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4. Materiais e Métodos 

 

 

4.1. Materiais utilizados 

 

 Neste trabalho os polímeros utilizados como matriz dos nanocompósitos foram o 

poliestireno (PS) e diferentes copolímeros em bloco estirênicos, cujas estruturas e 

propriedades estão apresentadas na Figura 57 e na Tabela 6, respectivamente. Todos os 

polímeros utilizados estão disponíveis comercialmente. O PS foi o polímero inicialmente 

escolhido, pois as técnicas de obtenção de seus nanocompósitos são relativamente bem 

conhecidas. Além disso, o PS é um material padrão para diversos tipos de estudos, em 

particular os reológicos. Os copolímeros em bloco foram primeiramente selecionados para 

serem comparados com o PS, uma vez que todos têm blocos de PS em sua estrutura. Além 

disso, estes copolímeros apresentam diversas morfologias e propriedades reológicas, sendo 

fontes de estudo muito ricas, em particular sob a forma de nanocompósitos, assunto ainda 

pouco explorado na literatura. Os copolímeros utilizados neste trabalho têm estrutura linear, 

com exceção do SBS, que tem estrutura do tipo estrela. 

 

 
poliestireno (PS) 

 

poliestireno-b-polibutadieno-b-poliestireno (SBS) 

 

poliestireno-b-poli(etileno-co-butileno)-b-poliestireno (SEBS) 

Figura 57: Estruturas gerais dos polímeros utilizados neste trabalho. 
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Tabela 6: Propriedades dos polímeros utilizados neste trabalho. 

Polímero 
(nome da 
amostra) 

Fabricante Especificação %PS a % 
diblocoa MFI b Mw (g/mol)c Mn (g/mol)c 

PS InNova N1841 100 - 10,4 198.000 87.000 
SBS BASF Styrolux 684D 80 0 11 174.000 134.000 

SEBS-30 G1652 30 0 <1 79.000 76.000 

SEBS-13/29 G1657 13  29 8 132.000 (tri), 
69.000 (di) 

128.000 (tri), 
64.782 (di) 

SEBS-30/70 G1726 30 70 65 73.000 (tri), 
36.000 (di) 

70.000 (tri) 
35.000 (di) 

SEBS-g-MAd 

Kraton 

FG1901 30 0 5 83.000 59.000 
a) Porcentagens em peso. 
a) MFI: índice de fluidez sob carga de 5kg a 200 °C (g/10 min), dado fornecido pelos fabricantes. 
b) Valores determinados por cromatografia de dispersão em gel (GPC) no Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT). 
c) Contém de 1,4 a 2,0% em peso de anidrido maléico enxertado no bloco de PEB. 
  

 

 As argilas utilizadas foram montmorilonitas (MMTs) organofílicas comerciais, 

adquiridas da empresa Southern Clay Products, Inc. As características destas argilas estão 

apresentadas na Tabela 7. 
 
 

Tabela 7: Propriedades das argilas utilizadas neste trabalho. 

Nome 
Comercial 

Cátion 
surfactante Estrutura do cátion 

Conc. do 
surfactante 
(meq/100 g 
de argila) 

d 
(nm)a 

Massa 
perdida 

na ignição 
(%)b 

Cloisite 15A 125 3,09 43% 

Cloisite 20A 

di(alquil de 
sebo 

hidrogenado) 
dimetil amônio  

95 2,39 38% 

Cloisite 30B 

(alquil de 
sebo) 

dihidroxietil 
metil amônio  

90 1,78 30% 

a Distâncias interlamelares medidas no Laboratório de Matérias Primas Particuladas e Sólidos não Metálicos 
da EPUSP (LMPSol), conforme parte 4.3.1. 
b Valores fornecidos pela Southern Clay Products, Inc [139] 
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4.2. Obtenção dos nanocompósitos 

 

 Os nanocompósitos estudados foram preparados pelos seguintes métodos de obtenção: 

 

• Mistura no estado fundido 

• Solução 

• Técnica híbrida de masterbatch – combinação de solução + mistura no fundido 

  

4.2.1. Mistura no estado fundido 

 

 Os polímeros foram misturados com argila em uma câmara misturadora acoplada a um 

reômetro de torque da Thermo Haake (PolyLab 900 / Rheomix 600p) no PMT-USP. A 

câmara de mistura apresenta dois rotores misturadores e o volume interno da câmara é de 69 

cm3. 

 

 As amostras de compósitos foram preparadas contendo 5% em peso de argila 

organofílica. Compósitos com diferentes polímeros e diferentes argilas foram processados, 

para se comparar os efeitos da matriz e da fase dispersa. Os polímeros cujos nanocompósitos 

foram preparados por esta técnica foram: PS, SBS, SEBS-30 e SEBS-13/29.  Para cada 

amostra, o polímero em forma de grânulos (ou em pó, no caso do SEBS-30) e a argila foram 

inicialmente misturados manualmente dentro de um recipiente e, em seguida, introduzidos no 

misturador. A massa de material foi calculada de modo a se obter o preenchimento de 70% da 

câmara de mistura, condição recomendada para se obterem melhores misturas. As condições 

de processamento estão apresentadas a seguir: 

 

• Temperatura: 200°C 

• Velocidade de rotação: 50 rpm 

• Tempo de processamento: 5 min 

 

 Depois do processamento, a amostras foram congeladas em nitrogênio líquido e 

moídas. Elas foram, então, moldadas por prensagem em uma prensa hidráulica a 200 °C e 180 

kgf de pressão por 10 minutos. Os materiais foram moldados na forma de discos de 25 mm de 
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diâmetro e 1 mm de espessura para a realização da análise de difração de raios X e de ensaios 

reológicos. Amostras de polímeros puros também foram processadas no misturador nas 

mesmas condições, de maneira a serem comparáveis aos respectivos nanocompósitos nos 

estudos reológicos. 

  

4.2.2. Solução 

 

 O método de obtenção de nanocompósitos por solução, como foi dito na parte 3.6.1, 

depende da escolha de um solvente que disperse bem a argila e também dissolva o polímero 

em estudo. Desse modo, foi realizado inicialmente um teste de inchamento da argila em 

diversos solventes de PS e dos copolímeros estudados, para que fosse encontrado o solvente 

que melhor a dispersasse. Neste ensaio, 1 g de argila foi disperso em 20 ml de cada solvente 

dentro de uma proveta. Inicialmente a argila foi adicionada lentamente ao solvente, de modo 

que ficasse imersa, porém sem agitação. A suspensão foi mantida em descanso por 24 h para 

que a argila se decantasse e, após este tempo, foi medido o volume que a argila ocupava, pela 

escala da proveta. Depois desta medida, agitou-se a suspensão e esta foi, novamente, mantida 

em descanso por mais 24 h. Uma nova leitura do volume da argila foi feita. 

 

 A argila utilizada neste estudo foi a Cloisite 15A. Os solventes testados foram: 

 

• Tetracloreto de carbono (CCl4) 

• Tetrahidrofurano (THF) 

• Ciclohexano 

• Tolueno 

• Acetato de etila 

• Metil etil cetona (MEK) 

 

 Após os testes de inchamento, cujo resultado está apresentado na parte 5.2.2, o 

solvente selecionado para a obtenção da maioria dos nanocompósitos foi o tolueno, mas 

algumas amostras de PS também foram preparadas em ciclohexano e THF. Nanocompósitos 

de todos os polímeros estudados foram preparados por esta técnica. Para o preparo de cada 

amostra, inicialmente 1 g de argila 15A foi dispersa em cerca de 500 ml de solvente em um 

béquer sob agitação constante em agitador magnético. Após a dispersão apresentar aspecto 



4. Materiais e Métodos 

 

121

homogêneo, 20 g de polímero foram adicionados e a mistura foi agitada a cerca de 75 °C até a 

total dissolução do polímero. Cada solução foi, então, despejada em um recipiente de vidro e 

mantida em descanso na capela por alguns dias para o excesso de solvente evaporar. Depois 

os recipientes foram levados a uma estufa a vácuo a 60 °C durante mais alguns dias para o 

restante do solvente evaporar. De modo a se assegurar que todo o solvente foi evaporado, 

periodicamente um pedaço de cada material era aquecido no estágio a quente e observado ao 

microscópio para ver se ocorreria a formação de bolhas. Algumas amostras tiveram que ser 

aquecidas em vácuo até por volta de 120 °C (acima da Tg da fase de PS) durante algumas 

horas para que o solvente pudesse ser liberado. Foram preparadas dessa maneira amostras de 

nanocompósitos de todos os polímeros estudados, contendo, em geral, 5% em peso de argila 

(apenas uma amostra de SEBS-30 foi preparada com 10% em peso de argila). 

