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Resumo: Neste trabalho foram estudados nanocompósitos de argila organofílica ativada em escala piloto, obtidos 
através de mistura física, em extrusora dupla rosca co-rotante. Os teores de argila organofílicas inseridos na formulação 
destes compostos variaram de 2 – 6% em peso. As argilas foram caracterizadas através das técnicas de difração de raio-
x. Os sistemas PP/argila foram caracterizados através de ensaios mecânicos de flexão e resistência ao impacto. Os 
resultados indicaram que não houve perdas de propriedades mecânicas e termo-mecânicas do nanocompósito obtido. 
Palavras-chave: nanocompósitos, argila organofílica, polipropileno. 

 
Study of influence of content organoclay on mechanical proprieties of polypropylene and 

bentonita clay nanocomposites 
Abstract: In this work we studied activated organoclay nanocomposites in pilot scale,  obtained by physical mixing in 
twin screw extruder co-rotating. The organophilic clay content included in the formulation of these compounds ranged 
from 2 to 6% by weight. The clays were characterized using the techniques of x-ray. Systems PP / clay were 
characterized by tensile test, flexural and impact strength. The results indicated that there was no loss of mechanical 
properties and thermo-mechanical properties of the nanocomposite obtained 
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Introdução 

Recentemente uma nova classe de compósitos vem sendo explorada, dando notoriedade aos nano-

compósitos polimérico. O desenvolvimento de nanocompósitos poliméricos dar-se pela dispersão 

de cargas com dimensões nanométricas em baixas concentrações em resinas convencionais 

representa um dos últimos passos revolucionários em tecnologia de polímeros, além de ser uma 

alternativa aos compósitos convencionais e blendas poliméricas, resultando em uma mudança na 

tecnologia de compósitos [1].  

Usualmente os compósitos tradicionais são compostos por um alto teor de carga inorgânica para 

alcançar melhores propriedades [2,3].  Entretanto o teor elevado de carga pode alterar outras 

propriedades, como o aumento na densidade e a perda da tenacidade provocada pela 

incompatibilidade entre o polímero orgânico e a carga inorgânica e a má dispersão da carga. Por 

outro lado,os nanocompósitos com menor quantidade de carga (< 10% em massa) apresentam um 
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bom nível de desempenho resultante da sinergia entre os componentes numa escala nanométrica. A 

sinergia entre os componentes favorece as propriedades, tais como: a) temperatura de distorção 

térmica elevada (HDT); b) aumento na resistência mecânica (módulo e resistência à tração); c) 

baixa inflamabilidade, e d) alta resistência química [4-6]. 

Diversos polímeros estão sendo empregados como matriz na preparação de nanocompósitos 

polímero/argila. O polipropileno (PP) é um dos polímeros mais usados pois exibe uma atrativa 

combinação de baixo custo e grande versatilidade em termos de propriedades, aplicações e 

reciclagem [7].  

No Brasil, as pesquisas desenvolvidas em nanocompósitos poliméricos com argilas bentoníticas 

extraídas da região Nordeste têm merecido uma atenção especial, já que a maioria dos trabalhos usa 

argilas organofílicas importadas e de custo elevado, portanto pesquisas com argilas bentoníticas da 

Paraíba estão sendo realizadas associadas a estudos da incorporação delas em matrizes poliméricas, 

visando o desenvolvimento de nanocompósitos [8-13]. Neste trabalho o objetivo principal foi o 

desenvolvimento de nanocompósitos com matriz polimérica de polipropileno misturada com argila 

bentonita brasileira. Para a obtenção dos nanocompósitos foi realizada organofilização da argila e 

avaliada a influência do teor de argila nas propriedades mecânicas térmicas e morfológicas nos 

compósitos resultantes. 

 

Experimental  

Materiais e Métodos. 

Para preparação dos nanocompósitos foi utilizada argila organofílica bentonítica ativada com sal 

quaternário de amônia Genamin® e resina de polipropileno, fornecida pela Braskem, CP 141, com 

densidade de 0.900 g/cm³ e índice de fluidez de 43 g/10 min. Para comprovação da obtenção de 

argila organofílica foi realizado ensaio de difração de raios-X. Para processar o compósito primeiro 

foi preparado um concentrado de 20% de argila em polímero virgem e depois as formulações com o 

teor de 2, 4 e 6% de argila organofílica utilizando uma extrusora dupla rosca co-rotativa com perfil 

de temperatura variando entre 140–200 °C. 

 

44



 

Difração de Raio-x 

O ensaio foi conduzido a temperatura ambiente em equipamento Shimadzu XDR-6000 com 

radiação kα do Cu (40 kV/30 mA) operando em comprimento de onda λCuKα = 1,5418 Å. As 

amostras foram examinadas em diferentes intervalos de 2θ, variando a uma taxa de 2º/min e passo 

de 0,02°.  

