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Neste  trabalho  foram  investigadas  a  morfologia  e  a  estrutura  cristalina  de  uma  blenda  de  polipropileno  (PP)  e 
termpolímero de etileno, propileno e dieno (EPDM), preparada em laboratório por processo de mistura reativa, com a 
adição de argila Cloisite 15A e submetida à deformação uniaxial a temperatura ambiente. As técnicas utilizadas para 
caracterização  foram  a  Difração  de  Raios-X  (DRX),  o  Espalhamento  de  Raios-X  de  baixo  ângulo  (SAXS)  e  a 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). A MEV permitiu observar que ocorreu interação entre a blenda e a argila, 
o que foi corroborado pela análise de DRX, onde se verificou a intercalação da argila pelo polímero. Da mesma forma, 
o SAXS nos mostrou que existe um aumento no espaçamento lamelar com a introdução da argila. O mapeamento dos 
elementos  químicos  realizado  no  MEV  indicou  a  dispersão  da  argila  na  blenda  em  função  da  concentração  de 
argilomineral presente. Por fim, conseguimos observar também que a deformação uniaxial do material favorece uma 
amorfização parcial do mesmo, além de proporcionar uma orientação preferencial, devido à rotação das lamelas. 
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 Morphology and Properties of a PP/EPDM/nanoclay composite 

In this work we investigated the morphological  properties of a polypropylene/ethylene-propylene-diene teropolymer 
rubber/nanoclay  Cloisite  15A  composite,  prepared  by  reactive  moisture  and  submitted  to  uni-axial  plane-strain 
deformation at room temperature. The techniques used were the Wide Angle X-ray Diffraction (WAXD), the Small 
Angle  X-ray  Scattering  (SAXS)  and  the  Scanning  Electron  Microscopy  (SEM).  The  SEM  images  showed  that 
interaction took place between the blend and the clay, which was corroborated by the WAXS analysis, where it was 
show the intercalation between blend and clay. Furthermore, the SAXS showed an increase in the lamellar long period 
with the addition of clay. With the mapping of chemical elements we could see the dispersion of clay’s organometalics 
into the blend. Finally, it was verified that the uni-axial deformation of the composites contribute to the amorphization 
process of these materials and also leads to a preferred orientation of crystallites due to lamellae rotation.

Keywords: polypropylene, ethylene-propylene-diene rubber, nanocomposites, plane-strain compression, morphology.

Introdução

Atualmente, o uso das blendas formadas por polipropileno (PP) e terpolímero de etileno, propileno 

e dieno (EPDM) tem se tornado cada vez mais frequente em diversos setores industriais, tais como 

na  produção  automotiva  e  isolamento  de  fios  e  cabos.  Isso  se  deve  principalmente  as  suas 

excelentes propriedades químicas e térmicas, aliadas a sua flexibilidade e versatilidade. Porém, em 

determinados casos esses materiais exibem baixa resistência mecânica, o que leva os fabricantes a 

introduzir cargas, visando à melhora dessa propriedade. Neste sentido, a introdução de pequenas 

quantidades  de cargas com partículas  de dimensão nanométrica dentro das macromoléculas  das 

resinas  plásticas  [1]  tornou-se  usual  para  melhorar  as  propriedades  mecânicas  de  materiais 



poliméricos,  sendo as  blendas  poliméricas  de  materiais  termoplásticos  e  elastoméricos  alvo  de 

muitos estudos. Os trabalhos realizados com adição de argilas modificadas entre as cadeias desses 

materiais têm mostrado uma sensível melhora nas propriedades mecânicas, desde que se observe 

intercalação da argila pelo polímero [2-5]. Uma das cargas mais utilizadas nessas pesquisas é a 

montmorilonita,  como  a  Cloisite®  15A  (C15A),  utilizada  nesse  trabalho.  A  C15A  é  uma 

montmorilonita, modificada com sais de amônia quaternária. Esta argila vem sendo utilizada como 

carga em polímeros com o propósito de modificar algumas propriedades essenciais, principalmente 

resistência mecânica e barreira a gases [6-7]. Ainda na tentativa de melhorar as propriedades dos 

materiais poliméricos, estudos de modificações estruturais com o uso de deformação uniaxial por 

tração,  têm sido realizados em polímeros  semi-cristalinos,  com o intuito de tentar relacionar  os 

processos associados à orientação por estiramento com mudanças significativas de propriedades do 

material [8-10]. Sendo assim, o principal objetivo deste trabalho foi caracterizar a morfologia e a 

estrutura cristalina destes materiais, para avaliar as propriedades de uma blenda de PP e EPDM, 

com e sem a presença de argila, bem como compreender o mecanismo de funcionamento da argila 

na estrutura lamelar do polímero antes e após a deformação uniaxial.

