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RESUMO  
 

Neste trabalho, híbridos de PP/argila organofílica foram preparados por intercalação 

por fusão. O efeito da adição de agente compatibilizante (PP-g-MA) e/ou de co-

intercalante (erucamida), visando maximizar a compatibilidade entre carga e matriz 

polimérica foi investigado. Os sistemas foram processados sob uma única condição 

de processamento em extrusora dupla rosca corrotacional interpenetrante. Foram 

investigados a morfologia e as propriedades mecânicas dos nanocompósitos. Os 

híbridos foram caracterizados por difração de raios-X, propriedades em tração 

(norma ASTM D638) e em impacto (norma ASTM D256). Os resultados indicaram 

um aumento de aproximadamente 45% na distância interplanar basal d(001) da argila 

nos sistemas híbridos contendo agente compatibilizante e co-intercalante, formando 

estruturas intercaladas. A resistência à tração dos sistemas não foi afetada 

significativamente, entretanto, foram observados aumentos de até 30% no módulo 

de elasticidade e 48% na resistência ao impacto. 
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INTRODUÇÃO 
 

Nanocompósitos poliméricos têm atraído um grande interesse, tanto na 

indústria como na academia, por apresentarem melhores propriedades mecânicas, 

térmicas, de barreira a gases, entre outras, quando comparados com polímeros 

puros ou compostos convencionais. (1), (2) 

Em determinados sistemas de nanocompósitos poliméricos, a interação 

polímero-argila alcançada pela organofilização da carga não permite obtenção de 

sistemas esfoliados, sendo necessária a adição de agentes compatibilizantes no 

intuito de aumentar a compatibilidade entre o polímero e a argila e facilitar a 

esfoliação durante o processamento dos compósitos. O aditivo mais comumente 

utilizado para este fim em matrizes de polipropileno é o polipropileno enxertado com 

anidrido maleico (PP-g-MA). (3), (4)  

Visando melhorar ainda mais a interação entre polímero e argila, estudos 

recentes têm avaliado a co-intercalação de moléculas orgânicas polares, tais como 

as amidas, na formação de nanocompósitos de polipropileno. (5) 

O objetivo deste trabalho é avaliar os efeitos da incorporação de um agente 

compatibilizante com baixo índice de fluidez à base de anidrido maleico e de um co-

intercalante nas propriedades mecânicas e na estrutura de nanocompósitos a base 

de polipropileno e argila organofílica comercial. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Materiais  

 
A argila utilizada foi a Cloisite 20A (montmorilonita organicamente modificada), 

fornecida pela Southern Clay Products, em percentual fixo de 5%. 

A matriz polimérica utilizada foi o polipropileno isotático homopolímero de baixa 

viscosidade, fornecido pela Braskem, de nome comercial PPH 103 (IF = 40 dg/min). 

O agente compatibilizante utilizado, em teores de 5 e 15%, foi o polipropileno 

funcionalizado (copolímero enxertado de propileno e anidrido maleico) fornecido pela 

Chemtura, sob o nome comercial Polybond 3150, com 0,5% de anidrido maleico 

(nominal) e índice de fluidez de 50 dg/min (ASTM D1238, 230°C/2,16Kg). 
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O co-intercalante empregado foi a cis-13-docosenamida (C22H43NO, massa 

molar M = 337,6g), em teores de 0,5 e 1,0%, comumente chamado erucamida e de 

nome comercial Armoslip E Powder, fornecido pela Convip. 

  
Processamento dos nanocompósitos poliméricos 

 
Foram preparados concentrados (PPH 103/PB3150/erucamida) contendo 5% 

em peso de argila em misturador interno Rheomix 3000, operando com rotores do 

tipo roller, a 190°C e 60 rpm por 7 minutos. Os concentrados foram granulados e 

diluídos com PPH 103 em extrusora de dupla rosca corrotacional de 22 mm de 

diâmetro e 36 L/D, sob velocidade de 262 rpm e vazão de alimentação de 6,0 kg/h. 