 

Módulo de Flexão 

O ensaio foi realizado em Máquina de Ensaios Universal EMIC modelo DL 2000, segundo a norma 

ISO 178 [14], com velocidade de teste operando a 5 mm/min, célula de carga de 5 kN. O valor 

mediano de 5 determinações deu origem ao valor de módulo de elasticidade em (MPa). 

 

Resistência ao impacto Izod  

Os ensaio foi conduzido segundo a norma ISO 180 [15], com entalhe de 2,0 mm de profundidade e 

ângulo de 45°. Foi utilizado martelo de 2,7 J e  ensaiados em média 6 corpos de prova para cada 

composição.  Essa análise foi realizada em um equipamento Resil Impactor. 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura 

O ensaio de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizado em um microscópio 

eletrônico de varredura SS 550, Schimadzu. As amostras foram  metalizado com ouro em um Íon 

Coater, IC 50, Shimadzu.  

 

Resultados e Discussão  

 Difração de Raio-x 

Os resultados de DRX da argila verde dura sem modificação (AVDB) e após a organofilização 

(AVDO) com o sal quaternário de amônio GENAMIN, estão apresentados na Fig. 2. As análises 

mostraram que houve um deslocamento do ângulo 2θ de 5,96º  da argila AVDB para 4,48º da argila 

AVDO, correspondendo em termos de distância basal d001 a um deslocamento de 14,84 Å para 

19,70 Å. Isto indica um aumento do espaçamento interlamelar, ocasionado pela intercalação das 
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moléculas do sal quaternário de amônia entre as camadas da argila, evidenciando assim a obtenção 

de argilas organofílicas. 
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Figura 1 - Espectro de difração de raio-x da argila Verde Dura Bruta e Organofílica (AVDB e AVDO) 
 

Módulo de Flexão 

Observando a Tabela 1 ver-se que estatisticamente não houve uma alteração significativa na 

resistência à tração e no módulo d o PP puro e da composição de PP e 2% de argila organofílica. 

Isso evidencia que a argila não influenciou significativamente nas propriedades mecânicas do PP 

nesta composição, já nas composições com 4 e 6% nota-se a redução no módulo de elasticidade  

proporcionalmente ao teor de argila.  

 

Tabela 1 - Módulo de Elasticidade 

Amostra PP Puro PP/AVDO 2% PP/AVDO 4% PP/AVDO 6% 

Módulo de Elasticidade (MPa) 1343 ± 31,92 1400 ± 47,73 1235 ± 75,43 1244 ± 45,59 

 
 

Resistência ao impacto 

A Tabela 2 apresenta os resultados de resistência ao impacto das formulações analisadas.  Os 

resultados apresentados na Tabela 2 mostram que houve uma redução na resistência ao impacto 

entre o PP puro e as composições de PP e argila organofílica, proporcional ao teor de argila. A 
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adição de reforços convencionais a polímeros frequentemente aumenta a rigidez do material, mas 

reduz sua resistência ao impacto.  

 

Tabela 2 - Resistência ao Impacto Izod 

Amostra PP Puro PP/AVDO 2% PP/AVDO 4% PP/AVDO 6% 

Resistência ao Impacto (J/m²) 98,96 ± 0,06 90,63 ± 0,02 78,13 ± 0,02 69,79 ± 0,02 

  

Microscopia Eletrônica de Varredura 

A Fig. 3 ilustra as micrografias dos materiais analisados na região de fratura, quando submetidos ao 

ensaio de tração, demonstrando a existência de aglomerados de argila, acusando uma má dispersão 

da fase particulada.  Estas características refletem ainda nos resultados obtidos para as propriedades 

mecânicas e termomecânicas, onde foi observado que a argila organofílica atuou, como possível 

concentrador de tensão, fragilizando o produto obtido. 

 
Figura 3 - Micrografias de MEV do PP CP141 com argila organofílica na região de fratura com 

ampliação de 2000x (a) PP + 2% de argila, (b) PP + 4% de argila e (c) PP +6% de argila 

 
Conclusões 

Os resultados obtidos revelam que houve a organofilização da argila. Para as amostras estudadas 

evidenciam que: o teor de argila organofílica afeta as propriedades mecânicas dos sistemas 

PP/argila organofílica. Observa-se ainda que as amostras carregadas com 2% de argila organofílica 

desempenho mecânico similar ao PP puro quando comparadas as amostras carregadas um teor 

maior de argila. A forma de processamento da argila, levando em consideração o perfil de pouco 

cisalhamento da rosca usada para obtenção do nanocompósito pode ter contribuído para a não 

obtenção de nanocompósito esfoliado. 

(a) 

(d) 

(b) (c) 

(b) 
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