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RESUMO 
 
Os nanocompósitos poliméricos têm apresentado melhores propriedades quando 

comparadas com os compósitos tradicionais. Neste estudo foram obtidos 

nanocompósitos de polipropileno (PP) e 5% de PP/compatibilizante anidrido maleico 

(PP-g-MA) reforçado com 5% de argila esmectítica brasileira organofilizada e fibra 

do ouriço da castanha-do-Brasil em três proporções 5%, 10% e 15%. O PP-g-MA foi 

incorporado ao PP, por extrusão, nas proporções de 5%, 10% e 20% e injetados 

corpos de prova para os ensaios de tração e impacto. A partir dos resultados da 

tração definiu-se o uso de 5% de PP-g-MA para preparação dos nanocompósitos. A 

fibra e as argilas natural e organofilizada foram caracterizadas por granulometria por 

difração a laser e por difração de raios-X e, posteriormente, incorporadas ao PP 

junto com 5% de PP-g-MA. Os nanocompósitos foram preparados em extrusora 

dupla rosca e os corpos de prova moldados por injeção. O melhor resultado ocorreu 

com a inserção de 15% de fibra. 
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INTRODUÇÃO 
 

O estudo de nanocompósitos poliméricos tem despertado interesse crescente 

devido a melhoras nas propriedades desses materiais quando comparadas com os 

compósitos tradicionais. Na busca por materiais competitivos alguns requisitos como 
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leveza, resistência física ou química, retardante de chama, impermeabilidade, entre 

outros devem ser atendidos para determinadas aplicações. 

A dispersão de partículas nanométricas em matriz polimérica tem se tornado 

uma importante linha de pesquisa nas ciências dos polímeros [1] e nas ciências dos 

materiais [2]. As argilas organofílicas e as fibras vegetais estão entre os materiais 

que se destacam como cargas adicionais ao polímero para a formação de 

nanocompósitos [3,4]. 

As argilas do grupo esmectíticas são as mais usadas para esse fim devido à 

capacidade de troca catiônica, proveniente da existência de cátions trocáveis em 

sua estrutura cristalina. Essa propriedade é uma das mais importantes para o seu 

uso em nanocompósitos poliméricos. No caso do argilomineral montmorilonita, 

muitos dos cátions trocáveis estão localizados no espaçamento interplanar o que 

resulta em uma maior capacidade de troca catiônica. [1].   

Quando o sódio é o cátion trocável preponderante, as argilas esmectíticas 

podem apresentar a propriedade de inchamento em água, formação de géis 

tixotrópicos e, consequentemente, adquirem maior aplicação industrial [5], 

entretanto, as argilas esmectíticas brasileiras caracterizam-se por não apresentar ao 

sódio como cátion interlamelar preponderante, o que dificulta o aumento do espaço 

interplanar devido a união das partículas por interações elétricas e de massa, que 

aumentam a força de atração entre as camadas e limita a quantidade de água 

adsorvida [6]. 

Diversas técnicas de transformação de argilas esmectíticas policatiônicas em 

sódicas têm sido desenvolvidas para inserir valor agregado e promover o seu uso 

como matéria-prima industrial [7]. 

As fibras de diversas origens também são utilizadas como reforço de materiais 

compósitos. Estudos apontam resultados satisfatórios com diversos tipos de fibras 

vegetais [4] e minerais que atuam como reforço em função das propriedades da 

matriz e das próprias fibras [8].  

As pesquisas nessa área buscam melhorar as propriedades de desempenho 

mecânico do polímero para diferentes aplicações industriais, entretanto, neste 

estudo, buscou-se também a valorização de matérias primas nacionais como agente 

fomentador do valor agregado do produto final. Para isso, optou-se pela seleção de 

materiais pouco estudados para esse uso, embora ciente da escassa publicação 
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científica sobre as propriedades e desempenho efetivo da concomitância dos dois 

materiais como nanocarga polimérica. 

O objetivo desta pesquisa é estudar a inserção de argila organofílica e fibra de 

castanha-do-Brasil, simultaneamente, em matriz polimérica de polipropileno na 

busca de melhorias de propriedades e valorização de matérias primas nacional. 

   
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Polímero  

Foram utilizados grânulos de polipropileno puro (PP-H06) com índice de 

escoamento de 2,1 g/10 min. (230ºC, 16 kg) e PP grafitado (PP-g-MA) da Braskem 

com 2% de anidrido maleico e taxa de fluidez de 150-160 g/10 m. O PP e o PP-g-MA 

foram secos em estufa a 60ºC por 48 h antes da extrusão e injeção. 

