
INFLUÊNCIA DA QUANTIDADE DE SAL QUATERNÁRIO DE 
AMÔNIO E DO TIPO DE COMPATIBILIZANTE EM 

NANOCOMPÓSITOS PEAD/ARGILA ORGANOFÍLICA 

Renata Barbosa1*, Dayanne D. Souza1, Karine C. Nóbrega1, Edcleide M. Araújo1, Tomás J. A. Mélo1

1 Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Unidade Acadêmica de Engenharia de Materiais- UAEMa 
Campina Grande- PB-  rrenatabarbosa@yahoo.com

A nanotecnologia vem recebendo atenção especial  nos meios acadêmicos,  industriais e estratégicos do Brasil  e do 
mundo, sendo apontada como um dos setores mais promissores para novas conquistas e descobertas. Para a obtenção de 
nanocompósitos é necessária  a formação de interações  entre a argila  e o polímero, o que é bastante difícil  para as 
moléculas  apolares  de  polietileno.  A  solução  encontrada  para  aumentar  essa  interação,  e  assim  aperfeiçoar  as 
propriedades dos nanocompósitos preparados, foi a utilização de polietilenos funcionalizados com grupos polares e a 
variação  do  percentual  de  sal  de  amônio  na  organofilização.  Com  esse  objetivo,  dois  tipos  de  polietilenos 
funcionalizados foram utilizados como agente compatibilizante dos sistemas, sendo uma alternativa para a produção de 
nanocompósitos  polietileno-argila  organofílica.  A  técnica  de  difração  de  raios-X  foi  utilizada  para  caracterizar  a 
morfologia  e  analisar  o  grau  de  expansão  das  argilas  preparadas,  bem  como  o  grau  de  esfoliação  dos  sistemas 
desenvolvidos.
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INFLUENCE OF THE AMOUNT OF QUATERNARY AMMONIUM SALT AND TYPE OF 
COMPATIBILIZER IN THE HDPE/ORGANOCLAY NANOCOMPOSITES

Nanotechnology has been receiving a special attention in the academic, industrial and strategic sectors of Brazil and the 
world,  being appointed as one of the most promising sectors for new discoveries and conquest. In  order to obtain 
nanocomposites it is necessary the interaction formation between the clay and the polymer, which is very difficult to the 
polyethylene apolar molecules. The solution found to increase this interaction and then to improve the nanocomposites 
properties. Was the use of functionalized polyethylenes with polar groups and of the percentage of the ammonium salt 
in the organophilization. With this objective, two types of functionalized polyethylenes were used as compatibilizing 
agent  of  the systems,  being an alternative for  the production of  PE/organoclay nanocomposites.  X-ray Diffraction 
technique was used to characterize the morphology and analyze expansion level of obtained clays as well the exfoliation 
level of the developed systems.    
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Introdução 

A área de nanocompósitos assinala alguns desenvolvimentos recentes. Primeiro, a indústria 

de aditivos, um dos segmentos da química fina, vem ofertando produtos cada vez mais avançados e 

sofisticados,  com o  objetivo  de ampliar  o  mercado  dos  plásticos  por  meio  da  incorporação  de 

melhores características ao produto final. Aditivos que proporcionam ao produto plástico aparência 

de produto natural são uma das inovações. Outra novidade é a utilização de novos materiais como 

carga,  a  exemplo  de  argilas,  etc.  Nessa  área,  assiste-se  ainda  a  aplicação  da  nanotecnologia  à 

formulação de resinas, por meio de nanocargas [1]. Compostos poliméricos contendo em torno de 

5%  de  nanoargilas,  por  exemplo,  são  utilizados  em  aplicações  automotivas,  filmes  com 



propriedades  de “barreira” para embalagens  alimentícias,  fios  e  cabos elétricos  e  muitas  outras 

aplicações.  Nessa  escala,  mesmo em pequenas  quantidades,  a  presença  dessas  cargas  promove 

melhorias nas propriedades mecânicas, térmicas, e físico-químicas dos polímeros, em comparação 

aos polímeros puros e aos tradicionais compósitos poliméricos [2].

