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 Este trabalho tem como objetivo a obtenção de nanocompósitos tenacificados à base de poliestireno (PS), do 
elastômero poli(estireno-b-butadieno-b-estireno) (SBS), de argila organicamente modificada (C20A) e silicona-poliéter, 
PDMS-POE. A função deste último é, ao se intercalar nas galerias da argila, facilitar a esfoliação da mesma no processo 
de extrusão dos materiais. O nanocompósito C20A/PDMS-POE, MC20A, foi preparado por mistura mecânica na razão 
mássica de 1:1. MC20A foi utilizado no preparo de nanocompósitos com PS e em blendas de PS/SBS em extrusora 
dupla rosca. Os materiais obtidos foram caracterizados por difração de raios X e ensaios mecânicos de tração. 
MC20A/PS/SBS preparado por extrusão, apresentou um aumento no espaçamento basal da argila, sugerindo a 
intercalação de PS ou de SBS na argila. O PDMS-POE atuou como um “plastificante” para o PS e para a blenda 
PS/SBS, porém a adição da argila não reverteu este efeito. Ao contrário, a argila intensificou o efeito “plastificante”, 
possivelmente devido à possível orientação das lamelas no nanocompósito, associado às propriedades de lubrificação de 
PDMS-POE. 
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Ternary and quaternary nanocomposites based on polystyrene, SBS, organically modified clay and silicone-

polyether. 

 

This work aims the study of toughened nanocomposites based on polystyrene (PS), poly(styrene-b-butadiene-b-styrene) 
(SBS), organically modified clay (C20A) and silicone-polyether, PDMS-POE. The intercalation of the copolymer 
PDMS-POE into the clay galleries increased the interlamellar distance, improving the exfoliation of the clay during the 
extrusion process of the materials. C20A/PDMS-POE nanocomposite, MC20A, was prepared by mechanical mixture 
using 1:1 wt% ratio. MC20A was incorporated into PS and PS/SBS blends using an extruder. The materials were 
characterized by X-ray diffraction and stress-strain mechanical tests. MC20A/PS/SBS, prepared by extrusion,  showed 
an increase in the interlamellar distance, suggesting the intercalation of PS or SBS into the clay galleries. The PDMS-
POE acted as a “plasticizer” for PS and PS/SBS blend. However, this effect was not reverted by the clay addition. On 
the contrary, the “plasticizer” effect was intensified by the clay maybe due to the slip characteristics of PDMS-POE 
associated with the lamella orientation. 
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Introdução 

A incorporação de cargas com dimensões nanométricas em polímeros, formando 

nanocompósitos, tem se tornado uma prática cada vez mais comum para a modificação de 

propriedades, tais como: dureza, resistência mecânica, estabilidade térmica, inflamabilidade, 
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barreira a gases, entre outras [1,2]. Dentre os nanocompósitos, os mais estudados são aqueles em 

que a carga nanométrica é uma argila, um material inorgânico que apresenta estrutura lamelar. A 

grande expectativa criada na obtenção de nanocompósitos está baseada no fato de que a 

incorporação de um volume muito pequeno de carga resulta em materiais com propriedades 

comparáveis a compósitos clássicos, tais como os compósitos com fibras de vidro ou de carbono 

contendo 20% em massa da carga, por exemplo [3]. 

As propriedades finais dos nanocompósitos são dependentes do grau de dispersão e 

esfoliação das argilas lamelares na matriz polimérica, as quais podem se encontrar sob a forma de 

tactóides de dezenas de nanômetros ou esfoliadas em lamelas individuais, com espessura de 

aproximadamente 1 nm [1]. O efeito da esfoliação na matriz dos nanocompósitos é muito desejado, 

já que provoca o aumento do número de partículas que promovem o reforço, causando um 

sinergismo das propriedades modificadas. Um dos principais efeitos de argilas em polímeros é o 

aumento do módulo de Young e do módulo de flexão [1]. No entanto, a capacidade destes materiais 

em absorver energia mecânica sob a forma de impacto é drasticamente diminuída, já que a 

temperatura de transição frágil-dúctil, TBT, aumenta com a presença de argila [4]. Com isso, muitos 

são os estudos voltados para a tenacificação de nanocompósitos através da incorporação de 

modificadores de impacto, como elastômeros, na matriz a ser modificada [4,5]. Para que ocorra a 

tenacificação dos nanocompósitos é necessária a presença de domínios de elastômeros dispersos na 

matriz polimérica e boa adesão interfacial [6]. 