Argila 
A argila verde de Boa Vista, estado da Paraíba, Brazil, foi extraída, processada 

e fornecida pela em pó pela BENTONISA. 

Inicialmente a argila, em dispersão aquosa a 4%, em massa, teve adição de 

Na2CO3 (100meq/100g argila) para promover a troca do cálcio pelo sódio. A argila 

sódica foi organofilizada com sal quaternário de amônia 50% (cloreto de 

hexaeciltrimetil amônio), seca, moída e peneirada a 200 mesh. 

Fibra 
A fibra do ouriço da castanha-do-brasil foi fornecida pela empresa Castanha do 

Amazonas na forma natural, depois de retirado o fruto para beneficiamento e 

comercialização. 

Em laboratório, o ouriço foi quebrado e passado em moinho de faca para ficar 

em forma de pó, na sequência, em moinho de bola e peneirado a 250 mesh. 

Compósitos 
Inicialmente o PP-g-MA foi incorporado ao PP puro, por extrusão, nas 

proporções de 5%, 10% e 20% e injetados os corpos de prova para os ensaios de 

tração e impacto. A partir dos resultados definiu-se o uso de 5% de PP-g-MA, 5% de 

argila e 5%, 10% e 15% de fibra para verificar a influência da quantidade de fibra 

nas propriedades finais dos compósitos. 

Processou-se os compósitos em extrusora dupla rosca no laboratório de 

pesquisa do Ipen. Os parâmetros adotados variaram de acordo com a porcentagem 

de fibra (5%, 10% e 15%) do material compósito, oscilando em: velocidade da 

extrusora (30 a 42 rpm), velocidade do alimentador (11 a 13 rpm) e temperatura de 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

2994



extrusão (180 ± 10º C). Após 48h em estufa de 80ºC, realizou-se a moldagem dos 

corpos de prova de tração, impacto e flexão utilizando injetora DEMAC ergo tech pro 

35-115 com os seguintes parâmetros: temperatura do molde de 40ºC, temperatura 

do cilindro 180 a 195º C e pressão de injeção de 90 bar. 

Ensaios 
A fibra e as argilas natural e organofilizada foram caracterizadas por 

granulometria difração a laser e por difração de raios-X.  

Os corpos de prova contendo, 5% de argila organofilizada e 5%, 10% e 20% de 

fibras incorporadas ao PP com 5% de PP-g-MA, foram submetidos aos ensaios 

mecânicos de tração e impacto.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os resultados da distribuição granulométrica da argila e da fibra estão 

mostrados na Tabela 1. Os parâmetros importantes que podem ser obtidos a partir 

dos dados são o coeficiente de uniformidade (CU) que mostra o grau de 

uniformidade das partículas e o coeficiente de distribuição (CD) que indica a 

extensão da faixa granulométrica ocupada pelas partículas. O CU é calculado 

dividindo-se D50/D10 e o CD a partir de D90/D10 [9]. Os valores de CU de 4,06 para 

argila e 4,65 para a fibra representam a uniformidade do tamanho das partículas da 

argila e da fibra, respectivamente. O D50 da argila foi de 36 µm e da fibra 41 µm. 

A coluna da direita, na Tabela 1, mostra os teores de partículas que possuem 

tamanho com o mesmo volume de uma esfera equivalente ao volume dos grãos 

divididos em três tamanhos: < 2 µm, entre 2 µm e 20 µm e entre 20 µm e 159 µm.   

Tabela 1 - Características granulométricas das amostras da argila e da fibra 

AMOSTRAS 

D10 D50 D90 

CU CD 

Teores em três tamanhos     
(% em volume) 

µm < 2 µm 
Entre    

 2 e  20 µm 
Entre              

  20 e 158.866 µm 

ARGILA 8.841 35.883 82.052 4,06 9,28 1,80 24,16 74,04 

FIBRA 8.755 40.673 101.719 4,65 11,62 1,95 20,87 77,18 

D10- 10% do total dos grãos possuem diâmetro inferior a ele; D50- 50% do total dos grãos possuem 
diâmetro inferior a ele; D90- 90% do total dos grãos possuem diâmetro inferior a ele; CU- coeficiente 
uniformidade; CD- coeficiente de distribuição. 

