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Resumo 
Nanocompósitos poliméricos são uma nova classe de compósitos que contém pequenas quantidades de nanopartículas 
de reforço, com uma de suas dimensões em escala nanométrica. Neste trabalho foram preparados nanocompósitos de 
SBS com uma argila organofílica organicamente modificada. Os nanocompósitos foram processados em misturador 
HAAKE, a 180°C, 70 rpm por 7 minutos, utilizando concentrações de nanocarga de 1%, 3,5% e 6%. As amostras 
obtidas foram caracterizadas por termogravimetria (TG), difração de raios-X (XRD), microscopia de força atômica 
(AFM) e eletrônica de varredura (MEV). Os resultados mostraram que a adição da nanocarga não afetou 
significativamente a estabilidade térmica do SBS. Nas análises de MEV foi observado que não houve uma completa 
delaminação da nanocarga na matriz do copolímero devido a presença de alguns tactóides dispersos na matriz. 
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 Nanocomposites of Thermoplastic Rubber with Organically Modified Nanoclay 

  
Abstract 
Polymeric nanocomposites are a new class of composites that contain small quantities of nanoparticle, with one of its 
dimensions in the nano-scale. In this work nanocomposites based on SBS and  an organically modified clay were 
prepared  The nanocomposites were processed in a Haake mixer, at 180 ° C, 70 rpm for 7 minutes, using nanoclay 
concentrations of 1%, 3.5% and 6%. The samples were characterized by thermogravimetry (TG), X-Ray Diffraction 
(XRD), atomic force microscopy  (AFM) and scanning electron microscopy (SEM). The results showed that the addition 
of nanoclay didn’t affect significantly the thermal stability of SBS. In the analysis of SEM was observed that there was 
not a complete nanoclay delamination in the copolymer matrix  due to the presence of some tactoids dispersed in the 
SBS matrix. 
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Introdução: 
 

O desenvolvimento e estudo de nanocompósitos têm despertado grande interesse cientifico e 

tecnológico devido as suas melhores propriedades, tais como, propriedades mecânicas, térmicas, de 

permeação a gases e solventes, retardância de chama e estabilidade dimensional. Devido a sua 

versatilidade em relação aos materiais poliméricos convencionais, possibilita maior valor agregado 

e vida útil1-4. 

  Os elastômeros termoplásticos são materiais importantes para a indústria devido as suas 

propriedades mecânicas e possibilidade de reutilização, sendo também utilizados na formulação de 

adesivos e tintas devido a solubilidade em diversos solventes5. 



  Os copolímeros em bloco são uma classe única de materiais poliméricos que sofrem 

separação de fase da ordem nanométrica e possuem uma variedade de aplicações, inclusive como 

dispersante, compatibilizante e modificadores de viscosidade6.  

 

 A montmorilonita tem sido o silicato mais utilizado como nanocarga na preparação dos 

nanocompósitos polímero-argila. Este material pertence à família estrutural conhecida como 

filosilicatos 2:1 de Alumínio e Magnésio com camadas de 1nm de espessura. As grandes vantagens 

desta argila são: a origem natural, elevada relação de aspecto e boa capacidade de delaminação.  

 

Assim, neste trabalho preliminar foram preparados nanocompósitos no estado fundido de 

um copolímero estirênico tribloco (SBS) com uma argila organicamente modificada. Os materiais 

obtidos foram caracterizados por termogravimetria (TG), difração de raio X (XRD) e por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e de força atômica (AFM) a fim de avaliar o grau de 

dispersão da nanocarga na matriz termoplástica. 

 
   
Experimental  
 
Materiais  

Os materiais utilizados neste trabalho estão especificados na Tabela 1. 

                    Tabela 1. Especificações dos Materiais 
Especificação SBS* I.34TCN** 

Produtor Lanxess Nanocor 
Tg (°C) -98 - 
Densidade (g/cm3) 0,4 0,3 – 0,36 
MFI (g/10min) 6 - 

                              *Copolímero tribloco de estireno-butadieno-estireno (m/m = 31/69) 
                            **Argila (montimorilonita) organicamente modificad e.adequada para matrizes polares 
 
 

Processamento dos Nanocompósitos 

Os nanocompósitos foram processadas em misturador HAAKE  Rheomix 600, a 180°C, 70 rpm 

durante 7 minutos, utilizando diferentes percentagens mássicas de argila (Tabela 2). 
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Tabela 2. Proporções Mássicas das Cargas nos Nanocompósitos. 