O extrusado foi granulado, seco e injetado sob temperatura de 200ºC, em todas as 

zonas, com tempo de resfriamento de 25 segundos e temperatura de molde 20ºC, 

na forma de corpos de prova de tração e impacto, segundo as normas ASTM D638 e 

D256, respectivamente. 

 
Difração de Raios X (DRX) 

 
A distância interplanar basal dos nanocompósitos foi avaliada através da 

difração de raios x, utilizando equipamento da marca Shimadzu, modelo XRD-6000. 

A fonte da radiação incidente foi CuKα com comprimento de onda de 0,154 nm. Os 

dados foram coletados em uma faixa angular (2θ) entre 2º e 12º, sob velocidade de 

varredura de 2º/min. 

 
Ensaio de tração 

 
A caracterização mecânica sob tração foi realizada segundo a norma ASTM 

D638 em máquina universal de ensaios LLoyd LR-10KN, com velocidade de 

separação das garras de 50 mm/min. Foram ensaiados 10 corpos de prova de cada 

composição para determinação do valor médio. 

 
Ensaio de impacto 

 
Os ensaios de resistência ao impacto (IZOD) foram realizados conforme a 

norma ASTM D256, em um aparelho de impacto da marca Ceast modelo Resil 5.5, 

operando com martelo de 2,5 J. As amostras foram submetidas a um entalhe de 2,5 
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mm de profundidade e os resultados reportados são valores médios de 10 corpos de 

prova. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Caracterização dos sistemas: Difração de raios X (DRX) 

 
A Fig. 1 apresenta o difratograma obtido para os nanocompósitos processados 

em extrusora dupla rosca corrotacional. Os valores numéricos das reflexões basais, 

bem como da distância interplanar d(001), são apresentados na Tab. 1. 

 

 
Fig. 1. DRX dos nanocompósitos a base de PP homopolímero processados em 

extrusora dupla rosca corrotacional 

 
Tab. 1. Distância interplanar basal d001 das amostras de argila 

Compósitos  2θ 
(°) 

 d(001) 

 1 2 3 (nm) 
C20A 3,5 7,2 --- 2,54 
PP/5gMA/5A 2,8 6,7 --- 3,15 
PP/15gMA/5A 2,8 6,7 --- 3,15 
PP/5gMA/5A/05 Eru 2,5 4,4 6,8 3,53 
PP/15gMA/5A/1 Eru 2,4 4,4 6,8 3,68 

 
Em todos os nanocompósitos, o uso do agente compatibilizante                      

PP-g-MA aumentou a distância interplanar basal dos sistemas, caracterizando a 

formação de estruturas intercaladas. Os resultados demonstraram que o agente 

intercalante facilitou a delaminação e a dispersão da argila na matriz de 

polipropileno. Nos sistemas contendo erucamida, foram observados os maiores 
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aumentos da distância interplanar basal, passando de 2,54 a 3,68 nm, um aumento 

de aproximadamente 45%. O uso do agente co-intercalante deslocou os picos de 

difração d(001) para ângulos mais baixos, passando de 3,5º (argila C20A), para 2,4º 

(sistemas com 1% de erucamida). O aumento da distância interplanar basal descrito 

é devido à co-intercalação das moléculas polares da erucamida nas galerias da 

argila, proveniente da formação de pontes de hidrogênio do grupo amida (CONH2) 

deste aditivo com os íons das camadas do silicato (6). A adição da erucamida levou a 

uma maior intercalação em comparação aos nanocompósitos preparados apenas 

com o agente intercalante. 

