et al [76] também estudaram a desorientação após orientação em LAOS 

e verificaram que esta exibe comportamento logarítmico em função do tempo e não depende 

das dimensões nem do estado de dispersão das lamelas de silicato, nem da temperatura, 

viscoelasticidade e massa molar do polímero. De acordo com os autores, o efeito ocorre por 

causa da relaxação das moléculas do polímero, estando de acordo com o estudo de Lele et al. 

[108]. 

 

 Okamoto et al. [122] estudaram o escoamento elongacional de nanocompósitos de PP 

e observaram que as lamelas também tendem a se alinhar, porém de maneira perpendicular, e 

não paralela ao fluxo. Em seu estudo foi observado que a viscosidade elongacional é 

consideravelmente maior do que o triplo da viscosidade em cisalhamento, desviando-se do 

comportamento comum de polímeros. Também foi observado um efeito de encruamento 

(strain-induced hardening) e reopexia. Todos estes efeitos diferenciam o fluxo elongacional 

do cisalhante e, provavelmente, ocorrem pela orientação perpendicular das lamelas com o 

fluxo. 

 

 A reopexia, entretanto, também foi observada em ensaios de cisalhamento estacionário 

de nanocompósitos [113,114]. A viscosidade tende a aumentar com o tempo, principalmente 

para taxas de cisalhamento pequenas. Este efeito provavelmente reflete o balanço entre o 

alinhamento das lamelas com o fluxo e o desalinhamento não-browniano em função do tempo 

e da taxa de cisalhamento. 

 

 Todos estes estudos mostram que o comportamento viscoelástico não-linear de 

nanocompósitos é complexo, e depende principalmente da orientação das lamelas. Entretanto 

há muito a ser estudado e descoberto, pois ainda há muitas questões sem resposta. 

  

 



3. Revisão Bibliográfica 

 

96 

3.12. Copolímeros em bloco 

 

 Os copolímeros em bloco formam uma classe muito importante de materiais dentre os 

diversos tipos de copolímeros existentes. Graças a suas propriedades peculiares eles 

apresentam muitas aplicações industriais. Nos estados sólido e borrachoso são utilizados 

como elastômeros termoplásticos, modificadores de impacto, compatibilizantes de blendas 

poliméricas e adesivos sensíveis à pressão. Em solução, estes polímeros apresentam 

propriedades surfactantes que são aplicadas em espumas, aditivos de óleos, solubilizantes, 

espessantes e agentes dispersantes, entre outros [123]. 

  

3.12.1. Estrutura 

 

 As propriedades dos copolímeros em bloco provêm de sua arquitetura molecular, que 

pode ser projetada de acordo com a aplicação. Os tipos mais comuns de arquitetura são os 

diblocos (do tipo poli(A)-b-poli(B) ou AB, onde A e B são unidades monoméricas genéricas) 

e os triblocos (do tipo poli(A)-b-poli(B)-b-poli(A) ou ABA), mas há arquiteturas das mais 

variadas, como os triblocos do tipo ABC (C é mais uma unidade monomérica diferente), os 

multiblocos e os copolímeros em bloco do tipo estrela. A Figura 42 ilustra esses tipos de 

arquiteturas. 

 



3. Revisão Bibliográfica 

 

97

 

Figura 42: Exemplos de arquiteturas de copolímeros em bloco. 

 

 Os copolímeros em bloco são em geral sintetizados a partir de polimerização viva 

aniônica. Neste tipo de polimerização utiliza-se um iniciador do tipo aniônico, que incorpora 

unidades monoméricas à cadeia polimérica até que todo o monômero seja consumido. Neste 

tipo de reação não há etapa de terminação, por isso a polimerização é dita “viva” [124]. 

Entretanto, para que a reação se mantenha, é exigido um altíssimo grau de pureza, pois 

qualquer contaminação pode interromper a polimerização. Uma característica das 

polimerizações vivas é o baixo índice de polidispersidade. As macromoléculas polimerizadas 

por este método apresentam praticamente o mesmo comprimento, obtendo-se materiais quase 

monodispersos. Esta característica é muito importante para os copolímeros em bloco, pois ela 

garante uma uniformidade dos comprimentos de cada bloco, resultando em morfologias bem 

definidas no nível microscópico, como será visto em seguida. 