 

 Cada material resultante da evaporação de solvente formou uma placa com espessura 

de cerca de 0,5 mm no fundo do recipiente. Um pedaço de cada placa foi retirado para análise 

de difração de raios X. Um pouco das amostras de PS preparadas em ciclohexano e THF foi 

também aquecido entre duas lâminas de vidro no equipamento de estágio a quente (Mettler 

Toledo FP-82 HT) a 200 °C durante apenas alguns segundos para formar discos com diâmetro 

de cerca de 10 mm para serem analisados por XRD. Amostras dos nanocompósitos de PS 

preparados por solução em ciclohexano e tolueno foram também congeladas em nitrogênio 

líquido, moídas e prensadas nas mesmas condições das amostras da parte 4.2.1. Desse modo, 

foram obtidas ao todo 7 amostras de nanocompósitos de PS para análise de XRD: 

 

 Solução de ciclohexano: 

• PS + 5%15A sem recozimento (recém-tirada da estufa após evaporação do 

solvente) 

• PS + 5%15A com recozimento rápido em estágio a quente a 200 °C 

• PS + 5%15A prensado a 200 °C por 10 minutos 

 

 Solução de THF: 

• PS + 5%15A sem recozimento 

• PS + 5%15A com recozimento rápido em estágio a quente a 200 °C 
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 Solução de tolueno: 

• PS + 5%15A sem recozimento 

• PS + 5%15A prensado a 200 °C por 10 minutos 

 

 Estas amostras foram obtidas para se verificar o efeito do tipo de solvente, do 

aquecimento e do tempo de tratamento térmico nos materiais através da análise de XRD. 

Além destas amostras de PS, foram também analisados por XRD os compósitos de todos os 

demais polímeros e argila 15A preparados por solução em tolueno. 

 

4.2.3. Masterbatch por solução + mistura do polímero fundido 

 

 O uso de masterbatches de polímeros contendo argila em alta concentração na 

obtenção de nanocompósitos de diversos polímeros foi comentado na parte 3.10.2. Neste 

trabalho foram preparados masterbatches dos polímeros contendo 25% em peso de argila por 

solução em tolueno (algumas amostras de PS foram também preparadas em ciclohexano). Em 

um béquer contendo cerca de 600 ml do solvente foram adicionados 5 g de Cloisite 15A e 20 

g de cada polímero. Depois da agitação e evaporação do solvente realizadas de maneira 

análoga à dos materiais preparados na parte 4.2.4, os masterbatches foram congelados em 

nitrogênio líquido e moídos em pedaços menores. 

 

 Estes materiais foram, então, misturados com os polímeros puros no misturador de 

fundido para formar amostras com concentração final de argila de 5% em peso. Os polímeros 

cujos nanocompósitos foram preparados por esta técnica foram: PS, SBS, e SEBS-30. Em 

particular, foram preparadas 9 amostras de nanocompósitos de PS para se estudar o efeito das 

condições de processamento na formação dos materiais resultantes. As massas dos materiais e 

as condições de processamento dessas amostras estão apresentadas na Tabela 8. 
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Tabela 8: Quantidade de material e condições de processamento de amostras de PS e argila 15A preparadas pelo 
método de masterbatch via solução em ciclohexano. 

 
Nº da 

amostra 
Massa de 

masterbatch (g) 
Massa de 

PS puro (g) 
Velocidade de 
rotação (rpm) T (°C) Tempo de 

mistura (min) 
Preenchimento 
da câmara (%) 

1 9,399 37,541 50 200 5 70 
2 9,394 37,562 100 200 5 70 
3 9,403 37,541 140 200 5 70 
4 9,542 38,129 50 170 5 70 
5 9,548 38,13 140 170 5 70 
6 9,389 37,552 100 200 10 70 
7 12,076 48,278 100 200 5 90 
8 12,267 49,027 100 170 5 90 
9 12,082 48,282 100 200 10 90 

 

 As amostras foram, então, congeladas em nitrogênio líquido, moídas e prensadas nas 

mesmas condições apresentadas na parte 4.2.1. 

 

 

4.3. Caracterização das amostras 

 

 A maioria das amostras preparadas pelos métodos descritos acima foram analisadas 

por difração de raios X (XRD), microscopia óptica em estágio a quente (OM) e microscopia 

eletrônica de transmissão (TEM). 

 

4.3.1. Difração de raios X 

 

 As amostras de argilas e nanocompósitos foram analisadas por difração de raios X 

(XRD) para se determinar a distância interlamelar das argilas. O aparelho utilizado nesta 

análise foi o difratômetro Philips MPD com tubo de radiação CuKα (comprimento de onda de 

1,5405 Å) do Laboratório de Matérias Primas Particuladas e Sólidos Não Metálicos (LMPSol) 

do PMT-USP.  

 

 As amostras de argila foram analisadas sob a forma de pó compactado no porta-

amostra do equipamento. As amostras de nanocompósitos, como já mencionado, eram discos 

com 25 mm de diâmetro e 1 mm de espessura, com exceção das amostras preparadas por 

solução não recozidas e recozidas em estágio a quente, como foi dito na parte 4.2.2. 
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 O feixe de raios X varreu as amostras de argila variando o ângulo de difração (2θ) de 1 

a 90°, com passos de 0,02°. A análise dos nanocompósitos foi semelhante, porém com 

varredura somente até o ângulo de 15°, região onde se encontra o pico de difração de interesse 

neste estudo, correspondente ao plano (100) da argila. 

 

4.3.2. Microscopia óptica 

 

 A análise de microscopia óptica (OM) tem sido utilizada em alguns trabalhos como 

método preliminar de observação da microestrutura [114,140]. Apesar de ser impossível 

observar as lamelas individuais de argila nanométricas, pois a resolução limite do 

equipamento é por volta de 1 µm, este método é útil para se observar a existência de 

partículas grandes de aglomerados, bem como a qualidade de dispersão da argila. As amostras 

deste trabalho foram observadas em um microscópio Olympus BX50 com o auxílio de um 

estágio a quente Mettler Toledo FP-82 HT. Elas foram prensadas entre duas placas de vidro e 

aquecidas até 200 °C, para formarem filmes finos, permitindo a observação da microestrutura. 

As observações foram feitas com aumentos de 50 a 200x e as fotomicrografias foram tiradas 

com uma câmera CCD acoplada ao microscópio. Imagens de OM foram utilizadas também 

para complementar a análise de imagens descrita na próxima parte. 

 

4.3.3. Microscopia eletrônica de transmissão 

 

 A microscopia eletrônica de transmissão (TEM) é muito utilizada para observar a 

microestrutura de materiais na escala nanométrica. Podendo chegar até resoluções atômicas 

em casos especiais, é a técnica ideal para se observar as lamelas nanométricas de argila 

dispersas em um nanocompósito. A técnica consiste em bombardear uma fatia ultrafina do 

material com um feixe de elétrons de alta tensão (geralmente entre 50 e 500 kV), que a 

atravessa interferindo com os átomos presentes na amostra e é em seguida projetado em uma 

tela fluorescente. A diferença de contraste entre duas regiões é geralmente obtida por dois 

fatores: a diferença de espessura de cada região (não muito importante neste caso, uma vez 

que as fatias devem ter espessura essencialmente constante) e a diferença de número atômico 

dos átomos de cada região. Quanto mais pesado o átomo, mais o feixe é desviado de sua 

trajetória inicial e a imagem torna-se mais escura. A espessura da amostra deve ser bastante 



4. Materiais e Métodos 

 

125

fina, para que o feixe a atravesse sem haver muita absorção, o que também escureceria a 

imagem. As amostras poliméricas, formadas quase que exclusivamente por átomos leves, 

como carbono e hidrogênio, são em geral muito transparentes ao feixe, de modo que 

espessuras entre 70 e 100 nm são utilizadas. No caso dos nanocompósitos, a presença de 

átomos um pouco mais pesados como alumínio e silício na estrutura da argila faz com que 

haja um contraste eletrônico natural em relação à matriz polimérica. Se esse contraste não 

existisse, seria necessário utilizar corantes eletrônicos como tetróxido de ósmio (OsO4) ou 

tetróxido de rutênio (RuO4), que coram preferencialmente regiões específicas de amostras 

orgânicas. No entanto, esta técnica de coloração eletrônica foi de fato utilizada para a 

observação da microestrutura de fases separadas em copolímeros em bloco, como explicado 

na seqüência. 

 

 Para se preparar amostras para a observação em TEM é preciso obter lâminas muito 

finas do material a ser analisado. No caso de amostras poliméricas, a principal técnica 

utilizada para este fim é a ultramicrotomia. O ultramicrótomo é um equipamento que fatia 

amostras ultrafinas com espessuras variando na maioria dos casos entre 60 e 100 nm. As 

espessuras mais delgadas são mais difíceis de serem obtidas, porém garantem maior 

transparência ao feixe. A amostra a ser cortada deve ser presa em uma barra-suporte e a sua 

ponta deve ser esculpida para formar uma superfície com a forma de um trapézio de cerca de 

0,1 mm de base por 0,3 mm de altura. Esta é a área que deve ser cortada.  