Os nanocompósitos tenacificados surgem como materiais promissores, por aliarem a 

tenacidade e ductibilidade de blendas com elastômeros, às propriedades de barreira a gases, alto 

módulo de Young e elevado desempenho sob altas temperaturas, que os nanocompósitos propiciam 

[7]. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é o estudo de nanocompósitos tenacificados à base de 

poliestireno (PS), do elastômero poli(estireno-b-butadieno-b-estireno) (SBS) e argila.  

Blendas de PS e SBS têm sido descritas na literatura como sendo heterogêneas, 

apresentando morfologia de fase elastomérica dispersa na matriz de PS [8,9,10]. Tem sido 

demonstrado que o SBS promove a tenacificação do PS e que este efeito aumenta com o aumento 

na concentração de SBS [8]. Nanocompósitos de argilas com SBS [11,12] e PS [13,14] também tem 

sido descritos, assim como nanocompósitos de argila, SBS e PS [15]. A diferença entre os estudos 

relatados na literatura e este trabalho reside no fato da argila ser previamente dispersa e intumescida 

em fluido de poli(dimetilsiloxano-co-óxido de etileno). Este dispersante tem duas funções 

principais: intercalar-se nas galerias da argila, aumentando o espaçamento basal, e, portanto, 
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facilitando a intercalação do SBS na argila, e também de facilitar a esfoliação da argila, por efeito 

de lubrificação intra-lamelas. 

Experimental 

Material 

Poliestireno é de procedência Enichen (Edistir 146). A argila utilizada foi a Cloisite 20 A, 

C20 A, (Southern Clay Products) modificada com cloreto de tetraalquilamônio (95 meq/100 g). O 

fluido utilizado na preparação MC20A foi o poli(dimetilsiloxano-co-óxido de etileno), PDMS-POE, 

de Mn 3100 g/mol, de procedência Dow Corning (Hortolândia, SP).  

 

Preparação do masterbatch 

Na preparação do masterbatch (MC20A), a argila Cloisite 20 A foi dispersa no fluido 

PDMS-POE, numa razão 1:1 em massa, utilizando-se um agitador mecânico da Marconi, modelo 

039, operado a 6000 rpm durante 30 min. A razão mássica argila:fluido foi de 1:1. 

 

Preparação dos compósitos 

Os compósitos binários PS/C20A e PS/MC20A, ternários PS/SBS/C20A, quaternários 

PS/SBS/MC20A e as blendas PS/SBS e PS/PDMS-POE foram preparados em uma extrusora dupla-

rosca Pleiderer, Coperion, modelo ZSK26 com 11 zonas de aquecimento controláveis, L/D = 44, L= 

72 mm, utilizando-se as seguintes condições de processamento: rotação das roscas: 300 rpm; 

temperatura das zonas (oC): 240, 240, 240, 235,  235, 235, 235, 235, 235, 235 e 235. Os materiais 

extrudados foram secos a vácuo por 48 h a 50 °C. Os corpos de prova para os ensaios de tração 

(ASTM D638) foram obtidos na injetora Arburg Allrounder modelo 221 M 250-55 (Lossburg, 

Germany), empregando-se as seguintes condições: temperaturas das zonas (oC): 245, 255, 265, 260 

e 260; temperatura do molde: 90 oC; tempo de resfriamento do molde: 40 s; pressão de injeção: 1o 

estágio: 1450 bar; 2o estágio: 1450 bar; pressão de recalque: 1o estágio: 450 bar; 2o estágio: 450 bar. 