 

 Dentre todas as aplicações dos copolímeros em bloco, a principal é no segmento dos 

elastômeros termoplásticos (TPEs). Para que um copolímero em bloco seja considerado um 

TPE, é necessário que em sua molécula haja pelo menos um bloco de polímero com 

temperatura de transição vítrea (Tg) abaixo da temperatura ambiente (polímero “mole”) e um 

bloco de polímero com Tg acima da temperatura ambiente (polímero “duro”). Além disso, é 

necessário que estes blocos tenham baixa afinidade entre si, de modo que formem fases 

dibloco tribloco ABA

tribloco ABC multibloco aleatório 

bloco-estrela
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separadas. Como em cada molécula um bloco está conectado ao outro por uma ligação 

covalente, o tamanho das fases formadas está limitado pelo comprimento de cada bloco, de 

modo que estes se arranjam em domínios de dimensões nanométricas. Em um TPE, a fase 

composta pelo polímero de baixa Tg forma em geral uma matriz mole, conectada 

covalentemente aos domínios formados pelos blocos de polímero de alta Tg. Estes domínios 

agem como ligações cruzadas, impedindo o escoamento da fase mole, como em um 

elastômero vulcanizado. Entretanto, uma grande diferença é que estas ligações cruzadas são 

reversíveis, pois se desfazem pelo aquecimento acima da Tg do polímero duro, e se refazem 

após o resfriamento. Esta propriedade confere grande vantagem em relação aos elastômeros 

tradicionais, pois os TPEs podem ser processados como termoplásticos e são recicláveis. 

 

 A morfologia das fases que compõem um copolímero em bloco em geral é bastante 

regular, sendo definida pela fração de cada fase presente e pelo balanço entálpico-entrópico 

entre as fases. Este balanço pode ser parametrizado pelo produto χX, onde χ é o parâmetro de 

interação de Flory-Huggins entre os segmentos do copolímero, que corresponde à 

contribuição entálpica; e X é o grau de polimerização, que é proporcional à penalidade 

entrópica causada pelo estiramento das moléculas. Quanto maior o valor de χX, maior a 

separação entre as fases, e, como χ é inversamente proporcional à temperatura, esta tem o 

efeito inverso: quanto maior a temperatura, maior a tendência de se formar uma fase 

desordenada [123]. De fato, existe um valor limite de temperatura acima da qual as duas fases 

se tornam miscíveis, formando-se um sistema monofásico. Esta temperatura é denominada 

temperatura de transição ordem-desordem (ODT), e em geral é superior à Tg do bloco mais 

duro. Isto significa que, mesmo quando o material está no estado completamente fundido, 

existe ainda uma faixa de temperaturas em que sua estrutura apresenta fases separadas, e 

somente após a ODT o sistema se torna totalmente homogêneo. Em um copolímero dibloco, a 

fração volumétrica de um dos blocos, f, é utilizada como parâmetro para definir o tipo de 

morfologia que o material deve apresentar antes de atingir a ODT. Os principais tipos estão 

esquematizados na Figura 43. 
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Figura 43: Principais tipos de morfologias encontradas em copolímeros diblocos e triblocos ABA que 
apresentam separação de fases [123]. 

  

 Se os blocos são simétricos, ou seja, se f ≈ 0,5, um copolímero tende a formar uma 

estrutura lamelar (Figura 43c). Ao se afastar progressivamente da composição de alta 

simetria, a fase em menor quantidade tende a formar domínios do tipo cilíndrico (Figura 43b) 

e, em seguida, esférico (Figura 43a). Os cilindros tendem a se arranjar em uma estrutura 

hexagonal, e as esferas, em uma estrutura cúbica de corpo centrado (CCC). Além dessas 

estruturas convencionais, foram descobertas mais recentemente pelo menos três: a estrutura 

de camadas hexagonalmente perfuradas (HPL – Figura 43d), a estrutura de camadas 

hexagonalmente moduladas (HML – Figura 43e) e a estrutura bicontínua cúbica, de simetria 

giróide (Figura 43f). Estas três morfologias aparecem em alguns casos, em faixas de 

composição estreita entre as morfologias lamelar e cilíndrica. Como exemplo, Bates e 

Fredrickson [125] obtiveram a seguinte seqüência de morfologias para uma série de 

copolímeros de PS-PI em função da fração volumétrica do bloco de PS, fPS:  

 

• fPS < 0,17: esférica CCC 

• 0,17 < fPS < 0,28: cilíndrica hexagonal 

• 0,28 < fPS < 0,34: giróide 

• 0,34 < fPS < 0,62: lamelar 

• 0,62 < fPS < 0,66: giróide 
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• 0,66 < fPS < 0,77: cilíndrica hexagonal 

• fPS > 0,77: esférica CCC 

  

 É possível, portanto, construir diagramas de fase de copolímeros em bloco em função 

da composição dos blocos e de χX ou da temperatura [126]. Alguns copolímeros sofrem 

transições de uma morfologia para outra com aquecimento, antes de atingirem a ODT. Estas 

transições são conhecidas como transições ordem-ordem (OOT). De maneira geral, estas 

estruturas também aparecem em copolímeros tribloco do tipo ABA, sendo completamente 

análogas. A microestrutura dos copolímeros em bloco em geral é determinada pela 

combinação de técnicas como SAXS, SANS e TEM. As técnicas de espalhamento (SAXS e 