 

 A navalha utilizada em ultramicrótomos pode ser de vidro, aço ou diamante. A 

navalha de diamante é preferível, pois garante uma alta precisão e qualidade nos cortes. Cada 

vez que a amostra passa pela navalha, a fatia resultante é recolhida pelo recipiente contendo 

água destilada, e fatias sucessivas formam uma fita contínua que flutua na água. É possível 

ajustar a espessura desejada para os cortes a partir da regulação do avanço do braço do 

equipamento, porém geralmente surgem variações não controláveis na espessura final, 

geradas, por exemplo, pela variação da temperatura ambiente. Assim, a avaliação da 

espessura real é feita pelo critério das cores de interferência da luz. As fatias formam uma 

coloração determinada pela interferência da luz com a superfície da água, e estas cores variam 

conforme a espessura das fatias. Existem tabelas que relacionam a coloração observada com a 

espessura em nm. Uma vez prontas, as fatias são recolhidas da água por uma tela-suporte 

geralmente de cobre, que é o porta-amostras do TEM. 
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 Os ultramicrótomos mais comuns trabalham somente na temperatura ambiente. Porém 

no caso de amostras pouco rígidas, como elastômeros, não é possível fazer os cortes nessa 

temperatura. Para isso existem os ultramicrótomos criogênicos, equipamentos que operam 

resfriados por nitrogênio líquido, fazendo com que as amostras se tornem rígidas o suficiente 

para serem cortadas. Além de serem menos comuns, esses equipamentos apresentam outras 

dificuldades experimentais, como, por exemplo, a maneira de se recolher as amostras, pois 

não é mais possível utilizar o recipiente com água para este fim. Neste caso as fatias são 

recolhidas uma a uma com o auxílio de uma ferramenta apropriada. 

 

 Neste trabalho foram utilizados os ultramicrótomos do Laboratório de Microscopia 

Eletrônica do Instituto de Física da USP, que opera na temperatura ambiente, e do laboratório 

de microscopia eletrônica do Groupe d'Etudes de Métallurgie Physique et de Physique des 

Matériaux (GEMPPM) do INSA de Lyon, na França, que opera em condições criogênicas. As 

amostras mais rígidas, principalmente as de PS, foram diretamente cortadas no equipamento à 

temperatura ambiente com navalha de diamante, sem a necessidade de preparo prévio. 

Algumas amostras de SBS e SEBS, menos rígidas, foram embutidas em blocos de resina 

poliéster para garantir maior rigidez e também foram cortadas à temperatura ambiente. Este 

procedimento só obteve sucesso parcial, por isso as amostras de copolímeros foram levadas à 

França para se fazer os cortes em baixas temperaturas. 

 

 As amostras de nanocompósitos foram observadas em dois TEM diferentes: um Jeol-

1010, do Laboratório de Microscopia Eletrônica da Faculdade de Medicina da USP e um Jeol 

200CX do laboratório de Lyon. As condições de observação no Jeol-1010 foram: tensão de 

aceleração de 90 kV e aumentos variando de 12.000 a 200.000 vezes. As observações ao 

microscópio Jeol 200CX foram feitas sob a tensão de aceleração de 200 kV, e para cada 

amostra foram tiradas 15 fotografias, segundo o procedimento do trabalho de Vermogen et al. 

[32] (parte 3.5), para a realização da análise de imagens e quantificação da dispersão de 

argila. Além das imagens feitas por TEM, uma micrografia feita por OM de cada amostra 

também foi utilizada na análise de imagens: 

 

• 1 foto com o aumento de 50x (OM) 

• 1 foto com o aumento de 10.000x (TEM) 

• 4 fotos com o aumento de 50.000x (TEM) 

• 10 fotos com o aumento de 100.000x (TEM) 
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 Todas as imagens de TEM foram captadas em filme fotográfico. Além das 

observações para a quantificação morfológica, algumas amostras também foram previamente 

tingidas com corantes eletrônicos para aumentar o contraste entre as fases dos domínios dos 

blocos e permitir a observação de sua morfologia. As amostras observadas foram: 

 

• SBS puro 

• SBS + 5% 15A preparado por masterbatch via solução em tolueno 

• SEBS-30 puro 

• SEBS-30 + 5% 15A preparado por masterbatch via solução em tolueno 

 

 Estas amostras foram tingidas com tetróxido de rutênio (RuO4), substância que fica 

impregnada em fases que contêm dupla ligação, como é o caso do butadieno do SBS, e que 

também é absorvida por fases estirênicas. Como o rutênio é um metal pesado, ele faz com que 

aumente a absorção e o desvio do feixe de elétrons onde estiver presente, escurecendo 

distintamente cada fase. No caso das amostras de SEBS, que não contêm insaturações, apenas 

a fase de PS é tingida pelo RuO4. 

 

 Para realizar o procedimento de análise de imagens, foi necessário determinar o 

conteúdo real de fase inorgânica nas amostras analisada. Para isso, elas foram submetidas ao 

teste de análise termogravimétrica (TG) no equipamento DTA/TG Netzsch STA 409 do 

Laboratório de Processos de Altas Temperaturas do Departamento de Engenharia Metalúrgica 

e de Materiais da Escola Politécnica da USP. Para este ensaio foram necessários 20 mg de 

cada amostra, e a temperatura foi varrida de 25 a 800 °C na taxa de 10 °C/min. A 

concentração de material inorgânico foi determinada pela perda de massa a 600 °C. 

 

4.3.4. Espalhamento de raios X a baixo ângulo 

 

Os copolímeros e alguns de seus nanocompósitos foram analisados por SAXS para 

determinar as estruturas no estado ordenado. As amostras foram ensaiadas na linha de SAXS1 

do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) em Campinas – SP. Para determinar as 

estruturas em função da temperatura, os materiais foram analisados dentro do estágio a quente 

descrito na parte 4.3.2, que foi acoplado à linha de SAXS, de modo que o feixe de raios X 
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atravessasse a amostra pelo orifício existente no equipamento, como mostra a Figura 58. As 

amostras foram preparadas por prensagem a quente sob a forma de filmes espessos (cerca de 

0,5 mm), que foram presos a um suporte dentro do estágio a quente para a análise. As análises 

foram realizadas isotermicamente, ou seja, antes de cada análise a temperatura desejada foi 

selecionada pelo controlador do estágio a quente. A seqüência de temperaturas utilizadas nas 

análises foi diferente para cada material, variando de 25 a, no máximo, 240 °C. 

 

 

Figura 58: Estágio a quente (no centro) acoplado à linha de SAXS do LNLS. 

 

A fonte de raios X utilizada foi ajustada para o comprimento de onda de 1,608 Å, e o 

detector bidimensional foi posicionado a uma distância de 963,92 mm da amostra. Esta 

distância permite detectar estruturas periódicas com espaçamentos de 1,95 a 44,5 nm. O 

tempo de exposição ao feixe para cada análise variou de 50 a 300 s dependendo da amostra. A 

informação captada pelo detector bidimensional deu origem a imagens, como a mostrada no 

exemplo da Figura 59, em que tonalidades diferentes da escala de cinza correspondem a 

intensidades diferentes de raios X espalhados pela amostra (a haste cinza que aparece na 

imagem é o beam-stop, que impede a passagem direta do feixe primário para proteger o 

detector). 
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Figura 59: Exemplo de padrão de SAXS bidimensional – amostra de SEBS-13/29 com estrutura esférica CCC. 

 

 As amostras estudadas por SAXS não foram submetidas a processos que alinhassem 

significativamente as estruturas no interior dos materiais. Desse modo, apenas padrões com 

simetria circular foram obtidos, típicos de materiais sem alinhamento preferencial. Assim, foi 

possível integrar uma grande área das imagens (apenas excluindo-se a região do beam-stop) 

para dar origem aos espectros unidimensionais no espaço q, como mostra a Figura 60. 
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Figura 60: Exemplo da transformação de padrão bidimensional de SAXS em espectro unidimensional: a) região 
delimitada para integração (linhas pretas), b) espectro resultante. 

 

 Os espectros, como no exemplo da Figura 60b, são obtidos a partir da média das 

intensidades varrendo-se o ângulo azimutal delimitado pelas linhas pretas radiais (Figura 

60a). Os espectros são plotados no espaço q, que corresponde à direção radial, do centro à 

borda da figura de espalhamento. Este procedimento foi realizado através do software FIT2D, 

que é gratuito e está disponível para download no website 

<http://www.esrf.eu/computing/scientific/FIT2D/>. 

