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RESUMO 

 

Neste estudo, foi avaliada a influência do teor do elastômero terpolímero de 

etileno-propileno-dieno (EPDM) na morfologia de nanocompósitos polipropileno 

(PP)/EPDM/argila organofílica. As argilas organofílicas empregadas neste estudo 

foram fornecidas pela Southern Clay Products, Texas/EUA e pelo Laboratório de 

Físico-química da Unidade Acadêmica de Mineração e Geologia/UFCG/Campina 

Grande/PB. Nanocompósitos contendo 10 e 30% em massa de EPDM, 1 e 3 pcr das 

argilas organofílicas C20A, MH e MT foram preparados, pelo processo de 

intercalação por fusão, em um misturador interno acoplado ao Reômetro de Torque 

Haake operando com rotores tipo roller a 180ºC e 50 rpm durante 15 min. As 

amostras foram caracterizadas por difratometria de raios-X e Microscopia Eletrônica 

de Varredura. De acordo com os resultados obtidos fica evidenciado que o teor de 

EPDM afetou na morfologia dos nanocompósitos preparados. 
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INTRODUÇÃO 

 

A demanda por produtos inovadores, para aplicações cada vez mais específicas 

e que sejam capazes de atender a relação custo/benefício tem impulsionado 

pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos materiais e/ou a modificação 

dos já existentes. Dentro desta perspectiva se destacam os nanocompósitos de 

poliolefinas/argila, especialmente polipropileno (PP), que têm sido amplamente 

investigados visando substituir termoplásticos de engenharia de alto desempenho 
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por materiais de baixo custo (1-4). A incorporação de argilas ao polipropileno resulta 

na diminuição de algumas propriedades do PP, como a tenacidade. Visando 

compensar a redução desta propriedade e assim conseguir um ótimo balanço de 

propriedades (tenacidade e rigidez), uma fase elastomérica pode ser adicionada ao 

PP, obtendo-se desta forma um nanocompósito a base de olefina termoplástica 

(TPO) (5-7). 

Uma vez que a estrutura e propriedades dos nanocompósitos a base de TPO são 

fortemente influenciadas pela morfologia das fases dispersas, elastômero e carga, e 

pelas condições de processamento, novos nanocompósitos a base de TPO podem 

ser obtidos quando diferentes teores de elastômeros e diferentes tipos e teores de 

argilas são empregados na preparação dos mesmos. Com base no exposto, este 

estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a influência do teor do elastômero 

terpolímero de etileno-propileno-dieno (EPDM) e do tipo e teor de argila na 

morfologia de nanocompósitos polipropileno (PP)/EPDM/argila organofílica. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A matriz polimérica de elastômero termoplástico (TPO) empregada nesse estudo 

foi composta de polipropileno (PP, H103) da Braskem e do terpolímero de 

etileno‑ propileno‑ dieno (EPDM, Keltan 3200A) da DSM Elastomers Brazil, nas 

proporções PP/EPDM de 90:10 e 70:30 (massa/massa). 

A argila bentonita Argel 35® (AN) proveniente da Bentonit União Nordeste, 

Campina Grande/PB foi empregada como carga na preparação dos 

nanocompósitos. Antes de ser incorporada a matriz polimérica, a argila AN foi 

modificada organicamente com diferentes surfactantes e/ou por diferentes rotas de 

organofilização no Laboratório de Fisico-química da Unidade Acadêmica de 

Mineração e Geologia/UFCG/Campina Grande/PB. A argila montmorilonita 

organofílica comercial (Cloisite 20A), fornecida pela Southern Clay Products, 

Texas/EUA foi também empregada neste estudo para fins de comparação.  

Foram preparados nanocompósitos a partir das TPO’s, com proporções de 

PP/EPDM de 90:10 e 70:30, empregando duas concentrações de argila organofílica, 

1 e 3 pcr em relação à massa de EPDM.  

As TPO’s e os nanocompósitos foram preparados por fusão, em um misturador 

interno do reômetro de torque Haake, operando com rotores do tipo roller a uma 
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temperatura de 180 ºC e velocidade de 50 rpm por 15 minutos. Todos os materiais, 

exceto o EPDM, foram secos em estufa a vácuo a 80ºC por 12 horas antes do 

processamento.  

A composição e a codificação das amostras preparadas neste estudo estão 

apresentadas nas Tabelas 1. 