SANS) são semelhantes, e permitem identificar a estrutura dos copolímeros a partir das 

posições dos picos de espalhamento. A posição em função do vetor q (definido na parte 3.4, 

equação 2) dos picos mais intensos indica o tamanho das fases ordenadas, e a relação entre as 

posições dos demais picos e à do pico mais intenso auxilia na identificação dos tipos de 

estruturas ordenadas. Desse modo, as três principais estruturas de copolímeros em bloco 

possuem máximos de espalhamento nas seguintes razões [123]: 

 

• Lamelar: 1:2:3:4... 

• Cilíndrica hexagonal: 1: 3 : 4 : 7 : 9 ... 

• Esférica CCC: 1: 2 : 3 : 4 ... 

 

3.12.2. Reologia dos copolímeros em bloco 
 

 Os copolímeros em bloco apresentam comportamentos reológicos bastante peculiares, 

que dependem totalmente de sua microestrutura. De maneira geral, quando estão no estado 

desordenado, ou seja, acima da ODT, os copolímeros têm propriedades viscoelásticas 

semelhantes às dos homopolímeros. Já abaixo da ODT, quando as fases estão separadas, os 

tipos diferentes de morfologia resultam em comportamentos viscoelásticos distintos. Muitas 

vezes a resposta mecânica do material sujeito a deformações oscilatórias em função da 

temperatura apresenta uma mudança brusca ao passar de uma fase ordenada para outra, ou do 

estado ordenado para o desordenado. Por isso, ensaios reológicos têm sido amplamente 

utilizados como ferramenta para se determinar a OOT e a ODT de copolímeros em bloco 

[123]. Um dos ensaios mais comuns é o de rampa de aquecimento, em que o material é 
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submetido a uma amplitude de deformação e a uma freqüência constantes, e a temperatura é 

aumentada gradualmente. Monitorando-se, por exemplo, o módulo de armazenamento, G’, 

observa-se geralmente uma queda brusca de seu valor ao passar pela ODT, como mostra o 

exemplo da Figura 44, para um copolímero de PS-PI [127]. 

 

 

Figura 44: Exemplo de determinação da ODT de PS-PI pelo ensaio de rampa de temperatura. Os dados marcados 
com círculos foram medidos a 0,5 rad/s, e os marcados com triângulos, a 0,01 rad/s [127]. 

 

 Pode-se observar que neste caso a ODT independe da freqüência utilizada e pode ser 

determinada dentro de uma estreita faixa de incerteza. Contudo, nem sempre esta queda 

brusca é tão evidente, e a técnica pode se tornar ineficaz para a determinação da ODT. Outras 

técnicas foram então propostas, como, por exemplo, o uso do princípio de TTS, utilizado por 

Rosedale e Bates [128]. Neste caso, ensaios de cisalhamento oscilatório de baixas amplitudes 

(SAOS, descrito na parte 4.4) são realizados para diferentes temperaturas e as curvas de G’ 

versus a freqüência ω são transladadas e superpostas de acordo com a TTS. A Figura 45 

mostra o resultado obtido por Rosedale e Bates [128] para uma amostra simétrica de poli(etil-

etileno)-b-poli(etileno-propileno), (PEE-PEP). 

 



3. Revisão Bibliográfica 

 

102 

 

Figura 45: Determinação da ODT pelo princípio de TTS para uma amostra de PEE-PEP [128]. 

 

 Nesta figura pode-se ver que acima da freqüência crítica ω’c os valores de G’ se 

superpõem, já abaixo desta freqüência o TTS não é satisfeito. Acima de ω’c somente a 

dinâmica das cadeias individuais de moléculas e/ou dos pontos de entrelaçamento domina o 

comportamento reológico do material. Para freqüências menores, o comportamento varia em 

função da morfologia, da interação entre moléculas adjacentes. Dois ramos de curvas se 

destacam nesta figura. Abaixo de 96 °C (pontos fechados) tem-se o comportamento de uma 

fase ordenada, como será visto mais adiante. Acima de 96 °C (pontos abertos), o 

comportamento terminal a baixas freqüências apresenta maior inclinação, e desse modo, foi 

determinado que a ODT deste copolímero vale 96 °C. Pode-se verificar que acima de 146 °C 

os valores se superpõem em uma curva única, em que G’~ ω2. Este é o comportamento típico 

de um homopolímero. Porém, entre 96 e 135 °C as curvas apresentam um comportamento 

intermediário entre o do material ordenado e o do totalmente desordenado. Este 

comportamento é atribuído a flutuações de composição, que ocorrem quando o material está 

na chamada região de segregação intermediária. Os autores demonstraram que este tipo de 
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ensaio pode ser utilizado para se determinar a ODT de copolímeros que formam fases 

lamelares ou hexagonais. Quanto mais assimétricos os copolímeros, maior a dificuldade de se 

determinar a ODT. Han et al. [127] demonstraram que também é possível obter a ODT nestes 

casos plotando-se os valores de G’ versus G” obtidos por ensaios de SAOS a várias 

temperaturas, como mostra o exemplo da Figura 46, para uma amostra de PS-PI. 