 

 

4.4.  Ensaios reológicos 

 

 Os ensaios reológicos deste trabalho foram realizados nos reômetros SR 5000 da 

Rheometrics, AR 2000 e ARES LS2 da TA Instruments, no Laboratório de Análise e 

Reologia de Materiais Poliméricos da EPUSP. Os reômetros SR 5000 e AR 2000 são do tipo 

rotacional de tensão controlada e o ARES LS2 é rotacional de deformação controlada. A 

geometria utilizada em todos os equipamentos foi a de placas paralelas. 

  

 O principal ensaio reológico realizado foi o cisalhamento oscilatório de pequenas 

amplitudes (SAOS), para estudar as propriedades dos nanocompósitos no regime da 

viscoelasticidade linear (VEL). Os compósitos obtidos pelos métodos citados na parte 4.2 e os 
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polímeros puros correspondentes foram prensados na forma de discos de 25 mm de diâmetro 

e 1 mm de espessura e ensaiados em SAOS. 

 

 Os resultados do ensaio de SAOS são teoricamente independentes do tipo de reômetro 

a ser utilizado (tensão ou deformação controlada). Apenas os parâmetros de controle mudam 

(tensão ou deformação). No caso de reômetros de tensão controlada, inicialmente é necessário 

determinar a tensão a ser utilizada em cada ensaio, para que esteja dentro da região de 

viscoelasticidade linear de cada material. Para isto, em cada amostra foi realizado um ensaio 

de varredura de tensão dinâmica para duas freqüências diferentes a temperatura constante. 

Neste ensaio é aplicado um cisalhamento oscilatório a freqüência constante na amostra, 

fazendo-se uma varredura das amplitudes da tensão. Monitorando-se grandezas como, por 

exemplo, o módulo de armazenamento, G’ (definido na equação 10), a curva obtida deve 

apresentar uma faixa de tensões em que G’ independe da tensão. Este patamar corresponde à 

faixa de tensões em que o material está no regime de viscoelasticidade linear. Como os limites 

deste patamar variam também em função da freqüência, devem ser feitos no mínimo dois 

ensaios a freqüências consideravelmente diferentes entre si. Desse modo, as duas curvas 

resultantes devem ser superpostas a fim de se verificar a faixa de tensões em que os dois 

patamares se superpõem, como mostra o exemplo da Figura 61. Esta é a região linear a ser 

considerada. As freqüências utilizadas foram de 300 a 0,001 rad/s (algumas amostras 

utilizaram faixas menores de freqüência), e as temperaturas variaram de amostra para 

amostra. 
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Figura 61: Curvas de G' versus a amplitude de tensão para amostra de nanocompósito de SBS em duas 
freqüências diferentes. A faixa de tensões em que a região linear deste material se superpõe para as duas 

freqüências é de 10 a 300 Pa. 

 

 Uma vez determinada a região linear, uma tensão contida nesta faixa é escolhida para 

ser utilizada no ensaio de SAOS. Este ensaio consiste em aplicar uma tensão oscilatória σ(t) 

de amplitude constante (σ0) na amostra, fazendo-se uma varredura de freqüências (ω) a 

temperatura constante. A tensão aplicada causa uma deformação γ(t) na amostra de amplitude 

γ0. Pelo comportamento viscoelástico dos materiais, a deformação e a tensão estão defasadas 

de um ângulo δ, e ambas são definidas pelas equações 8 e 9.  

 

)t(sen)t( 0 ωγ=γ                                                         (8) 

)t(sen)t( 0 δ+ωσ=σ                                                     (9) 

 

 No ensaio de SAOS grandezas como o módulo de armazenamento, G’, módulo de 

perda, G”, e módulo da viscosidade complexa, |η*|, são monitorados em função da freqüência. 

Estas grandezas estão definidas nas equações 10, 11 e 12. 

 

δ
γ
σ

= cos'G
0

0                                                           (10) 

δ
γ
σ

= sen"G
0

0                                                           (11) 
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22 "G'G
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 Para a utilização do reômetro de deformação controlada (ARES), os procedimentos 

são análogos aos descritos acima, porém em vez de se varrer a tensão para determinar a região 

linear, a deformação é que deve ser monitorada. Um valor de deformação da região linear é, 

então, escolhido para ser a amplitude de deformação no ensaio de SAOS. Como os valores de 

G’ e G” são obtidos através da razão entre amplitude de tensão e de deformação (equações 10 

e 11), eles independem do tipo de reômetro a ser utilizado. 
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5. Resultados e Discussão 
 

 

 Nesta parte estão apresentados os resultados dos estudos realizados durante este 

doutorado. Inicialmente, são apresentados os resultados da análise de difração de raios X 

(XRD) das argilas organofílicas estudadas. Em seguida, cada nanocompósito estudado tem 

sua microestrutura caracterizada qualitativamente, a partir dos resultados de XRD, OM e 

TEM (nem todas as amostras foram analisadas por microscopia), em capítulos separados para 

cada tipo de matriz polimérica. O capítulo seguinte apresenta resultados da quantificação do 

grau de dispersão da argila a partir da análise de imagens de TEM de amostras selecionadas. 

Por fim, os estudos reológicos de cada material são apresentados, com a finalidade de 

correlacionar as propriedades reológicas com a microestrutura dos nanocompósitos.  

 

 

5.1.  Argilas 

 

 Neste trabalho foram utilizados três tipos de argilas organofílicas, apresentadas na 

parte 4.1. O argilomineral presente nas três é o mesmo (montmorilonita, MMT). A diferença 

entre elas é o tipo e a concentração de sal quaternário de amônio. Conforme mostra a Tabela 

7, as argilas 15A e 20A contêm o mesmo surfactante, porém em concentrações diferentes. 

Como a capacidade de troca catiônica da argila original é de 92,6 meq/100 g de argila [139], a 

concentração de surfactante na argila 15A está em excesso. O cátion utilizado nestas argilas 

não contém nenhum grupo funcional, de modo que pertence ao grupo das argilas não reativas 

da Tabela 1 (nº 9). O cátion da argila 30B (Tabela 1 - nº 22) contém dois grupos hidroxilas, 

que podem ser reativos ou formar ligações de hidrogênio com alguns polímeros, além de 

apresentar insaturações na cauda de hidrocarboneto [49,74,115,117]. A Figura 62 apresenta os 

difratogramas de raios X destas três argilas até o ângulo de 15°. Os picos maiores 

correspondem aos planos (100) de cada argila. A Tabela 9 mostra os ângulos e distâncias 

interplanares correspondentes a estes picos, calculadas pela Lei de Bragg (equação 1), e 

também apresenta o valor da distância interlamelar da argila sódica, original, para 

comparação. 
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Figura 62: Difratogramas de raios X das três argilas organofílicas. 

 

Tabela 9: Ângulos de difração e distância interlamelar dos planos (100) das argilas organofílicas. É fornecido 
também o valor do espaçamento da argila sódica, para comparação. 

Argila 2θ (°) d (nm)
Cloisite Na+ - 1,17* 
Cloisite 15A 2,86 3,09 
Cloisite 20A 3,70 2,39 
Cloisite 30B 4,96 1,78 

* Valor fornecido pela Southern Clay Products, Inc [139]. 

 

 Estes resultados mostram que as argilas organofílicas apresentam distâncias 

interplanares maiores do que a argila sódica, indicando que os cátions surfactantes estão 

intercalados em seu interior. A argila que apresenta maior distância interplanar é a 15A, 

seguida pela 20A e, por último, a 30B. Como as argilas 15A e 20A contêm o mesmo cátion, a 

diferença de espaçamento deve ocorrer por causa da maior concentração do sal na 15A. Para 

estas duas argilas também é possível observar o pico correspondente à difração de segunda 

ordem (planos (200)), por volta do ângulo de 7,3°. Como este ângulo é o mesmo para as duas 

argilas e como no caso da argila 15A também é possível observar um “ombro” superpondo o 

espectro de difração da 20A a partir do ângulo de cerca de 4,5°, é possível que a argila 15A 

contenha duas populações de distâncias interplanares, uma correspondendo à distância de 3,09 
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nm e outra de 2,39 (a mesma da 20A), em menor quantidade. A argila 15A também foi 

analisada por SAXS, e o espectro resultante é apresentado na Figura 63. 
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Figura 63: Espectro de SAXS da argila 15A. 