Experimental 

Material e Métodos

Neste  trabalho,  foram preparadas  blendas  de  PP  e  EPDM,  com e  sem adição  de  pó  de  argila 

Cloisite®15A (C15A). As misturas foram preparadas em um reômetro de torque projetado em nosso 

laboratório, com rotação de 100 rpm, por 15 minutos e sob temperatura de 190º C na câmara de 

mistura.  Foram preparados quatro tipos de blendas,  todas com 50g de polímero e com 75% em 

massa de PP. Uma pura e a outra com as seguintes concentrações de C15A: 1, 2 e 4 phr. Após a 

extrusão, as misturas foram então trituradas num moinho Primotécnica 75BA e então comprimidas à 

quente, sob uma temperatura de 190º C por 5 minutos, em uma prensa Schulz PHS com aplicação de 

7,5  MPa, para  obtenção  de  placas  de  2mm  de  espessura,  utilizadas  para  caracterização  dos 

compósitos. 

Deformação Uniaxial

A partir  das  placas  obtidas  por  prensagem,  foram cortados  corpos  de  prova  (padronizados  em 

15x10x2 mm), os quais foram deformados uniaxialmente, via compressão uniaxial à temperatura 

ambiente,  numa prensa hidráulica Carver Monarch G30-H, sob deformações de 50, 100 e 1000 

MPa.
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Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

A técnica de MEV foi utilizada para a análise da morfologia da blenda de PP e EPDM e de seus 

compósitos com argila. Para este ensaio, foi realizada a fratura criogênica do material, sendo fixados 

no suporte metálico e então metalizados por 90 segundos num Sputter Coater, com uma fina camada 

de ouro, com o propósito de deixar o material com boa condutividade elétrica [11]. Foram então 

obtidas  imagens  e  realizadas  análises  de  mapeamento  de Si  das  amostras.  Essas  análises  foram 

realizadas no equipamento Shimadzu SSX-550, sob uma tensão de aceleração de 10 kV e com o 

detector no modo de elétrons secundários.

Difração de Raios-X (DRX)

A  técnica  de  DRX  foi  utilizada  para  identificação  das  fases  semi-cristalinas  e  avaliação  de 

intercalação  da  argila  nas  blendas.  As  análises  foram  realizadas  no  difratômetro  Shimadzu 

XRD-6000. Os padrões de difração foram coletados em uma geometria  θ-2θ, onde se investigou 

somente  os  planos  paralelos  às  superfícies,  os  quais  satisfaziam a  condição  Bragg-Brentano.  A 

radiação utilizada foi CuKα e o comprimento de onda foi 1,5405 Å. O equipamento foi operado com 

uma tensão de 40 kV e corrente 30 mA, o intervalo angular de medida foi de 1,5° a 35°, o passo 

angular foi de 0,02°, o tempo de contagem foi de 5 segundos por ponto. A área de exposição ao 

feixe foi padronizada em 1,0 cm2.

Espalhamento de Raios-X à Baixo Ângulo (SAXS)

As análises foram realizadas na linha de SAXS do Laboratório Nacional de Luz Síncroton. Foram 

usados os corpos de prova das amostras deformadas uniaxialmente, o tempo de exposição foi de 60 

s, a distância entre plano de detecção do SAXS e a amostra foi de 1244 mm e o valor de λ=1,488 Å. 

Para tratamento dos dados de SAXS foi utilizado o programa Fit2D, a partir dele foram retirados os 

dados de intensidade, I, e espalhamento, q, para obtenção da correção de Lorentz I(q).q²xq, de onde 

foi retirado os valores de qmáx para posterior análise do período longo lamelar L=2π/q [12] e para 

verificação da distribuição angular das lamelas em um dado ângulo ϕ. As medidas de SAXS foram 

realizadas na região central da amostra.
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Resultados e Discussão 

Na figura  1,  estão os  difratogramas  de  DRX da blenda  de PP e  EPDM sem e com diferentes 

concentrações de argila (C15A). As reflexões de Bragg referente à argila podem ser verificadas na 

figura 1a, 1b e 1c, na figura 1d são apresentados os picos de difração para a blenda PP e EPDM sem 

argila.  Observando-se  o  difratograma da  C15A, figura  1e,  verifica-se  que  esses  dois  picos  são 

característicos  da  argila  (2,70° e  7,20°)  e  correspondem às  suas  reflexões  cristalinas.  Podemos 

observar ainda um deslocamento dos picos da argila na blenda (esses deslocamentos ocorrem de 

2,70°  para  2,30°  e  de  7,20°  para  4,40°),  o  que  sugere  que  houve  intercalação  da  argila  pelo 

polímero.
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Figura 1 – Difratogramas de DRX: (a) blenda com 4 phr C15A, (b) blenda com 2phr de C15A, (c) blenda com 1 phr de C15A, (d) blenda sem C15A, 

(e) C15A.