 

 

Figura 46: Determinação da ODT pelas curvas de G’ versus G” de PS-PI [127]. 

  

Pode-se ver que as curvas obtidas abaixo de 130 °C não se superpõem (pontos 

abertos), enquanto as que estão acima, sim. Desse modo, a ODT determinada é 130 °C, acima 

da qual o polímero se comporta como homopolímero, cuja curva de G’ x G” tem inclinação 

igual a 2. 

 

 A determinação de transições ordem-ordem (OOT) também pode ser realizada por 

estes métodos. Mauritz et al. [129] estudaram a transição ocorrida no copolímero tribloco 

SEBS (poliestireno-b-poli(etileno-co-butileno)-b-poliestireno – Kraton G1652). Este 

copolímero também foi utilizado neste trabalho de doutorado. O material foi submetido a 

ciclos de rampa de temperatura para se verificar as transições ocorridas. Um dos resultados 

obtidos é apresentado na Figura 47. 
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Figura 47: Determinação da OOT de SEBS por rampa de temperatura [129]. 

 

 Pode-se ver que na primeira rampa de aquecimento (quadrados pretos) o módulo G’ 

sofre um aumento brusco por volta de 260 °C. O SEBS à temperatura ambiente apresenta 

morfologia cilíndrica, e esse aumento de G’ é associado à transição para morfologia esférica 

CCC. Este tipo de estrutura cúbica apresenta comportamento mais rígido, mais elástico por 

causa de seu arranjo cristalino tridimensional, como será explicado melhor a seguir. Nenhuma 

queda brusca de G’ é observada, ou seja, a ODT não ocorre nessa faixa de temperaturas. Este 

valor tão alto de ODT se deve à grande massa molar do copolímero (~70.000 g.mol-1), pois 

quanto maior o valor de X no parâmetro χX, maior a ODT. As cadeias estão muito 

entrelaçadas, e por isso a amostra é também muito viscosa. Ao resfriar a amostra até 140 °C 

(círculos pretos), observou-se algo inesperado: o valor de G’ não tornou a cair, indicando que 

a transição não se reverteu. A amostra foi recozida a 150 °C por 12 horas e novamente foi 

aquecida, na esperança de que nesse tempo a estrutura cilíndrica se refizesse. Porém no 

reaquecimento observou-se apenas uma pequena queda no módulo (quadrados brancos), 

indicando que a transição esferas →  cilindros não ocorreu. Esse resultado, à primeira vista, é 

de se estranhar, pois a transição deveria se reverter, já que a morfologia esférica é 

termodinamicamente menos estável do que a cilíndrica abaixo da OOT. Entretanto, uma 

explicação razoável para essa aparente irreversibilidade seria a cinética muito lenta da 

transição para este copolímero extremamente viscoso. O mecanismo de transformação de 

cilindros para esferas provavelmente ocorre pela quebra do cilindro em diversas gotas 

esféricas, a partir de flutuações que fazem com que o cilindro forme ondulações em sua 

superfície. Esta transformação requer relativamente pouca energia de ativação, e ocorre 
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rapidamente. Já a transformação inversa necessita que as esferas se coalesçam para se 

tornarem cilindros, e a energia de ativação para que isto aconteça talvez seja muito grande 

neste caso. Este mecanismo de reordenação ainda é incerto, e novos estudos ainda precisam 

ser realizados. 

 

 Como já foi dito, o comportamento viscoelástico dos copolímeros ordenados varia de 

acordo com o tipo de morfologia que suas fases assumem. Zhao et al. [130] estudaram a 

reologia de copolímeros de polietileno-b-poli(etil-etileno) (PE-PEE) apresentando todos os 

principais tipos de morfologia da Figura 43. Ensaios de SAOS foram realizados e os 

resultados obtidos estão apresentados na Figura 48.  