 
Amostra

 
Nanocarga(%m/m) 

 
MT-1 - 

 
MT-2 1 

 
MT-3 3,5 

 
MT-4 6 

 

 

Caracterização dos Nanocompósitos 
 

As análises termogravimétricas foram realizadas em analisador termogravimétrico Perkim 

Elmer, na faixa de temperatura de 50°C a 900°C, com razão de aquecimento de 10°C/min, sob 

atmosfera de nitrogênio. As análises de difração de Raios-X, foram realizadas em equipamento 

Rigaku Miniflex II Desktop X-Ray Diffractometer, utilizando radiação CuKα, varredura de 2Ө 

entre 2 a 60o e velocidade de varredura 3o/min, utilizando amostras dos nanocompósitos  na forma 

de filmes finos, os quais foram obtidos em prensa hidráulica Carver a 180°C por 3 minutos sob 

pressão de 4lbf. As análises de microscopia de força atômica (AFM) foram conduzidas em um 

equipamento do tipo Topometrix, modelo Accurex IIL, no modo de não-contato. As análises de 

MEV foram realizadas em equipamento Jeol JSM 6460LV, com voltagem de operação de 15kV.   

 
Resultados e Discussão  
 

No processsamento (Figura 1) foi observado que o copolímero SBS demanda um torque 

maior (durante todo o processamento) do que os nanocompósitos. Na presença da nanocarga, o 

torque aplicado diminuiu drasticamente tornando os nanocompósitos mais fáceis de processar do 

que o SBS.   

  

 A Figura 1 mostra as curvas torque versus tempo do SBS e dos nanocompósitos.  
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Figura 1. Curvas de torque versus tempo para o copolímero SBS e os nanocompósitos 

 
 

Após o processamento, foi observado que todos os materiais apresentaram coloração variando de 

bege claro a castanho, conforme foi aumentado o teor de nanocarga ( Figura 2). Observou-se, 

visualmente, que à medida que o teor da nanocarga foi aumentado, os filmes tornaram-se mais 

resistentes. 

 

 
Figura 2- Filmes de SBS e Nanocompósitos. (a) MT 1; (b) MT 2; (c) MT 3; (d) MT 4 

 
 

O uso da termogravimetria teve como alvo determinar o início da temperatura de degradação 

do polímero puro e dos nanocompósitos. A Tabela 3 mostra os parâmetros de perda de massa, “on 

set” (temperatura inicial de degradação) e a temperatura máxima de decomposição para todos os 

nanocompósitos e para o copolímero SBS.  
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Tabela 3. Valores das Temperaturas de Degradação para os Nanocompósitos 

 
Amostras on set (°C) - Ti Tf TDTG (°C)* Resíduo 

(% em peso) 
Copolímero (SBS) 438 498 469 2 

SBS + 1% 439 498 465 1,7 

SBS + 3.5 % 442 498 469 0,6 

SBS + 6 % 441 498 465 0,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*TDTG= Temperatura no pico máximo da derivada  
 
 

Os resultados obtidos revelaram que com a adição da nanocarga, a temperatura inicial foi 

ligeiramente maior para todos os nanocompósitos e a temperatura final manteve-se a mesma.  

 

A Figura 3 apresenta os difratogramas de Raio-X do SBS, da nanocarga e dos 

nanocompósitos.  
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Figura 3- Difratograma de Raio-X do SBS, Nanocarga e Nanocompósitos 

 
 

Segundo os resultados obtidos pela análise de DRX , foi observado que há um deslocamento 

do pico da nanocarga. Conforme dados da literatura7, os polímeros estirênicos tendem a facilitar a 

delaminação da nanocarga em sua matriz termoplástica.  
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Por meio da técnica de contraste de fase empregada na análise por AFM é possível detectar 

variações de composição, adesão, atrito e viscoelasticidades8,9 e no caso dos nanocompósitos a 

dispersão das nanocargas na matriz. A Figura 4 apresenta imagens de contraste de fases obtidas por 

AFM  do polímero puro e do nanocompósito (MT-4). 

 

                         
(a)                                                         (b) 

 
Figura 4. Imagens do contraste de fase obtida por AFM: (a) SBS e (b) MT- 4 

 
 
Foi observado que as imagens de contraste de fase apresentaram duas fases distintas. A fase escura 

corresponde à fase estirênica (fase rígida) e a fase clara corresponde à fase elastomérica. Na Figura 

4 (b) observa-se a dispersão das nanopartículas na matriz do copolímero.  

 

A Figura 5 apresenta as micrografias de MEV para o SBS e o nanocompósito MT-4 

                    
(a) (b) 

 
Figura 5 – Micrografias de MEV : a) SBS, b) MT-4 

 
Observa-se na micrografia do nanocompósito (b) que não houve uma boa dispersão da nanocarga na 
matriz do SBS, devido à presença de alguns tactóides de nanocarga que não foram cisalhados nas 
condições de processamento utilizadas. Assim, será necessário ainda otimizar as condições de 
processo para que se possa alcançar uma boa dispersão e completa delaminação da nanocarga.  
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Conclusões  
 
 A incorporação de nanocarga na matriz SBS melhorou consideravelmente o seu processamento, e 
modificou ligeiramente a sua coloração original. Com base nas análises de Raio-X e microscopia 
eletrônica de varredura foi possível observar que não houve uma total delaminação da nanocarga na 
matriz do copolímero.  A incorporação da nanocarga não alterou significativamente a estabilidade 
térmica do material, possivelmente devido à presença de alguns tactóides de argila na matriz do 
SBS. 
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