Na Figura 1 encontram-se a fotografia e o esquema da rosca utilizada no processamento das 

misturas. Os materiais obtidos foram caracterizados por difração de raios X, num difratômetro de 

raios X Shimadzu, modelo XRD6000, operando com radiação CuK (λ = 1,54060 Å), tensão de 40 

kV e corrente de 30 mA. As propriedades mecânicas dos materiais foram determinadas de acordo 

com a norma ASTM D638 em uma máquina de ensaio universal  EMIC 2000, com cela de carga de 

5000 N e velocidade de separação das garras de 5 mm/min. As amostras foram previamente 

condicionadas a 23oC e 50% de umidade relativa durante 24 horas. As medidas foram realizadas em 

pelo menos 7 corpos de prova para cada composição. 
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Figura 1: (A) Fotografia e (B) esquema da rosca utilizada nos processamentos. 

  

 As composições dos compósitos e misturas preparados são apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Composições dos compósitos e misturas preparados. 

Componentes (% em massa)  

 

Nomenclatura 

SBS C20A 

 

MC20A 

(C20A:PDMS-POE) 

(1:1) 

Teor final de 

argila 

 

Teor final de 

PDMS-POE 

PS 0 0 0 0 0 

PS/PDMS-POE 0 0 0 0 5 

PS/C20A 0 5 0 5 0 

PS/MC20A 0 0 10 5 5 

PS/C20A/MC20A 0 2,5 5 5 2,5 

PS/SBS 20 0 0 0 0 

PS/SBS/C20A 20 5 0 5 5 

PS/SBS/M20A 20 0 10 5 5 

 

 

Resultados e Discussão 

Os difratogramas de raios X para C20A, MC20A, PS/C20A, PS/C20A/MC20A, 

PS/SBS/C20A e PS/SBS/MC20A são mostrados na Figura 2. O difratograma da argila C20A 

apresenta o pico de difração (001) em 2θ = 3,6o correspondendo a uma distância interlamelar de 

24,5 Å, calculado pela lei de Bragg: λ= 2d sen θ (onde λ é o comprimento de onda do feixe de raios 

X e θ o ângulo de difração). A existência de um segundo pico no difratograma da C20A, mais 

discreto e de menor intensidade, pode ser atribuída à interferência lamela-lamela (chamada de 

reflexão harmônica). Para o MC20A, o difratograma mostra reflexões basais posicionadas em 2θ = 

 (B) DEGASAGEM 

(A) 
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2,2; 4,7; 6,7 e 9,0o, que correspondem a distâncias interlamelares de 40,1; 18,8; 13,2 e 9,7 Å. A 

distância interlamelar de 40,1 Å é referente à reflexão basal do plano (001) e indica a intercalação 

do fluido PDMS-POE entre a galeria da argila, com aumento de 15,7 Å em relação à original. As 

demais distâncias interlamelares podem ser atribuídas às reflexões harmônicas de n = 2, 3 e 4. Para 

PS/C20A, o pico de difração em 2θ = 2,5o corresponde a uma distância interlamelar de 34,9 Å e 

indica a intercalação das cadeias do PS entre as galerias da argila. Já PS/MC20A não apresentou 

deslocamento significativo do pico de difração, em relação ao da argila no MC20A, indicando que 

não há intercalação do PS nas galerias da argila intumescida com o PDMS-POE. PS/C20A/MC20A 

também não apresentou mudanças no deslocamento do pico de difração, em relação ao da argila 

intumescida no MC20A. Por outro lado, em  PS/SBS/C20A (contendo 20% de SBS) observou-se 

um pico a 2θ = 2,4o correspondente à distância interlamelar de 36,8 Å, que é pouco superior à 

distancia interlamelar observada para o compósito PS/C20A. Em PS/SBS/MC20A observou-se um 

pico a 2θ = 1,7o correspondente a uma distância interlamelar de 50,8 Å, superior aos valores 

encontrados para os demais materiais preparados, sugerindo a intercalação de SBS e/ou PS entre as 

lamelas da argila. 
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Figura 2. Padrões de difração de raios X para a C20A, MC20A, PS/C20A, PS/C20A/MC20A, PS/SBS/C20A e PS/SBS/MC20A. 