 

 
Figura 48: Comportamento viscoelástico em SAOS de amostras de PE-PEE para as morfologias: S – esférica 
CCC, C – cilíndrica hexagonal, G – cúbica giróide, HPL – camadas hexagonalmente perfuradas e L – lamelar 

[130]. 
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 Nesta figura podem-se ver os comportamentos para os cinco tipos de morfologia mais 

comuns encontrados em copolímeros dibloco. As amostras com morfologia cúbica, ou seja, a 

de esferas CCC (S) e a giróide (G) apresentam comportamento semelhante. Em altas 

freqüências o valor de G’ apresenta um patamar independente da freqüência. Este 

comportamento é típico de materiais sólidos, e reflete a estrutura cúbica tridimensional das 

amostras. Estas estruturas se comportam como se fossem materiais cristalinos, pois 

apresentam ordem translacional tridimensional. Em baixas freqüências o valor de G” supera 

G’, mostrando que o caráter dissipativo passa a ser dominante. Já nas amostras cilíndrica 

hexagonal (C), e lamelar (L), os módulos G’ e G” apresentam grande dependência da 

freqüência. Estas morfologias não contêm ordem cristalina tridimensional. A estrutura 

cilíndrica tem ordem cristalina em duas dimensões (perpendiculares aos eixos dos cilindros) e 

a lamelar, em uma (perpendicular aos planos das lamelas). Desse modo, estes materiais 

tendem a se comportar como cristais líquidos, respondendo de maneira elástica em certas 

direções e viscosa em outras. A fase de camadas perfuradas (HPL) apresenta um 

comportamento intermediário entre o de uma fase cilíndrica e o de uma fase cúbica.  Kossuth 

et al. [131] estudaram sistematicamente a reologia de fases cúbicas e compararam com os 

resultados obtidos para materiais com outras estruturas. A Figura 49 apresenta 

esquematicamente o comportamento de G’ para cada tipo de morfologia. 

 

 
Figura 49: Esquema do comportamento viscoelástico terminal de G’ para diversas morfologias de copolímeros 

em bloco [131]. 
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 O patamar GN° está presente em sistemas entrelaçados e é igual para todas as 

morfologias. Já o comportamento em baixas freqüências é bem variado. A partir de resultados 

de diversos trabalhos publicados, a dependência algébrica do módulo complexo G* varia em 

função da freqüência na parte linear em baixas freqüências de maneira que G*(ω) ∝ (i ω)α, 

onde o expoente α experimentalmente observado é apresentado na figura para cada tipo de 

morfologia (inclinação das retas). O valor terminal de G’ em baixas freqüências observado 

para as amostras cúbicas na Figura 48 mostra que o polímero tende a escoar como um líquido 

nestas freqüências mais baixas. Este comportamento não seria esperado e realmente não foi 

observado em amostras completamente orientadas, como foi mostrado por Kossuth et al. 

[131] e Sebastian et al. [132]. Um arranjo cristalino tridimensional CCC apresenta neste caso 

um comportamento totalmente elástico, em que G’ é independente da freqüência. A conclusão 

obtida por esses autores é que o comportamento terminal líquido acontece quando há defeitos 

na organização cristalina das esferas, defeitos do tipo contornos de grão. Sebastian explicou 

este comportamento a partir de analogias com a deformação em fluência de metais 

policristalinos por deslizamento dos contornos de grão. A orientação de morfologias 

cilíndricas e lamelares também produz comportamentos semelhantes, porém, como estas fases 

são anisotrópicas, ao contrário das fases cúbicas, seu comportamento depende de como os 

cilindros ou lamelas estão orientados, e o tratamento matemático torna-se mais complicado, 

estando ainda inacabado [133]. O estudo da viscoelasticidade não-linear dos copolímeros em 

bloco, que estuda justamente esse alinhamento das fases, ainda está em sua infância, pois é 

um tema muito complexo e amplo. Uma revisão das propriedades viscoelásticas dos 

copolímeros em bloco pode ser encontrada em [133]. 

 

3.12.3. Nanocompósitos de copolímeros em bloco 

 

 Até o momento, existem relativamente poucos estudos de nanocompósitos de 

copolímeros em bloco. Os trabalhos publicados apresentaram estudos de termodinâmica da 

intercalação / exfoliação, efeitos da arquitetura dos blocos e, principalmente, da morfologia 

das fases, que por apresentarem dimensões nanométricas, são comparáveis ao tamanho das 

lamelas de argila. De maneira geral, os materiais estudados foram preparados por técnicas de 

mistura em solução ou no polímero fundido. A polimerização in situ não pode ser utilizada 

neste caso, porque como os copolímeros em bloco são sintetizados via polimerização viva 

aniônica, a presença de partículas de argila atuaria como impureza, impedindo a propagação 
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da reação. Há também alguns estudos de reologia, que verificam o efeito da presença da argila 

nas propriedades viscoelásticas e nas OOT e ODT. Nesta parte será apresentado um resumo 

dos trabalhos mais relevantes publicados até o momento sobre este assunto. 