A escolha do PEAD neste trabalho, se fez devido à sua importância em termos de volume de 

material produzido, diversidade de aplicações, disponibilidade e baixo preço no mercado, além da 

fácil processabilidade. Para a obtenção de nanocompósitos é necessária a formação de interações 

entre a argila e o polímero, o que é bastante difícil para as moléculas apolares de polietileno. A 

solução  encontrada  para  aumentar  essa  interação  e  assim  aperfeiçoar  as  propriedades  dos 

nanocompósitos preparados, foi a utilização de polietilenos funcionalizados com grupos polares. 

Com  esse  objetivo,  dois  tipos  de  polietilenos  funcionalizados  foram  utilizados  como  agente 

compatibilizante  dos  sistemas,  sendo  uma  alternativa  para  a  produção  de  nanocompósitos 

polietileno-argila  organofílica.  Foram utilizados  também  três  teores  de  sais  de  amônio  (100%, 

125% e 150% baseados na CTC da argila) para a organofilização.  Nessas dispersões aquosas de 

bentonitas  sódicas,  os  cátions  orgânicos  do  sal  substituem  os  cátions  de  sódio  da  bentonita, 

passando-a de hidrofílica para organofílica [3]. Esses cátions diminuem a tensão superficial  das 

bentonitas e melhoram seu caráter de molhamento pela matriz polimérica. Além disso, os cátions 

alquilamônio podem ter grupos funcionais e reagir com a matriz polimérica, ou, em alguns casos, 

iniciar a polimerização de monômeros, melhorando a resistência da interface entre as partículas de 

argila e a matriz polimérica [4].

Os nanocompósitos foram preparados em uma extrusora de rosca dupla contra-rotacional e 

após a extrusão, os corpos de prova dos nanocompósitos extrudados foram moldados por injeção. A 

técnica  de difração de raios-X foi utilizada  para caracterizar  a  morfologia  e analisar  o grau de 

expansão das argilas preparadas, bem como o grau de esfoliação dos sistemas desenvolvidos.

Experimental 

Materiais:

• A argila  utilizada  foi  a  1346 (sódica ativada  -  MMT), fornecida pela  Indústria  Bentonit 

União Nordeste (BUN), localizada na cidade de Campina Grande – PB. A capacidade de 

troca do cátion (CTC) é de aproximadamente 90 meq/100g (método de adsorção de azul de 

metileno).  

• Sal quaternário de amônio: PRA (cloreto de estearil dimetil amônio), fornecido no estado de 

gel com quantidade de matéria ativa constituída de aproximadamente 75%, sendo fabricado 

pela Clariant-PE.
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• A matriz  empregada foi  o polietileno de alta densidade de código comercial  (JV-060U), 

utilizada em moldagem por injeção e fornecida pela BRASKEM (Camaçari/BA - Brasil).

• Os compatilibizantes polares usados foram o Polybond 1009 (PE-g-AA) apresentando MFI 

= 5 g/10min,  com percentual  de funcionalidade  de 6% e o Polybond 3009 (PE-g-MA), 

MFI=  5  g/10min,  com  percentual  de  funcionalidade  de  1%,  ambos  fornecidos  pela 

Crompton – Aditivos para Olefínicos e Estirênicos – São Paulo/SP. 

Métodos:

Para tornar a argila mais compatível com o polímero, os íons de sódio presentes entre as 

lamelas  da  argila  foram trocados  por  íon  de  amônio  para  produzir  a  argila  organofílica.  Para 

produção das argilas organofílicas, foram variados os percentuais de sal de amônio (100%, 125% e 

150%) de acordo com a capacidade de troca de cátions. 