 

 É possível observar um pico bastante alargado, que se inicia por volta de q = 1,5 nm-1 

e termina no final do espectro, em torno de q = 3,2 nm-1. Este pico é largo da mesma maneira 

que o pico correspondente determinado por XRD, na Figura 62. No entanto, o valor de 

espaçamento interlamelar determinado pelo ápice do pico de SAXS (em q = 2,20 nm-1) 

através da equação 3 foi um pouco menor, tendo o valor de 2,86 nm. Este resultado pode ser 

devido ao fato de que a estrutura de empilhamento da argila 15A é relativamente instável, por 

ser causada pelo excesso de sal em seu interior. Quando este excesso de sal é removido, o 

espaçamento da argila 15A passa a ser virtualmente igual ao da 20A. Por algum motivo, a 

estrutura da argila 15A medida por SAXS pode ter sofrido alguma contração no espaço 

interlamelar aproximando-se do valor da 20A.  Neste trabalho, como a maioria dos valores de 

espaçamento d dos nanocompósitos foi determinado por XRD, o valor obtido através desta 

técnica, dado na Tabela 9, será utilizado como padrão, além de ser mais próximo do valor 

fornecido pelo fabricante (3,15 nm). Mas as amostras que também foram analisadas por 

SAXS terão seus valores comparados com o resultado dado pelo espectro da Figura 63. 
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5.2. Nanocompósitos de PS 

 

5.2.1. Amostras preparadas no estado fundido 

 

 Amostras de PS contendo 5% em peso de cada uma das argilas organofílicas foram 

preparadas na câmara misturadora de acordo com o procedimento da parte 4.2.1, para se 

analisar a capacidade do PS de intercalar/exfoliar as argilas no estado fundido. Os resultados 

da análise de XRD estão apresentados nas Figuras 64, 65 e 66 e os espaçamentos 

interlamelares correspondentes estão listados na Tabela 10. 
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Figura 64: Difratogramas de raios X da argila Cloisite 15A e do nanocompósito de PS + 5%15A preparado no 
misturador. 
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Figura 65: Difratogramas de raios X da argila Cloisite 20A e do nanocompósito de PS + 5%20A preparado no 
misturador. 
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Figura 66: Difratogramas de raios X da argila Cloisite 30B e do nanocompósito de PS + 5%30B preparado no 
misturador. 
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Tabela 10: Ângulos de difração e distância interlamelar dos planos (100) dos nanocompósitos preparados no 
misturador. Também é apresentada a diferença (∆d) entre d dos nanocompósitos e das argilas organofílicas 

puras. 

Nanocompósito 2θ (°) d (nm) ∆d (nm) 
PS + 5%15A 2,71 3,26 0,17 
PS + 5%20A 2,74 3,23 0,84 
PS + 5%30B 6,32 1,40 -0,38 

 

 Analisando-se estes resultados é possível observar que houve um aumento de 

espaçamento interlamelar para os nanocompósitos contendo as argilas 15A e 20A, indicando a 

formação de um nanocompósito intercalado. Aparentemente o aumento maior ocorreu para a 

argila 20A, variando de 2,39 para 3,23 nm. Entretanto, nota-se que a distância interlamelar 

final dos dois materiais é essencialmente a mesma, provavelmente correspondendo a uma 

distância de equilíbrio, independendo da concentração do surfactante. É importante lembrar 

que a argila 15A contém sal surfactante em excesso, e que a argila 20A está saturada, 

contendo a quantidade de surfactante correspondente à capacidade de troca catiônica da 

argila. Desse modo, é pouco provável que se observe uma diferença significativa entre o 

espaçamento interlamelar de nanocompósitos produzidos com as duas argilas. De fato, os 

resultados obtidos são comparáveis com os apresentados nas Tabelas 2,  3 e 5 e com os 

estudos de Saito et al. [60,70], que mostram que a maioria dos trabalhos publicados obtêm 

distâncias interlamelares de cerca de 3 nm. Esta distância, segundo Vaia et al. [21], 

corresponde à intercalação de uma camada bidimensional de moléculas do polímero, e é 

formada pelo equilíbrio de fatores entálpicos e entrópicos, como foi dito na parte 3.7. Pode-se 

observar também nas Figuras 64 e 65  que os picos correspondentes aos nanocompósitos são 

mais intensos e delgados do que os correspondentes às argilas organofílicas puras. Isso indica 

que o espaçamento tornou-se mais regular e uniforme para os nanocompósitos. 

 

 No caso da argila 30B o resultado obtido foi diferente, conforme pode ser visto na 

Figura 66 e na Tabela 10. O pico de difração do compósito se deslocou para um ângulo maior 

em relação ao da argila organofílica pura, o que significa que a distância interlamelar 

diminuiu no compósito. O espaçamento final (1,40 nm) está mais próximo do valor da argila 

sódica pura (1,17 nm). Este resultado mostra que, provavelmente, parte dos cátions 

surfactantes tenha saído do interior da argila. O surfactante pode ter se degradado [72] ou 

desintercalado [73], por causa da temperatura de 200 °C. Com isso, pode-se ver que o cátion 

da argila 30B não tem boa afinidade com o PS, de modo que a mistura dos dois materiais não 

resultou na obtenção de um nanocompósito. O cátion da argila 30B contém dois grupos 



5. Resultados e Discussão 

 

140 

hidroxila, que têm boa afinidade com polímeros mais hidrofílicos, como a poliamida, por 

exemplo [49]. Estes grupos funcionais podem reagir com alguns polímeros ou monômeros, 

formando ligações covalentes, ou formar ligações de hidrogênio com determinados polímeros, 

como foi mostrado por Lee e Han para misturas com policarbonato [74] e copolímeros 

etileno-(acetato de etila) hidroxilados (EVAOH) [115]. Nesses trabalhos, os materiais 

resultantes apresentaram estrutura exfoliada. Entretanto, no caso do PS não há grupos 

funcionais reativos nem átomos de oxigênio ou nitrogênio para formarem ligações de 

hidrogênio. Portanto, este estudo demonstra que o PS não é compatível com a argila 30B. 

 

 Como foi mencionado na parte 4.3.2, uma análise visual preliminar das 

microestruturas pôde ser feita através de microscopia óptica. A Figura 67 apresenta 

fotomicrografias a 200 °C em dois aumentos da amostra de nanocompósitos de PS + 5%15A 

preparada pelo misturador. 

 

 
 

 

a) 
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Figura 67: Observação em OM a 200 °C do nanocompósito de PS com 5%15A preparado no misturador com 
aumentos de: a) 50x e b) 200x. 

 

Como pode ser observado nestas micrografias, a amostra apresenta muitos 

aglomerados grandes de argila, com dimensões maiores até que 50 µm. Isto indica que o 

cisalhamento promovido pelo misturador não foi muito eficaz para quebrar as partículas 

grandes de argila. A Figura 67b deixa claro que além dos aglomerados grandes podem-se 

observar muitas partículas menores na amostra, preenchendo todo o espaço ao redor das 

partículas grandes. Estas partículas são tactóides com dimensões de poucos micrometros, 

sendo ainda visíveis pelo microscópio óptico. Microestruturas semelhantes foram observadas 

para todas as amostras preparadas no misturador, para os três tipos de argila. Por estes 

resultados pode-se verificar que, apesar de a intercalação pelo polímero fundido ocorrer, 

conforme indicado por XRD, a dispersão das partículas de argila no interior do material não é 

muito homogênea. 

 

Para se observar melhor a estrutura das partículas pequenas citadas acima, deve-se 

utilizar TEM, que permite a observação direta do material na escala nanométrica. A Figura 68 

apresenta uma vista geral do nanocompósito de PS+5%15A preparado no misturador, 

observado a um aumento relativamente baixo (10.000x) por TEM.  

 

b) 
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Figura 68: Micrografia de TEM do nanocompósito de PS com 5%15A preparado no misturador com aumento de 
10.000x. 

 

Diversos tactóides relativamente grandes e espessos podem ser vistos na micrografia. 

Isto indica que a argila realmente não está finamente dispersa no polímero, confirmando o que 

foi observado na escala micrométrica por OM. Entretanto, vários tactóides menores também 

podem ser observados, revelando uma ampla distribuição de tamanhos de partículas. É 

importante notar que os tactóides se encontram alinhados em uma direção, provavelmente 

devido ao cisalhamento aplicado na amostra durante a mistura no fundido. A Figura 69 mostra 

a micrografia de uma das partículas de argila observada em maior aumento. 
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Figura 69: Tactóide de argila observado por TEM na amostra de PS+5%15A preparada no misturador. 

 

 A partícula observada tem cerca de 500 nm de diâmetro / comprimento e 70 nm de 

espessura vista através de uma seção transversal. Nota-se que as lamelas têm estrutura 

ondulada, resultante de efeitos do cisalhamento, demonstrando como as camadas de silicato 

são flexíveis. Este fenômeno de ondulação é importante, pois desarranja a estrutura da argila, 

facilitando a exfoliação, como pode ser visto em maiores detalhes na Figura 70. 
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Figura 70: Tactóide de argila visto em maior detalhe presente na amostra de PS+5%15A preparada no 
misturador. 