 

 Nas partes 3.11.1 e 3.11.2 foram citados alguns estudos de reologia de 

nanocompósitos de copolímeros de PS-PI [102,119]. Mas os testes reológicos nessas amostras 

foram realizados em temperaturas acima da ODT, de modo que os resultados obtidos foram 

totalmente análogos aos estudos de nanocompósitos de homopolímeros. Nesses estudos os 

copolímeros tenderam a intercalar a argila, graças à afinidade relativamente boa entre o bloco 

de PS e a superfície da argila. O PI sozinho não tem nenhuma afinidade com a argila 

organofílica, porém quando preso ao PS no copolímero, é arrastado por ele para dentro dos 

espaços interlamelares. Por esse motivo, a presença do bloco de PI resultou em um aumento 

do espaçamento em relação à intercalação do PS puro. O modelo de intercalação proposto 

pelos autores foi de que os blocos de PS estão em contato com as superfícies das lamelas dos 

silicatos, e os blocos de PI se mantêm no meio, como um sanduíche entre os blocos de PS, e, 

por isso, há um maior espaçamento interlamelar [102]. 

 

 Silva et al. [134] prepararam nanocompósitos de SEBS (Kraton G-1657), material 

também utilizado neste trabalho de doutorado, contendo 13% em peso de blocos de PS. Este 

SEBS puro forma microdomínios cilíndricos de PS em arranjo hexagonal à temperatura 

ambiente. Acima de 138 °C, ele sofre uma transição ordem-ordem, mudando para 

microdomínios esféricos CCC, e a ODT ocorre a cerca de 195 °C. A argila utilizada foi uma 

montmorilonita modificada com dioctadecil dimetil amônio (estrutura nº 8 da Tabela 1). Os 

nanocompósitos foram preparados via solução, e a morfologia resultante foi do tipo 

intercalado, adquirindo espaçamento final de 2,15 nm, determinado por XRD. Foi realizado 

um estudo da cinética de evolução da morfologia para as transições desordenado → esférico, 

desordenado → cilíndrico e cilíndrico → esférico. Este estudo foi feito por ensaios reológicos, 

monitorando-se G’ em função do tempo para temperatura, freqüência e amplitude de 

deformação constantes. A análise da transição desordenado → esférico foi feita a partir do 

resfriamento rápido de um estado desordenado a 220 °C para 150 °C. A evolução temporal de 

G’ para diversas concentrações de argila é apresentada na Figura 50. 
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Figura 50: Evolução temporal de G’ para nanocompósitos de SEBS durante o recozimento a 150 °C [134]. 

 

 Pode-se observar que o polímero puro apresenta uma cinética lenta de formação dos 

domínios esféricos. A adição de argila, por mais diminuta que seja a quantidade, acelera 

drasticamente a cinética de ordenação. Os autores atribuíram este comportamento ao efeito de 

nucleação heterogênea dos domínios de PS que ocorre na ampla superfície das partículas de 

argila, muito maior do que os domínios esféricos de PS (diâmetro das partículas de argila: 

~0,5 – 1 µm; diâmetro das esferas de PS: ~23 nm). 

 

 Por outro lado, a transição desordenado → cilíndrico, ensaiada a 120 °C, após 

resfriamento do estado desordenado a 220 °C, apresentou comportamento muito diferente, 

conforme mostra a Figura 51. 

 

 

Figura 51: Evolução temporal de G’ para nanocompósitos de SEBS durante o recozimento a 120 °C [134]. 
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 Neste caso verifica-se que a cinética de ordenação essencialmente não é afetada pela 

presença de argila. Apenas o valor do módulo G’ aumenta com a concentração de argila, o 

que é de se esperar, pelo efeito de reforço por adição de carga. O autor ainda observa que para 

a amostra contendo 3% de argila, a dependência temporal de G’ em tempos curtos é 

levemente mais fraca do que a do polímero puro. Isto poderia sugerir que a presença de argila 

talvez atrapalhe um pouco o desenvolvimento da estrutura hexagonal cilíndrica, pois, como as 

placas de argila têm dimensões e disposição espacial irregulares, isto poderia dificultar o 

crescimento do arranjo tridimensional de cilindros. A Figura 52 esquematiza estes modelos, e 

a Figura 53 mostra as micrografias das duas estruturas observadas por TEM. 