 

 

A Figura 1 apresenta os difratogramas de raios-X das argilas natural (a) e 

organofilizada (b). A argila natural apresentou o pico d(001) de 15 Â, valor usual para 

as esmectitas policatiônicas. Observando-se também picos de caulinita e quartzo. 
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No difratograma da argila organofilizada (b), o pico d(001) da montmorilonita foi 

deslocado para próximo dos 18 Â, indicando a intercalação do sal quaternário de 

amônio entre as camadas do argilomineral [6].  A fibra (c) apresentou uma estrutura 

parcialmente amorfa.  

 

 

 

Figura 1 - DRX: (a) argila verde natural e (b) argila organofilizada (b), M- 

montmorilonita,  K- caulinita, Q-quartzo.A 
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A partir dos resultados da tração dos CPs produzidos com a incorporação de 

PP-g-MA ao PP puro, nas proporções de 5%, 10% e 20%, Erro! Auto-referência de 

indicador não válida., definiu-se o uso de 5% de PP-g-MA para preparação dos 

nanocompósitos reforçados com 5% de argila esmectítica brasileira organofilizada e 

fibra do ouriço da castanha-do-Brasil em três proporções: 5%, 10% e 15%,  

Tabela 3. O resultado com 15% de fibra, além de usar maior quantidade de 

resíduo, apresentou melhor resistência à tração e menor redução da tenacidade 

quando comparado com o PP puro.  

 
Tabela 2 – Resultados dos ensaios de tração na flexão dos CPs de polipropileno 
graftizado com anidrido maleico nas proporções de 5%, 10% e 20%. 

PP + PP-g-MA  Tração na flexão (MPa) 

PP + 5%  PP-g-MA 26,25 

PP + 10% PP-g-MA  21,25 

PP + 20% PP-g-MA  22,38 

 
Tabela 3 – Resultados dos ensaios de tração na flexão e impacto dos CPs de 
polipropileno graftizado com 5% anidrido maleico, 5% de argila e fibra nas 
proporções de 5%, 10% e 15%. 

Nanocompósitos 
Tração na flexão (MPa) Impacto                        

(J/m) 

PP 33,44 43,75 

PP + 5% PP-g-MA+ 5% argila 35,79 25,31 

PP + 5% PP-g-MA + 5% argila + 5% fibra 35,33 25,78 

PP + 5% PP-g-MA + 5% argila + 10% fibra 37,13 29,53 

PP + 5% PP-g-MA + 5% argila + 15% fibra 37,28 30,99 

 

CONCLUSÕES 
 

A argila natural foi modificada pela reação com o sal quaternário de amônia. 

A distribuição granulométrica da argila organofilizada e da fibra mostrou 

uniformidade do tamanho das partículas.  

 O anidrido maleico (MA) foi incorporado ao PP puro, por extrusão, em três 

proporções. O melhor resultado foi com 5% de MA por apresentar maior valor de 

resistência à tração e utilizar menor quantidade e material incorporado. 

Todos os compósitos produzidos com PP-g-MA e a argila, nas proporções de 

5%, e fibra, nas proporções de 5%, 10% e 20% apresentaram maior resistência à 

tração na flexão e menores tenacidade do que o PP puro. 
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O resultado da composição com 15% de fibra foi melhor por utilizar maior 

quantidade de resíduo e apresentar maior resistência à tração na flexão e menor 

redução da tenacidade.  
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POLYPROPYLENE REINFORCED WITH ORGANOPHILIC CLAY AND BRAZILIAN 
NUT FIBERS 

 
ABSTRACT 

 
Polymer nanocomposites have been shown to possess better properties when 

compared with traditional composites. This study aims to investigate the effects of 
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the addition of organophilic clay and Brazilian nut fiber on the polypropylene (PP). 

First, 5%, 10% and 20% PP/compatibilizer maleic anhydride (PP-g-MA) by weight 

was added to Pure PP, respectively. From the results, 5% PP-g-MA was defined for 

preparing the nanocomposites. Samples were prepared containing 5% PP / PP-g-MA 

reinforced with 5% organophilic Brazilian smectite clay and 5%, 10% and 15% 

Brazilian nut fiber. Specimens were tested for tensile strength and impact. The 

materials were characterized by laser diffraction particle size and X-ray diffraction, 

and the nanocomposites, by mechanical strength and impact. The best result was 

obtained by inserting 15% fiber. 
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