 

 Nesta imagem podem-se observar as lamelas de argila empilhadas (seta verde), 

confirmando a formação de estrutura intercalada. O cisalhamento promovido pelo misturador 

causou também destacamento de algumas lamelas individuais de argila nas extremidades da 

partícula, como indicado pelas setas azuis. Este é um exemplo que ilustra o mecanismo de 

exfoliação auxiliada por cisalhamento proposto por Dennis et al. [49], explicado na parte 

3.6.3. Contudo, lamelas individuais isoladas foram pouco observadas nesta amostra, o que 

indica que o cisalhamento ainda não foi forte o suficiente para delaminar as partículas. Mais 

informações sobre a microestrutura desta amostra são apresentadas na parte 5.6. 

 

 Como as duas argilas Cloisite 15A e 20A apresentaram boa afinidade com o PS e os 

resultados obtidos foram semelhantes para as duas, os estudos seguintes foram realizados 

somente com a argila 15A. 
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5.2.2. Nanocompósitos preparados por solução 

 

 A Tabela 11 apresenta os resultados do ensaio de inchamento da argila 15A para os 

solventes testados. 

 

Tabela 11: Resultados do ensaio de inchamento da argila Cloisite 15A. 

Solvente Volume da argila inchada 
sem agitação (mL) 

Volume da argila inchada 
com agitação (mL) 

Tolueno Dispersão homogênea e 
transparente 

Dispersão homogênea e 
transparente 

Tetracloreto de carbono Formação de gel Formação de gel 
THF Formação de gel Formação de gel 

Ciclohexano Formação de gel Formação de gel 
Acetato de etila 9 9 

MEK 7 8 
 

 De acordo com os resultados, é possível observar que o solvente com maior afinidade 

com a argila, sendo capaz de dispersá-la de maneira mais eficaz, foi o tolueno, formando uma 

dispersão bastante homogênea e transparente (apenas com uma leve coloração amarelada). O 

tetracloreto de carbono, o THF e o ciclohexano também apresentaram uma boa afinidade com 

a argila, pois neles ocorreu instantaneamente a formação de gel em todo o volume da proveta. 

O principal solvente selecionado para o preparo dos nanocompósitos foi o tolueno, entretanto 

o ciclohexano e o THF foram utilizados para o preparo de algumas amostras de 

nanocompósitos de PS. 

 

 As Figuras 71 e 72 apresentam os difratogramas dos nanocompósitos de PS obtidos a 

partir das soluções de ciclohexano, THF e tolueno contendo 5% de 15A. A Tabela 12 lista as 

distâncias interlamelares desses materiais. 
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Figura 71: Difratogramas de raios X dos nanocompósitos de PS + 5%15A preparados em soluções de 
ciclohexano, THF e tolueno antes e depois do recozimento em estágio a quente a 200 °C (exceto para a amostra 

feita em tolueno). 
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Figura 72: Difratograma de raios X dos nanocompósitos de PS + 5%15A preparados em soluções de ciclohexano 
e tolueno e prensados a 200 °C por 10 minutos. 
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Tabela 12: Ângulos de difração e distância interlamelar dos planos (100) dos nanocompósitos preparados por 
solução. 

Solvente Tratamento 
térmico 2θ (°) d (nm) 

Não 2,42 3,64 
Estágio a quente 2,71 3,26 Ciclohexano 

Prensa 2,65 3,33 
Não 2,42 3,64 THF Estágio a quente 2,65 3,33 
Não 2.60 3,40 Tolueno Prensa 2.62 3,37 

 

 

 Pelos resultados obtidos é possível observar que todos os materiais formaram estrutura 

do tipo intercalado. A Figura 71 e a Tabela 12 mostram que os materiais que não sofreram 

tratamento térmico têm uma distância interlamelar ligeiramente maior, e a intensidade relativa 

dos picos é muito menor do que para os materiais recozidos no estágio a quente a 200 °C. Isto 

indica provavelmente que os materiais preparados logo após a evaporação de solvente, sem 

ser aquecidos acima da Tg, apresentam uma estrutura mais desorganizada. Quando foram 

aquecidas e prensadas entre as lâminas de vidro para formarem uma placa delgada no estágio 

a quente, as amostras sofreram um pouco de cisalhamento e difusão, que podem ter orientado 

mais os tactóides de argila, de modo que isto resultou em picos de difração mais intensos. 

Pode-se observar também que os resultados foram praticamente independentes do tipo de 

solvente utilizado, embora a amostra preparada em tolueno não recozida tenha uma distância 

interlamelar ligeiramente menor do que as outras duas. É possível que a intercalação a partir 

de solução seja relativamente independente do tipo de solvente, contanto que este seja capaz 

de dispersar bem a argila organofílica, pois, após a evaporação, o material tende a adquirir 

uma estrutura de equilíbrio, que depende somente do tipo de polímero e surfactante utilizados. 

Giannelis et al. [21] sugeriram que em certos casos poderia haver intercalação preferencial do 

solvente em relação ao polímero, impedindo a formação de nanocompósitos, no entanto isto 

não foi observado neste trabalho.  

 

 A Figura 72 apresenta os difratogramas do nanocompósitos preparados por solução em 

ciclohexano e tolueno e prensados a 200 °C por 10 minutos. As distâncias interlamelares 

destas amostras são semelhantes às dos materiais recozidos no estágio a quente, porém as 
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intensidades dos picos são muito menores. Esta baixa intensidade pode ser a evidência de uma 

amostra mais desorganizada, ou apenas o resultado da fraca detecção de raios X em ângulos 

muito baixos, o que acontece em algumas amostras para o equipamento utilizado, devido a 

irregularidades superficiais. Uma observação da microestrutura por TEM pode confirmar se a 

primeira hipótese é válida.  

 

 A partir dos resultados da análise de XRD, pode-se ver que todos os nanocompósitos 

têm essencialmente a mesma distância interlamelar, o que pode dar a impressão de que, não 

importando o tipo de solvente, a estrutura do nanocompósito resultante será sempre a mesma. 

Realmente, de acordo com os difratogramas, todos os materiais formaram estruturas 

intercaladas, porém, como já foi dito na parte 3.4, a análise de XRD apresenta somente o 

valor médio das distâncias entre os planos cristalinos. Na realidade, algumas amostras são 

mais heterogêneas do que outras, e este efeito não é detectado por XRD. A observação por 

OM já revela diferenças consideráveis entre as amostras preparadas pelos três solventes, como 

mostra a Figura 73.  

 

 

a) 
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Figura 73: Micrografias de OM de nanocompósitos de PS + 5%15A preparados por solução nos solventes: a) 
THF, b) ciclohexano, c) tolueno. 

 

 Pelas micrografias das amostras preparadas por solução em THF (Figura 73a) e 

ciclohexano (Figura 73b) pode-se ver que apesar de as argilas terem sido dispersas nos 

solventes, ainda há partículas de tamanhos relativamente grandes, indicando que os solventes 

não foram capazes de desfazer todos os aglomerados. A argila 15A forma uma estrutura de 

gel ao ser dispersa nesses solventes, conforme mostrou o resultado do teste de inchamento. A 

c) 

b) 
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estrutura de gel se forma quando as partículas de argila incham consideravelmente, de modo 

que as lamelas formem uma estrutura tridimensional do tipo “castelo de cartas”, que se auto-

sustenta mecanicamente. Entretanto, parte dos aglomerados não deve ter inchado o suficiente 

para perder sua identidade de “aglomerado”, de modo que, após a adição de polímero e a 

evaporação do solvente, esses aglomerados ainda podem ser vistos ao OM.  Já a amostra 

preparada em tolueno apresenta uma microestrutura completamente diferente (Figura 73c). 

Quase não é possível observar as partículas de argila, indicando que o tolueno foi bastante 

eficaz na quebra dos aglomerados. A Figura 74 apresenta a mesma amostra observada a um 

aumento maior. 

 

 

Figura 74: Nanocompósito de PS + 5%15A preparado por solução em tolueno observado ao OM. 

 

 Neste aumento é possível enxergar uma estrutura muito fina de partículas dispersas no 

material. Esta estrutura é semelhante à estrutura de fundo observada na amostra preparada no 

misturador (Figura 67b), correspondendo aos tactóides nanométricos do material. A Figura 75 

mostra a estrutura deste nanocompósito observada ao TEM. 
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Figura 75: Micrografia de TEM do nanocompósito de PS com 5%15A preparado por solução em tolueno. 

 

 Nesta figura podem ser notadas algumas características da microestrutura da amostra 

preparada em solução. Os tactóides, embora aparentemente mais delgados do que os da 

amostra preparada no estado fundido, não estão muito homogeneamente dispersos. 

Diferentemente da Figura 68, eles não estão alinhados em uma direção, mas sim dispersos ao 

acaso, associando-se em grupos maiores, sugerindo a formação de grandes estruturas 

tridimensionais, as estruturas floculadas ou do tipo “castelo de cartas”, já citadas na parte 

3.11.1. Esta estrutura deve ter se formado durante a evaporação do solvente, que ocorreu 

estaticamente, sem cisalhamento. A Figura 76 mostra alguns tactóides em maior detalhe. 
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Figura 76: Tactóides de argila no nanocompósito de PS com 5%15A preparado por solução em tolueno vistos 
por TEM. 