 

Figura 52: Esquemas de como as partículas de argila influenciam no crescimento e ordenação dos domínios 
morfológicos de SEBS [134]. 
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Figura 53: Micrografias de TEM das amostras de nanocompósitos de SEBS. A fase mais escura corresponde aos 
domínios de PS tingidos com RuO4. a) morfologia cúbica CCC, b) morfologia lamelar. [134] 

 

 A micrografia (a) da Figura 53 apresenta o PS em sua morfologia esférica. Não é 

muito fácil de observar, mas é possível ver que em torno das camadas de argila calotas 

esféricas de PS tendem a nuclear seguindo o modelo proposto na parte central da Figura 52. Já 

na micrografia (b) da Figura 53, pode-se ver que os cilindros formados perto das placas de 

argila tendem a se acomodar ao seu redor, de maneira mais irregular do que se não houvesse 

argila, o que explicaria o comportamento observado na Figura 51.  

 

 Finalmente, o estudo da transformação cilíndrico → esférico mostrou que a sua 

cinética é bastante semelhante à do crescimento de esferas a partir do estado desordenado. 
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Porém a cinética pode ser ainda mais acelerada se os cilindros são previamente alinhados por 

cisalhamento. Este alinhamento aumenta a organização tridimensional dos cilindros, o que 

auxilia na nucleação da fase esférica, pois os resultados obtidos mostraram que esta tende a 

seguir a orientação da fase precursora cilíndrica. Neste caso, a adição de argila tem pouco 

efeito na cinética, pois os próprios cilindros bem alinhados atuam como moldes para a fase 

esférica. 

 

 Hasegawa e Usuki [135] também prepararam nanocompósitos de SEBS com argila. O 

SEBS neste caso continha 30% em peso de bloco de PS. O cátion modificador da argila 

utilizado foi o octadecil amônio (estrutura nº 3 da Tabela 1). O polímero e a argila foram 

misturados em uma extrusora de dupla rosca a 210-240 °C. A morfologia obtida neste caso 

mostrou uma particularidade não observada pelo estudo de Silva et al. [134]: enquanto o 

SEBS puro observado em TEM apresentou uma estrutura de domínios possivelmente 

cilíndrica, porém mais irregular, a adição de argila fez com que camadas de domínios 

alternados surgissem a partir da superfície da argila, como mostra a Figura 54.  

 

 

Figura 54: Modelos dos arranjos dos domínios e micrografias do SEBS puro (esquerda) e de SEBS com argila 
(direita) [135]. 

 

 Na micrografia à direita podem-se identificar várias camadas claras e escuras 

alternadas, correspondendo aos domínios de PS (escuros) e de poli(etileno-co-butileno) (PEB, 
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claros). Como o PS tem maior afinidade pela argila, este resultado sugere que os blocos de PS 

tenderam a se adsorver na superfície da argila, e esta induziu a formação de camadas 

alternadas de PS e PEB, como esquematiza a Figura 55. 

 

 

Figura 55: Modelo de organização lamelar dos domínios de SEBS induzida pela superfície da argila [135]. 

 

 Lee et al. [136] estudaram o alinhamento da fase cilíndrica em um copolímero tribloco 

de poliestireno-b-poli(isopreno)-b-poliestireno (SIS) com a presença de argila Cloisite 20A. 

As amostras foram preparadas por solução e mistura no fundido. Os resultados mostraram 

que, se submetida a um cisalhamento oscilatório de grandes amplitudes (LAOS), a amostra de 

copolímero puro apresenta os domínios cilíndricos bastante alinhados na direção do fluxo. A 

adição de argila fez com que suas lamelas também tendessem a se alinhar com o fluxo. Porém 

a orientação da fase cilíndrica neste caso diminuiu. Os autores concluíram que isto ocorreu 

por causa da presença dos domínios de PS que nucleiam na superfície da argila, 

desorganizando seu crescimento de maneira semelhante à observada por Silva et al. [134], e 

dificultando o seu alinhamento com o fluxo. 

  

 Um estudo de modelamento termodinâmico de nanocompósitos de copolímeros em 

bloco com estrutura lamelar foi realizado por Groenewold e Fredrickson [137]. O modelo se 

baseou nas forças termodinâmicas que atuam em um sistema de partículas com forma de 

disco que têm mais afinidade por um dos blocos do que por outro, para determinar as 

interações elásticas e a estabilidade termodinâmica de tais sistemas. A Figura 56 apresenta o 

esquema no qual o modelo foi baseado.  
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Figura 56: Esquema de uma partícula de argila contendo cadeias de A enxertadas em sua superfície inserida em 
uma matriz lamelar composta por copolímeros em bloco de AB [137]. 