Nas micrografias de MEV, mostradas na Figura 2, verificou-se uma variação na microestrutura da 

blenda de PP e EPDM, com a adição de argila, devido à intercalação observada anteriormente. Não 

foram observados aglomerados de argila na blenda, o que é um indicativo de boa dispersão da argila 

na matriz polimérica.
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Figura 2 – Imagens de MEV para as blendas de PP e EPDM. (a) blenda sem C15A, (b) blenda com 1 phr de C15A, (c) blenda com 2 phr de C15A, (d) 
blenda com 4 phr de C15A.

Ainda nesse contexto da observação da dispersão da argila  na blenda,  foi  realizado no MEV a 

análise de raios-x característico da blenda com 2 phr de C15A (Figura 3), onde foi verificado a 

ocorrência de picos referente ao Si e Al (presentes na argila) no material. Baseado nessa informação 

foi realizado o mapeamento do Si (Figura 4), o qual confirmou a boa dispersão da argila na matriz 

polimérica.

Figura 3 – Análise de raios-x característico dos elementos da blenda com 2 phr de C15A.
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Figura 4 – Mapeamento da distribuição do silício para a blenda PP/EPDM com 2 phr de C15A.

Os difratogramas de DRX, mostrados na Figura 5, permite  observar uma mudança na estrutura 

cristalina do material.  A diferença de intensidade dos picos,  verificada entre  o difratograma do 

material  não deformado e  dos  deformados,  indica  que existe  uma diminuição  na ordem e uma 

conseqüente  diminuição  da  fração  cristalina  (amorfização  parcial)  do  material  deformado.  Essa 

desordem  cresce  com  o  aumento  da  deformação.  Vale  ressaltar,  que  a  partir  dos  resultados 

analisados em DRX, optou-se por avaliar os ensaios de SAXS somente para a deformação de 1000 

MPa, por terem sido consideradas as amostragens mais significativas.
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Figura 5 – Difratogramas de DRX para a blenda com 2 phr de C15A: (a) sem deformação, (b) sob deformação de 50 MPa, (c) sob deformação de 100 
MPa, (d) sob deformação de 1000 MPa.
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A figura 6 mostra os perfis de espalhamento de SAXS para as blendas, onde pode-se observar o 

espalhamento em relação à direção de fluxo, das amostras não deformadas e deformadas a 1000 

MPa, com diferentes concentrações de argila. 

Figura 6 – Perfil de espalhamento das medidas de SAXS para as blendas: (a) PP e EPDM sem deformação, (b) PP e EPDM 1 phr C15A sem 

deformação, (c) PP e EPDM 2 phr C15A sem deformação, (d) PP e EPDM 4 phr C15A sem deformação, (e) PP e EPDM deformada, (f) PP e EPDM 

1 phr C15A deformada, (g) PP e EPDM 2 phr C15A deformada, (h) PP e EPDM 4 phr C15A deformada.

Na figura 7, observa-se os gráficos das análises de SAXS para a blenda com 2 phr de C15A, não 

deformada  e  deformada  com 1000 MPa,  onde  observamos  os  valores  de  qmáx para  o  polímero 

(referente ao pico do PP na blenda) e para a argila (referente ao pico da C15A na blenda). Esses 

valores foram utilizados para obtenção do período longo lamelar, cujos dados estão na Tabela 1. A 

partir  desses  valores  de  qmáx,  obteve-se  o  valor  do  ângulo  de  espalhamento  relativo  à  posição 

lamelar. Esta análise nos permite verificar a distribuição angular das lamelas para um dado vetor de 

espalhamento, ϕ, a partir do qmáx observado, conforme demonstrado na Figura 6c.
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Figura 7 – Gráficos de SAXS: I(q).q²xq para: (a) blenda com 2 phr de C15A (b) blenda com 2 phr de C15A deformada com 1000 MPa. (c) em 
destaque valor do ângulo de espalhamento relativo à posição lamelar para a blenda com 2 phr de argila não deformada
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Na Tabela 1, observa-se que o período longo (L), aumenta com a introdução de argila no material 

puro  e  que  a  deformação  uniaxial  das  blendas  provoca  a  diminuição  desse  espaçamento, 

provocando o desaparecimento  da reflexão da  argila,  o  que se  deve em parte  a  diminuição  de 

cristalinidade, já evidenciada nos difratogramas das amostras deformadas, mas também a rotação 

das lamelas do material, conforme demonstrado na Tabela 2. 