Na  preparação  dos  sistemas  PEAD/argila  organofílica/compatibilizante  polar,  um 

concentrado foi produzido de (PEg/argila) em um misturador interno acoplado a um Reômetro de 

Torque  da  Haake  Bluchler  (Figura  1a).  O  concentrado  após  ser  triturado  foi  incorporado  ao 

polietileno de alta densidade em uma extrusora de rosca dupla contra–rotacional, acoplada a um 

Reômetro de Torque da Haake Blüchler (Figura 1b). As condições de processamento na extrusora 

foram de: 170 ºC na 1ª zona e 200 ºC nas demais zonas e inicialmente a velocidade de 60 rpm. O 

material  extrudado  foi  granulado  e  moldado  por  injeção  a  200  ºC  em  uma  Injetora,  modelo 

Fluidmec. A concentração utilizada foi na proporção de 91: 6: 3 (PE: PEg: MMT). A preparação 

dos sistemas foi realizada no Laboratório de Engenharia de Materiais-UFCG. 

              
Figura 1: (a) misturador interno e (b) extrusora de rosca dupla contra–rotacional.

As misturas  entre  concentrado/compatibilizante/matriz  polimérica  foram processadas  nas 

condições  descritas  anteriormente  para  a  preparação  dos  sistemas.  A  Tabela  1  apresenta  a 
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nomenclatura dos sistemas estudados,  de acordo com o tipo de compatibilizante  polar e com a 

quantidade de sal para organofilização da argila.

Tabela 1: Composição dos sistemas

As análises  de DRX foram conduzidas  em aparelho  XRD-6000 Shimadzu,  utilizando-se 

radiação  Kα do cobre,  tensão de 40KV, corrente  de 30mA,  varredura  entre  2θ de 1,5 a  30º  e 

velocidade de varredura de 2º/min. Estas análises foram realizadas no Laboratório de Engenharia de 

Materiais/CCT/UFCG.  A  difração  de  raios-X  foi  utilizada  para  determinar  a  ocorrência  da 

intercalação/esfoliação das camadas da argila após incorporação ao polímero, visando-se identificar 

o tipo de nanocompósito formado.

Resultados e Discussão 

No intuito de melhorar a tensão interfacial entre a matriz e a argila organofílica, um terceiro 

componente,  como os polímeros  funcionalizados,  foram usados como agentes  compatibilizantes 

para facilitar o mecanismo de intercalação. Acredita-se que o processo de dispersão dos silicatos 

acontece  quando  os  polímeros  funcionalizados  são  primeiramente  intercalados  dentro  da  argila 

organofílica  durante  o  processo  de  intercalação  por  fusão,  aumentando  com  isso  a  distância 

interplanar  basal.  Em seguida,  quando a  estrutura  sofre  desorganização  através  do  processo  de 

mistura  e  cisalhamento,  os  silicatos  em  camadas  são  finalmente  esfoliados  dentro  da  matriz 

polimérica.  
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Nome da 
Amostra

Compatibilizante (% massa) Quantidade sal (%massa)

Polybond
PE 1009 100 1009 100
PE 1009 125 1009 125
PE 1009 150 1009 150

PE 3009 100 3009 100
PE 3009 125 3009 125
PE 3009 150 3009 150



A Figura 2(a) apresenta  as curvas de DRX da argila  1346 após organofilização com os 

diferentes  percentuais  de  sais  e  os  difratogramas  2(b)  dos  nanocompósitos  polietileno  alta 

densidade/argila organofílica com diferenciais na organofilização/PE-g-MA (PE 3009 100, PE 3009 

125 e PE 3009 150), respectivamente. A Figura 3(a) refere-se aos difratogramas das argilas e a 3(b) 

aos sistemas na presença do PE-g-AA (PE 1009 100, PE 1009 125 e PE 1009 150).