 

 As propriedades mecânicas obtidas em ensaios de tração para os materiais encontram-se 

sumarizadas na Tabela 2. O PS é um termoplástico rígido e a incorporação da argila orgânica 

(PS/C20A) não alterou suas propriedades mecânicas de tração. Entretanto, PS/MC20A apresentou 

um aumento de 150% na deformação da ruptura, em relação ao PS e ao PS/C20A, e queda da tensão 
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na ruptura e do módulo de Young. A blenda PS/PDMS-POE apresentou um aumento de 547% na 

deformação na ruptura, associado a menor perda no módulo de Young e na tensão no escoamento e 

na ruptura (30%), em relação ao PS. Em contrapartida, a blenda PS/SBS apresentou queda mais 

acentuada do módulo de Young e aumento na deformação na ruptura. Portanto, o SBS mostrou-se 

mais eficiente na tenacificação do PS do que PDMS-POE. Para PS/SBS/C20A, a argila não 

contribuiu para o aumento do módulo, sendo este pouco inferior ao da blenda PS/SBS. Para o 

PS/SBS/M20A, a queda do módulo de Young foi ainda mais acentuada devido à presença de 

PDMS-POE, o qual atuou como um lubrificante no sistema. 

 

Tabela 2. Propriedades mecânicas para as misturas com o PS. 

Materiais 

Módulo de 

Young (MPa) 

Deformação na 

Ruptura (%) 

Tensão no 

Escoamento 

(MPa) 

Tensão na 

Ruptura (MPa) 

PS 1398 ± 31 3,8 ± 0,1 31 ± 2 31 ± 3 

PS/C20A 1321 ± 33 3,8 ± 0,2 27 ± 2 27 ± 2 

PS/MC20A 706 ± 31 10 ± 3 13,4 ± 0,2 9,6 ± 0,7 

PS/PDMS-POE 1047 ± 2 24,6±0,8 20,1 ± 0,3 18,3 ± 0,2 

PS/SBS 974 ± 3 32 ± 4 18,7 ± 0,5 17,0 ± 0,4 

PS/SBS/C20A 843 ± 28 37 ± 3  16,6 ± 0,3 15,9 ± 0,3 

PS/SBS/M20A 635 ± 26 20 ± 2 10,7 ± 0,3 6,0 ± 0,6 

 

 MC20A mostrou ser um plastificante mais eficiente para o PS do que o PDMS-POE, 

possivelmente como conseqüência da esfoliação da argila em PS/MC20A e orientação das lamelas 

na direção do fluxo de injeção dos corpos de prova. É possível que a ação conjunta da orientação 

das lamelas e a característica lubrificante do PDMS-POE sejam responsáveis pelo acentuado efeito 

de plastificação. Este mesmo efeito é verificado para PS/SBS/MC20A em comparação com o 

PS/SBS/C20A. Novamente, a associação de C20A com PDMS-POE em MC20A é mais eficiente na 

plastificação do material. Microscopias eletrônicas de transmissão dos materiais preparados serão 

efetuadas no prosseguimento do trabalho para avaliar a morfologia dos mesmos. 

 

Conclusões  

O copolímero PDMS-POE mostrou-se eficiente na intercalação em argila orgânica C20A, 

formando o nanocompósito MC20A. Este material misturado com PS ou com PS/SBS por extrusão, 

resultou em nanocompósitos que apresentaram um aumento do espaçamento interlamelar da argila, 
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provavelmente promovido pela intercalação do PS e/ou SBS. Os resultados dos ensaios mecânicos 

mostraram um comportamento interessantes para os materiais obtidos. O PDMS-POE atuou como 

um “plastificante” em PS e na blenda PS/SBS, porém a adição da argila não reverteu este efeito. Ao 

contrário, a argila intensificou o efeito “plastificante”, possivelmente devido à orientação das 

lamelas no compósito, associada às propriedades de lubrificação do copolímero. 
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