 

 A presença destes tactóides indica que o preparo em solução não foi capaz de formar 

um nanocompósito com estrutura completamente exfoliada. Há duas principais explicações 

para a origem dos tactóides: ou as partículas originais da argila não se dispersaram 

completamente no tolueno, remanescendo sob a forma de tactóides ainda em solução, ou as 

lamelas de argila reagregaram-se em tactóides intercalados por polímero após a evaporação 

do solvente.  

 

5.2.3. Nanocompósitos preparados por masterbatch em solução + 

misturador 

 

 Os nanocompósitos preparados em solução (parte 5.2.2) apresentam boa intercalação. 

Entretanto, o uso de grandes quantidades de solventes orgânicos não é recomendado, pois 

além de ser dispendioso, pode causar problemas ambientais. Para conciliar as vantagens dos 

métodos de solução e mistura no fundido, materiais foram preparados utilizando um processo 

de masterbatch. Os masterbatches¸ produzidos por soluções em tolueno e ciclohexano (para 
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algumas amostras de PS), foram preparados com uma alta concentração de argila, 25% em 

peso, para se economizar solvente e tempo de evaporação. Estes materiais foram, então, 

diluídos em PS puro até atingirem a concentração de 5% em peso de argila, através de mistura 

no estado fundido no misturador. 

 

 Como foram listadas na parte 4.2.3, nove amostras foram utilizadas, para testar os 

efeitos das condições de processamento do misturador nas estruturas dos nanocompósitos 

obtidos. Os resultados das distâncias interlamelares avaliadas por XRD são apresentados na 

Tabela 13. 

 

Tabela 13: Parâmetros de processamento, ângulos de difração e distância interlamelar dos planos (100) das 
amostras listadas na Tabela 8, preparadas pela técnica do masterbatch via solução em ciclohexano. 

 
Número da 

amostra 
Velocidade de 
rotação (rpm) 

Temperatura 
(°C) 

Tempo de 
mistura (min) 

Preenchimento 
da câmara (%) 2θ (°) d (nm) 

1 50 200 5 70 2,52 3,50 
2 100 200 5 70 2,64 3,34 
3 140 200 5 70 2,68 3,29 
4 50 170 5 70 2,56 3,45 
5 140 170 5 70 2,72 3,25 
6 100 200 10 70 2,62 3,37 
7 100 200 5 90 2,72 3,25 
8 100 170 5 90 2,66 3,32 
9 100 200 10 90 2,58 3,42 

 

 

 As distâncias interlamelares obtidas para estas amostras são todas próximas, variando 

de 3,25 a 3,50 nm. Este resultado mostra que os parâmetros de processamento do misturador 

afetaram pouco a intercalação das argilas. Entretanto, como a amostra 1 apresentou o maior 

valor de espaçamento interlamelar, seus parâmetros de processamento foram adotados como 

padrão para os subseqüentes processamentos.  

 

 A Figura 77 apresenta os difratogramas do masterbatch contendo 25% de argila 

preparado por solução em tolueno e do nanocompósito final contendo 5% de argila 

comparados com a argila 15A pura. Os valores das distâncias interlamelares destas amostras 

estão apresentados na Tabela 14. 
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Figura 77: Difratogramas de raios X do nanocompósito de PS+5%15A preparado pela técnica do masterbatch e 
do masterbatch propriamente dito, contendo 25% de 15A preparado por solução em tolueno, comparados com o 

da argila 15A pura. 

 

Tabela 14: Ângulos de difração e distância interlamelar dos planos (100) dos nanocompósitos de PS da Figura 
77. 

Amostra 2θ (°) d (nm) ∆d (nm) 
PS+25%15A - solução 2,88 3,07 -0,02 
PS+5%15A - masterbatch 2,74 3,22 0,13 
Argila 15A pura 2,86 3,09 - 

 

 Pode-se notar que o difratograma da amostra contendo 25% de argila é praticamente 

igual ao da argila pura, o que indica que a argila deve ter mantido sua estrutura original, 

apesar de estar dispersa no polímero. Este resultado indica que a intercalação pode não ter 

ocorrido, seja total, seja parcialmente. Todavia, após a incorporação de mais polímero puro, a 

amostra final com 5% de argila apresenta um difratograma semelhante ao da amostra 

preparada apenas por mistura no fundido (Figura 64), em que o pico de segunda ordem 

claramente indica a formação de uma estrutura intercalada. Isto sinaliza que, mesmo se o 

masterbatch com 25% de argila não apresenta uma estrutura ideal de nanocompósito, 

justamente pela alta concentração de argila, o material final tem estrutura no mínimo 

intercalada. Estes resultados levam ao questionamento de se a etapa de preparo do 

masterbatch em solução é realmente útil. A microestrutura em OM do masterbatch 
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apresentada na Figura 78 mostra que a etapa em solução, mesmo com alta concentração de 

argila, é eficaz na dispersão dos aglomerados micrométricos. 

 

 
Figura 78: Microestrutura do masterbatch de PS + 25%15A preparado por solução em tolueno visto ao OM. 

 

De fato, observa-se apenas uma estrutura fina semelhante à obtida pela amostra 

contendo 5% de argila preparada por solução em tolueno (Figura 74). A amostra final 

preparada pela técnica do masterbatch também apresenta estrutura semelhante (Figura 79).   

 

 
Figura 79: : Microestrutura do nanocompósito de PS + 5%15A preparado pela técnica de masterbatch visto ao 

OM. 
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 A microscopia óptica sugere que os nanocompósitos preparados por solução e pela 

técnica do masterbatch têm estruturas semelhantes, pelo menos em escala micrométrica. A 

observação em TEM da amostra preparada pela técnica de masterbatch (Figura 80) revelou a 

presença de diversos tactóides de tamanho relativamente grande, alinhados em uma direção 

preferencial, provavelmente resultante do cisalhamento durante a etapa de mistura no fundido. 

 

 

Figura 80: Micrografia de TEM de amostra de PS + 5%15A preparada pela técnica de masterbatch. 

 

Vista em maior detalhe na Figura 81, a estrutura intercalada deste material pode ser 

claramente observada. A micrografia também permite ver a morfologia ondulada das 

partículas de argila no interior do tactóide. Como na amostra preparada somente no estado 

fundido, esta ondulação também é provavelmente causada por efeitos de cisalhamento durante 

o processamento do material. 
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Figura 81: Detalhe de um tactóide da amostra de PS + 5%15A preparada pela técnica de masterbatch visto por 
TEM. 

 

 A comparação entre os três métodos de obtenção será retomada na parte 5.6, com o 

estudo de quantificação da morfologia dos nanocompósitos. 

 

 

5.3. Nanocompósitos de SBS 

 

 O copolímero SBS utilizado neste trabalho não chega a ser um elastômero 

termoplástico, pois a porcentagem de blocos de PS é bastante elevada (80%). A presença do 

bloco de butadieno confere ao polímero maior tenacidade, resultando em um material um 

pouco mais flexível do que o PS de alto impacto (HIPS). 

 

A Figura 82 e a Tabela 15 apresentam os resultados de XRD para as amostras de 

nanocompósitos de SBS contendo 5% de argila 15A obtidas pelas técnicas de mistura no 
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fundido, solução em tolueno e de masterbatch, além da amostra contendo 25% de 15A 

preparada por solução em tolueno que foi utilizada no preparo da amostra pela técnica do 

masterbatch. 

 

 

Figura 82: Difratogramas de raios X dos nanocompósitos de SBS comparados com o da argila 15A pura. 

 

Tabela 15: Ângulos de difração e distância interlamelar dos planos (100) dos nanocompósitos de SBS. 

 
Amostra 2θ (°) d (nm) ∆d (nm) 

SBS+5%15A – misturador 2,76 3,20 0,11 
SBS+5%15A – solução 2,54 3,48 0,39 
SBS+25%15A – solução 2,64 3,34 0,25 
SBS+5%15A – masterbatch 2,64 3,34 0,25 
Argila 15A pura 2,86 3,09 - 

 

 Os resultados obtidos são essencialmente semelhantes aos de PS. Os nanocompósitos 

de SBS também formaram estruturas intercaladas, como pode ser comprovado principalmente 

pelo pico de segunda ordem. O maior espaçamento interlamelar foi obtido para a amostra 

preparada por solução contendo 5% de argila, semelhantemente às amostras de PS 

apresentadas na Tabela 12. É notável a baixa intensidade dos picos das amostras preparadas 

por solução, o que pode ser sinal de desordem estrutural ou da fraca detecção por causa de 

irregularidades na superfície, como já foi citado no caso das amostras de PS. A causa mais 
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provável deve ser a segunda, pois os filmes dos compósitos utilizados na análise em geral não 

são perfeitamente planos, o que pode dificultar a detecção em baixos ângulos. De fato, o 

difratograma da amostra contendo 25% de argila parece enfraquecer a hipótese de que as 

baixas intensidades medidas estão relacionadas a uma maior desordem da argila, pois várias 

ordens de difração (até 4, indicadas por setas na Figura 82) do plano (100) podem ser 

detectadas nesta amostra, o que é um indicativo de estrutura com empilhamento bem 

ordenado. Esta amostra, utilizada como masterbatch no preparo do nanocompósito pela 

técnica híbrida, tem um difratograma bastante diferente daquele obtido para a amostra 

equivalente contendo PS (Figura 77). No caso da amostra de PS, os picos de difração eram 

bastante semelhantes aos da argila 15A pura, enquanto os picos da amostra de SBS + 

25%15A indicam claramente uma estrutura bem intercalada. 