 

 Neste modelo, uma partícula discoidal de argila contendo moléculas do tipo A 

enxertadas em sua superfície tende a se posicionar no meio das camadas de blocos do tipo A 

em um copolímero AB. Assumindo-se que as deformações resultantes são pequenas 

(elasticidade linear), foi calculada a minimização da energia livre que surge como penalidade 

pela presença do campo de deformações elásticas causado pela partícula. Esta situação é 

semelhante à ocorrida em sistemas líquido-cristalinos esméticos. A simulação deste caso 

mostra que uma única partícula tende a deslocar pouco as lamelas de copolímero de sua 

posição de equilíbrio acima e abaixo da posição onde está a partícula. Apesar do 

deslocamento ser pequeno, como as dimensões laterais da partícula são grandes, as interações 

podem se propagar até 25 µm além da partícula, que é uma distância muito grande. O estudo 

também verificou o efeito de as partículas serem rígidas ou flexíveis. Como este modelo é 

baseado somente no equilíbrio termodinâmico, ainda não pôde ser testado, pois a difusão de 

partículas de argila em um meio viscoelástico é muito lenta, tornando improvável atingir-se o 

equilíbrio. 

 

 Lee e Han [117] estudaram a viscoelasticidade linear de nanocompósitos de 

copolímeros em bloco de PS-PI e de PS-PI hidroxilado (PS-PIOH). A argila utilizada neste 

trabalho foi a Cloisite 30B, e as misturas foram realizadas via solução. A morfologia do PS-PI 

puro utilizado era lamelar, e ensaios de SAOS em várias temperaturas foram realizados para 
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se determinar a sua ODT. Plotando-se as curvas de G’ versus a freqüência para as diversas 

temperaturas, elas se separaram em dois ramos, semelhantemente à Figura 45, e a ODT 

determinada neste caso foi de cerca de 115 °C. Depois da adição de argila neste polímero, o 

mesmo ensaio foi realizado e, apesar de o aspecto das curvas ter se modificado um pouco, 

ainda assim foi possível determinar o mesmo valor de ODT. Este resultado, juntamente com 

dados de XRD e TEM, que indicaram que praticamente nenhuma intercalação ocorreu, 

mostraram que o PS-PI não tem nenhuma afinidade com a argila 30B.  

  

 Já no caso do PS-PIOH os resultados foram diferentes. A presença da hidroxila 

possibilita a formação de ligações de hidrogênio entre as moléculas do polímero, e isso fez 

com que sua ODT aumentasse para cerca de 198 °C. A adição de argila fez com que nenhuma 

ODT fosse detectada até a temperatura máxima utilizada, de 240 °C. Além disso, para 

concentrações de argila maiores do que 3%, o valor de G’ e de G” aumentaram com o 

aumento da temperatura, comportamento inverso ao observado nas demais amostras. Análises 

de XRD e de TEM demonstraram que estes nanocompósitos apresentam morfologia 

exfoliada. Os resultados obtidos por estas amostras foram justificados pela formação de 

ligações de hidrogênio entre o PS-PIOH e a argila, cujo cátion organofílico também contém 

hidroxilas, como mostra a estrutura nº 22 da Tabela 1. De acordo com os autores, o aumento 

da ODT para temperaturas superiores às utilizadas nos ensaios pela adição de argila é devido 

a esta formação maior de ligações de hidrogênio, aumentando o valor do coeficiente de 

interação χ, ou seja, aumentando a afinidade entre os blocos. O aumento dos módulos 

observado com o aumento da temperatura foi justificado pelo aumento da área de contato 

entre polímero e argila, por causa de um aumento na exfoliação. 

 

 Um estudo semelhante, também feito por Choi et al. [138], foi realizado para 

nanocompósitos de triblocos SIS e ISB (poli(isopreno)-b-poliestireno-b-polibutadieno), onde 

o bloco de PI no SIS e o bloco de PB no ISB também foram hidroxilados e as argilas 

utilizadas foram a Cloisite 15A e a 30B. Nesse trabalho, as amostras contendo argila 15A 

apresentaram intercalação, de maneira semelhante à observada por diversos autores [63,84]. 

Já a argila 30B não apresentou indícios de intercalação para as amostras não-hidroxiladas, 

enquanto as hidroxiladas tenderam a formar estruturas mais exfoliadas, como indicado por 

XRD e TEM. As amostras de ISBOH (ISB hidroxilado) obtiveram exfoliação mais evidente 

do que as de SIOHS (SIS hidroxilado). A ODT de SIOHS não foi afetada pela presença de 

nenhuma argila, enquanto a de ISBOH não pôde ser mais detectada após a adição de 30B, de 
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maneira semelhante à observada no trabalho citado acima [117]. De acordo com os autores, 

novamente a formação de ligações de hidrogênio foi a responsável pela maior afinidade entre 

os polímeros hidroxilados e a argila 30B. O efeito não foi muito pronunciado nas amostras de 

SIOHS porque o bloco de PI hidroxilado está no meio do copolímero, entre dois blocos de PS, 

dificultando seu acesso à superfície de argila. Já o bloco hidroxilado de PB no ISBOH se 

encontra em uma das extremidades, o que garante melhor contato com a superfície da argila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