Pode-se verificar pela Tabela 2, os valores dos ângulos de rotação ϕ aumentam com a deformação, 

principalmente com relação ao pico de qmáx referente à argila nas blendas, o que explica o fato de o 

pico de qmáx da argila desaparecer após a deformação das blendas. Observa-se ainda que com o 

acréscimo de argila, ocorre o aumento da rotação lamelar do polímero na blenda, isso é evidenciado 

com a diferença do ângulo  ϕ em relação à direção do fluxo, que é perpendicular  ao ângulo de 

espalhamento ϕ, então observa-se que a rotação da blenda com 1 phr de C15A se modifica em 60º 

(90°  de  diferença  com relação  a  direção  do  fluxo)  com relação  a  blenda  sem argila  (150°  de 

diferença em relação a direção do fluxo) e a blenda com 2 phr rotaciona novamente mais 45º (135º 

de diferença com relação a direção do fluxo) a partir da blenda com 1 phr. Entretanto é importante 

destacar que com a adição de 4phr de argila o polímero estabiliza, não sendo mais observado grande 

variação na diferença dos ângulos  ϕ da blenda com 2 phr para a blenda com 4 phr, o que faz 

sentido,  pois  com  mais  argila  se  restringe  o  movimento  molecular.  As  lamelas  da  argila 

acompanham as do polímero e o ângulo de rotação  ϕ para as lamelas da argila também aumenta 

com a adição de argila (aumento de 15º da blenda 1 phr para a blenda 2 phr e aumento de 30º da 

blenda 2 phr para a blenda 4 phr). Conforme observado na Tabela 1, o período longo L diminui com 

a deformação, o que torna o espaçamento lamelar menor e explica o fato de o ângulo de rotação ϕ 

com relação à direção do fluxo para as lamelas do polímero praticamente não se alterar para as 

amostras deformadas, mesmo com a adição de argila. Já para as lamelas da argila, o ângulo ϕ das 

amostras deformadas segue a tendência das amostras não deformadas e aumenta com a introdução 

de argila. Outro ponto que é importante destacar é que para as amostras deformadas, as lamelas da 

argila praticamente estão juntas com as do polímero, com relação ao ângulo de rotação, mas com a 

adição de mais argila vão se distanciando (5º de diferença a mais para a lamela da argila com 

relação a lamela da argila n a blenda 1 phr, valor este que aumenta para 20° de diferença com 

relação a blenda 2 phr e 35° de diferença com relação a blenda 4 phr).
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Tabela 1 – Valores de qmáx e L para as blendas.

Amostra qmáx polímero (nm) L polímero (nm) qmáx argila (nm)
L argila 

(nm)
Blendas não-deformadas     

PP e EPDM sem C15A 0,53 11,85 0 0
PP e EPDM 1 phr C15A 0,52 12,08 1,90 3,31
PP e EPDM 2 phr C15A 0,51 12,31 1,85 3,39
PP e EPDM 4 phr C15A 0,52 12,08 1,89 3,32

Blendas deformadas 
c/ 1000 MPa     

PP e EPDM sem C15A 0,53 11,85 0 0
PP e EPDM 1 phr C15A 0,55 11,42 0 0
PP e EPDM 2 phr C15A 0,54 11,63 0 0
PP e EPDM 4 phr C15A 0,56 11,21 0 0

Tabela 2 – Ângulo de espalhamento ϕ relativo à posição lamelar para o polímero e para a argila.

Amostra  ϕ (polímero) ϕ (argila)
Blendas não-deformadas   

PP e EPDM sem C15A 240°  
PP e EPDM 1 phr C15A 180° 145°
PP e EPDM 2 phr C15A 225° 160°
PP e EPDM 4 phr C15A 220° 190°

Blendas deformadas
c/ 1000 MPa   

PP e EPDM sem C15A 255°  
PP e EPDM 1 phr C15A 255° 260°
PP e EPDM 2 phr C15A 260° 280°
PP e EPDM 4 phr C15A 270° 305°

Conclusões

Um compósito foi obtido com adição de argila C15A a uma blenda de PP e EPDM. Demonstrou-se 

no  trabalho  que  a  argila  interagiu  com a  blenda,  o  deslocamento  das  difrações  de  Bragg  dos 

compósitos  com  relação  à  blenda  sem  argila  indicam  que  essa  interação  foi  em  nível  de 

intercalação. A análise de SAXS demonstrou que houve variação no ângulo de espalhamento ϕ das 

lamelas do polímero e da argila com a adição da C15A e que essa variação tende a estabilizar 

quando ocorre a introdução da maior quantidade de argila (4 phr) e a consequente restrição de 

movimento molecular. Além disso, verificou-se que a deformação uniaxial dos compósitos gerou 

uma amorfização parcial no material e mudança na rotação do ângulo de espalhamento  ϕ para as 

lamelas da argila, gerando uma orientação preferencial no material.
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