 

 As amostras observadas em microscopia óptica apresentaram microestruturas 

semelhantes às de PS, ou seja: partículas grosseiras na amostra preparada por mistura no 

fundido e estrutura bem mais refinada nas preparadas por solução e pela técnica do 

masterbatch. As micrografias em OM das amostras de nanocompósitos de SBS podem ser 

vistas no Apêndice A. 

 

 Os resultados apresentados até o momento sugerem que os nanocompósitos de SBS 

são semelhantes aos de PS. A observação por TEM, porém, revela uma microestrutura em 

escala nanométrica consideravelmente diferente. As partículas de argila se apresentam mais 

fina e homogeneamente distribuídas, mesmo para a amostra preparada pela mistura no 

fundido, como mostra a Figura 83. 
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Figura 83: Micrografia de TEM do nanocompósito de SBS + 5%15A preparado por mistura no fundido. 

 

 Esta micrografia mostra inúmeros pequenos tactóides alinhados em uma direção 

preferencial, provavelmente seguindo o fluxo de processamento. Observando em maior 

aumento (Figura 84), podem-se identificar lamelas individualmente exfoliadas e tactóides 

ondulados formados por poucas camadas. 

 

 

Figura 84: Microestrutura do nanocompósito de SBS + 5%15A preparado por mistura no fundido observada em 
maior aumento por TEM. 



5. Resultados e Discussão 

 

161

 

 As Figuras 85 e 86 apresentam micrografias de TEM das amostras de nanocompósitos 

de SBS preparadas por solução em tolueno e pela técnica de masterbatch, ambas em pequeno 

aumento (10.000x).  

 

 

Figura 85: Micrografia de TEM do nanocompósito de SBS + 5%15A preparado por solução. 
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Figura 86: Micrografia de TEM do nanocompósito de SBS + 5%15A preparado por solução. 

 

 A amostra preparada por solução apresenta uma estrutura semelhante à observada para 

o nanocompósito de PS preparado pela mesma técnica (Figura 75): os tactóides estão 

dispersos ao acaso, sem alinhamento, e se agrupam em estruturas do tipo “castelo de cartas”, 

embora também possam ser vistos tactóides isolados e lamelas exfoliadas. A microestrutura 

da amostra preparada pela técnica do masterbatch é semelhante à da preparada no estado 

fundido, com muitos tactóides delgados e alinhados em uma direção.  

 

 Estes resultados mostram que o copolímero SBS apresenta maior capacidade de 

dispersar a argila que o PS. Isto ocorre provavelmente pela estrutura do tipo estrela das 

moléculas deste copolímero e pela presença dos blocos de polibutadieno (PB) na parte interna 

da molécula. As moléculas deste SBS foram sintetizadas sob a forma de estrelas que, em 

média, têm quatro braços, cujos comprimentos são assimétricos, como ilustra a Figura 87 

[141]. Os braços externos são de PS, que estão conectados a blocos de PB e o núcleo das 

moléculas também é de PS. 
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Figura 87: Esquema da estrutura em estrela da molécula do SBS. 

 

A forma da molécula possivelmente dificulta a formação de uma estrutura esticada no 

interior das camadas de argila. Cada ponta é composta por um bloco de PS que tem a 

tendência de intercalar a argila, mas o PB presente deve ser arrastado para o interior da galeria 

para que ocorra a intercalação da molécula completa. Entretanto, como o PB não tem 

afinidade com a superfície da argila, é possível que a conformação estendida não seja muito 

favorável no estado intercalado, ao contrário do PS. O PB possivelmente tende a se enovelar, 

o que resulta no valor alto de espaçamento interlamelar e também provavelmente facilita a 

separação entre as camadas de argila.  

 

 De maneira a compreender melhor a dispersão da argila no SBS, o polímero foi 

tingido com RuO4, que tinge seletivamente as fases presentes. A Figura 88 apresenta uma 

imagem da amostra de SBS puro e a Figura 89, a imagem da amostra de nanocompósito deste 

copolímero preparado pela técnica do masterbatch. 

 

 

PS 
PB 
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Figura 88: Micrografia de TEM da amostra de SBS tingida com RuO4. A seta vermelha indica a direção de 
alinhamento dos domínios. 

 

 

Figura 89: Micrografia de TEM da amostra de nanocompósito de SBS + 5%15A preparado por masterbatch 
tingida com RuO4. A seta vermelha indica a direção de alinhamento dos domínios e as setas verdes indicam a 

localização de tactóides de argila. 

 

 Em ambas as micrografias pode-se observar que a morfologia do copolímero é do tipo 

lamelar, onde a fase escura é o PS e a clara, o PB, pois o RuO4 tinge mais fortemente as fases 
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de PS. Pelas imagens é possível verificar que as lamelas de PS têm espessura de cerca de 30 

nm e as de PB, cerca de 20 nm, de modo que a estrutura se repete a cada 50 nm. Mas como as 

moléculas do SBS não são lineares, a estrutura não é do tipo lamelar simples. Existem 

pequenos domínios secundários de PS no interior dos domínios de PB, mais facilmente vistos 

na Figura 89, indicados pela seta azul. A Figura 90 esquematiza a microestrutura deste SBS 

[141].  

 

 

Figura 90: Esquema da microestrutura do SBS [141]. 

 

Apesar de as amostras não terem sofrido um alinhamento uniforme, ambas foram 

processadas no misturador no estado fundido, e o fluxo de cisalhamento deste equipamento 

provavelmente causou certo alinhamento das lamelas dos domínios na direção indicada pelas 

setas vermelhas. Na amostra contendo argila é possível observar alguns tactóides indicados 

pelas setas verdes, e estes se encontram alinhados aos domínios lamelares dos blocos. Embora 

não seja muito claramente observado na micrografia, as partículas de argila devem estar em 

contato preferencial com os domínios primários de PS, devido à maior afinidade da argila 

organofílica por PS do que por PB. A morfologia lamelar do copolímero acomoda facilmente 

as partículas também lamelares de argila dentro dos domínios de PS, o que explica o 

alinhamento dos tactóides na mesma direção dos domínios.  Essa discussão será 

complementada pelos resultados reológicos na parte 5.8.5. 

 

 Este SBS e seu nanocompósito preparado por solução também foram analisados por 

SAXS para se confirmar a estrutura ordenada do copolímero na ausência e na presença de 

argila. Os resultados a 25 °C estão apresentados na Figura 91. 
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Figura 91: Espectros de SAXS a 25 °C para a amostra de SBS e seu nanocompósito contendo 5% de 15A 
preparado por solução. 

 

 O espectro do copolímero puro revela apenas um pico em q = 0,4 nm-1, que 

corresponde à distância de 15,7 nm. Esta distância é muito menor do que a de cerca de 50 nm 

observada por TEM, o que indica que provavelmente o pico de SAXS não corresponde à 

primeira ordem de espalhamento. Infelizmente a configuração do equipamento utilizada nesta 

análise não permitiu avaliar estruturas maiores do que 44,5 nm, como dito na parte 4.3.4. 

Como apenas um pico pôde ser observado, não foi possível confirmar a estrutura lamelar por 

SAXS, mas a análise deste pico em função da temperatura foi bastante útil para se estudar a 

transição ordem-desordem, que será discutida na parte 5.7.1. 

 

 O espectro do nanocompósito apresenta um pico semelhante ao do copolímero puro a 

0,4 nm-1, mas é um pouco menos definido, o que poderia ser um indicativo de que a argila 

aumenta a desordem das lamelas do copolímero. Também se pode ver um pico largo a 1,67 

nm-1, que corresponde ao espaçamento interlamelar da argila, de 3,76 nm. Este valor é um 

pouco maior do que o medido por XRD, o que pode ser efeito da técnica, pois muitas análises 

de espaçamento interlamelar de nanocompósitos por SAXS mostraram valores ligeiramente 

maiores do que os avaliados por XRD. 

 