Observa-se, para todos os sistemas de nanocompósitos com variações no percentual de sal, 

aumentos  na  distância  interplanar  basal  d001,  que  corresponde  à  intercalação  das  moléculas  de 

polietileno entre as camadas da argila organofílica. Observa-se também a presença de dois ombros, 

provavelmente devido às distâncias basais d002 e d003, respectivamente, que pode indicar que uma 

pequena parte das camadas da argila foi intercalada pelas moléculas do polímero [5].

Segundo Jordan [6] até certo número de átomos de carbono presente no sal quaternário de 

amônio irá ocorrer contração de reflexão basal para um valor constante, que provavelmente seria o 

carbono C16, presente na constituição do sal PRA. A partir de um valor superior ao número de 

carbonos, a reflexão basal salta para um valor constante, possivelmente referente ao carbono C18. A 

composição química e o tamanho da cadeia determinam, portanto, à distância interplanar basal da 

bentonita organofílica. Outra explicação seria que o aparecimento de vários espaçamentos basais 

durante a intercalação parece está associado a não uniformidade da distribuição dos íons de sódio 

entre as camadas do argilomineral esmectítico e a troca seletiva do sódio pelo cátion do sal [7]. Isso 

provocaria a formação de arranjos diferentes do sal ao longo da superfície do material, com suas 

moléculas formando camadas laterais, simples ou duplas em algumas regiões, e arranjos estendidos 

parafínicos, em camada simples ou dupla.

Para todos os sistemas, observam-se aumentos dos espaçamentos d001, indicando a formação 

de estruturas intercaladas. Verifica-se também que o sistema com 100% de solução de sal apresenta 

maior variação da d001 de aproximadamente 6,07Å, indicando que a capacidade de intercalação tem 

certo limite, não sendo necessário o emprego do surfactante acima de uma concentração ótima. Por 

meio desses resultados, é evidente a expansão das camadas da argila, e consequentemente afetará a 

morfologia dos sistemas e as propriedades finais dos nanocompósitos resultantes.
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(a)             (b)

Figura 2: (a) Difratogramas da argila 1346 após organofilização com variações nos percentuais de sal de amônio e (b) sistemas de nanocompósitos na 
presença do PE-g-MA.

Para os sistemas na presença do compatibilizante PE-g-AA, observa-se a ocorrência de um 

aumento gradual no grau de dispersão dos sistemas, indicando também a formação de morfologia 

intercalada.

É interessante  verificar  que o compatibilizante  PE-g-MA contém 1% de funcionalidade, 

enquanto PE-g-AA 6% de funcionalidade, ou seja, o compatibilizante polar a base de ácido acrílico 

possui 6 vezes mais funcionalidade. Mesmo assim, observa-se que o sistema PE 3009 100 apresenta 

maior diferença e valor da distância interplanar basal, quando comparado com os demais.

A estratégia mais promissora atualmente é a adição de poucas quantidades de poliolefinas 

funcionalizadas  com  anidrido  maléico  nos  sistemas  de  nanocompósitos.  Acredita-se  que  a 

característica polar do anidrido tem uma afinidade superior com a argila,  ou seja, agindo como 

compatibilizante entre a matriz e a carga [8-10] 

(a) (b)

Figura 3: (a) Difratogramas da argila 1346 após organofilização com variações nos percentuais de sal de amônio e (b) sistemas de nanocompósitos na 
presença do PE-g-AA.

Conclusões 

Neste trabalho de pesquisa, as conclusões que obtivemos foram as seguintes:

• A estrutura química do sal quaternário de amônio influencia na estrutura do nanocompósito 

e consequentemente afetará nas propriedades finais;

• Para todos os sistemas, observam-se aumentos dos espaçamentos d001, indicando a formação 

de estruturas intercaladas;
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• Para os sistemas na presença do compatibilizante PE-g-AA, observa-se a ocorrência de um 

aumento  gradual  no  grau  de  dispersão  dos  sistemas,  indicando  também a  formação  de 

morfologia intercalada.
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