 
Propriedades mecânicas: Ensaio de Tração 

 
Os valores médios das propriedades mecânicas sob tração dos 

nanocompósitos estão ilustrados na Fig. 2. 
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(a)                                         (b) 
 

Fig. 2. Módulo de elasticidade (a) e Resistência à tração (b) dos nanocompósitos 
 

Considerados os erros experimentais, os módulos elásticos dos sistemas 

PP/5A, PP/5gMA e PP/15gMA, foram próximos ao do PP puro, demonstrando que a 

rigidez do PP não foi alterada com o teor de argila adicionado e nem com o teor de 

compatibilizante. A ação conjunta da argila organofílica, do agente compatibilizante e 

do agente co-intercalante ocasionou aumentos de até 30% no módulo de 

elasticidade em relação aos valores obtidos para a matriz pura. O aumento do teor 

de PP-g-MA e erucamida não causou alterações significativas nos sistemas 

estudados. 
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A resistência à tração dos sistemas contendo o agente compatibilizante e o co-

intercalante não apresentou variações em relação ao PP puro, indicando que o 

comportamento mecânico da matriz não foi comprometido. Comportamento 

semelhante foi observado por outro pesquisador (7). 

 

Ensaio de Impacto 

 
Na Fig. 3 são apresentados os resultados de resistência ao impacto obtidas 

para os nanocompósitos obtidos. 
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Fig. 3. Resistência ao impacto dos nanocompósitos 
 
O sistema PP/5A apresentou resistência ao impacto aproximadamente 18% 

maior que a do PP puro. Acredita-se que a efetiva dispersão das cargas seja 

responsável pela melhoria na capacidade do material em absorver energia .  

Os sistemas contendo erucamida apresentaram os maiores valores de 

resistência ao impacto em relação às amostras de PP puro, com aumentos de até 

48% quando um maior teor do co-intercalante foi utilizado. É possível que este 

resultado esteja relacionado à morfologia desenvolvida nos sistemas, devido a co-

intercalação das moléculas polares da erucamida nas galerias da argila. A 

erucamida, em concentrações relativamente baixas, auxilia no processo de 

intercalação nos nanocompósitos (8). 

 
CONCLUSÕES 
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A distância interplanar basal dos sistemas aumentou com o uso de agentes 

compatibilizante e co-intercalante, caracterizando a formação de estruturas 

intercaladas. 

A resistência à tração dos sistemas não foi afetada significativamente com a 

incorporação de argila, do compatibilizante e do co-intercalante, entretanto, 

aumentos no módulo de elasticidade e na resistência ao impacto de até 48% foram 

observados. A erucamida, nos teores utilizados, favoreceu a dispersão da carga, 

auxiliando o processo de intercalação dos nanocompósitos, melhorando o 

desempenho mecânico. 
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EFFECT OF PROPYLENE-GRAFT-MALEIC ANHYDRIDE AND THE CO- 
INTERCALANT CIS-13- DOCOSENAMIDE ON THE STRUCTURE AND 
MECHANICAL PROPERTIES OF PP/ORGANOCLAY CLAY SYSTEMS  

 
ABSTRACT 

 

In this work, PP/organoclay hybrids were prepared by melt intercalation and the 

effect of adding different amounts of a compatibilizer (PP-G-MA) and a co-

intercalating agent (cis-13-docosenamide) to maximize the compatibility between 

filler and the polymeric matrix were investigated. The systems were processed under 

a single condition on a co-rotating twin screw extruder. The morphology and 

mechanical properties of the nanocomposites were investigated. The hybrids were 

characterized by x-ray diffraction, tensile (ASTM D638) and impact properties (ASTM 

D256). The results indicated an approximately 45% increase of the basal interplanar 

distance d(001) of the clay on hybrid systems, containing both compatibilizing and co-

intercalating agents, forming intercalated structures. The tensile strength of the 

systems was not affected significantly by compatibilizer and/or co-intercalant  

addition, however, increases of up to 30% in elastic modulus and 48% in impact 

strength were obtained. 

 
 
 
Keywords: nanocomposites, polypropylene, mechanical properties. 
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