As amostras preparadas foram caracterizadas por difratometria de raios X um 

equipamento Shimadzu XDR-7000 a 40kV e 30 mA e com um comprimento de onda 

λ CuK α = 1,5418Ǻ. As amostras foram examinadas em um intervalo de 2  entre 2,0 

e 12,0 graus a uma taxa de 2/min e o espaçamento interplanar basal (d001) das 

argilas foi determinado por meio da lei de Bragg. A microestrutura dos 

nanocompósitos foi avaliada em um microscópio eletrônico de varredura SuperScan 

SS X550 da Shimadzu. Esta análise foi realizada na área transversal dos filmes 

(com 0,05 mm de espessura), fraturados em nitrogênio e recobertos com uma fina 

camada de ouro. 

 

Tabela 1 - Composição e codificação das TPO`s (PP/EPDM 90:10), (PP/EPDM 

70:30) e dos nanocompósitos TPO/argila com 1 e 3 pcr de argila organofílica. 

Amostra Teor 
de    argila 

(pcr) 

PP 
(g) 

EPDM 
(g) 

Argila 
(g) 

Código 

PP/EPDM 

1 

45 5 0 PE91 

PP/EPDM/C20A 45 5 0,05 PEC20A911 

PP/EPDM/MH 45 5 0,05 PEMH911 

PP/EPDM/MT 45 5 0,05 PEMT911 

PP/EPDM 35 15 0 PE73 
PP/EPDM/C20A 35 15 0,15 PEC20A731 
PP/EPDM/MH 35 15 0,15 PEMH731 
PP/EPDM/MT 35 15 0,15 PEMT731 

PP/EPDM/C20A 

3 

45 5 0,15 PEC20A913 

PP/EPDM/MH 45 5 0,15 PEMH913 

PP/EPDM/MT 45 5 0,15 PEMT913 

PP/EPDM/C20A 35 15 0,45 PEC20A733 

PP/EPDM/MH 35 15 0,45 PEMH733 

PP/EPDM/MT 35 15 0,45 PEMT733 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Difratometria de Raios-X (DRX) 

As Figuras 1 e 2 mostram os difratogramas das TPO’s, com razões de PP/EPDM 

correspondentes a 90:10 e 70:30 e dos nanocompósitos TPO/argila, contendo 1 e 3 

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

6888



pcr de diferentes argilas organofílicas. De acordo com a Figura 1 observa-se que a 

incorporação de 1 pcr das argilas aos TPO’s  PE91 e PE73 não resultou no 

surgimento de picos correspondentes ao plano de reflexão (001) das argilas 

organofílicas. O não surgimento de picos pode ser atribuído à formação de 

nanocompósitos com morfologia esfoliada ou a não detecção do pico devido à 

pequena quantidade de argila (8-10). É possível que neste caso não tenha ocorrido à 

formação de nanocompósitos. 
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Figura 1 - Padrões de raios X das TPO’s com razões de PP/EPDM de 90:10 (a) e 
70:30 (b) e dos nanocompósitos contendo 1 pcr das argilas organofílicas. 

 

Quando 3 pcr das argilas organofílicas foram incorporados aos TPO’s PE91 e 

PE73, Figura 2, se observa o surgimento de picos com baixa intensidade e 

alargados, conforme marcado nas Figuras 2 a e b, sugerindo a formação de 

nanocompósitos com morfologia intercalada desordenada tendendo a esfoliada.  
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Figura 2 - Padrões de raios X dos TPO’s com razões de PP/EPDM de 90:10 (a) e 
70:30 (b) e dos nanocompósitos contendo 3 pcr das argilas organofílicas. 
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Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
 

A morfologia das superfícies de fratura das misturas puras (PE91 e PE73) e dos 

nanocompósitos contendo 1 e 3 pcr das diferentes argilas organofílicas (C20A, MH, 

MT) foi avaliada por microscopia eletrônica de varredura e estão apresentadas nas 

Figuras 3 e 4 com ampliações de 1000X. 

As misturas PE91 e PE73 (Figuras 3 e 4) que exibem uma morfologia globular 

típica de blendas imiscíveis, com gotículas esféricas da fase EPDM dispersa na 

matriz do PP. As interações interfaciais entre PP e EPDM são fracas conforme 

indicado pela presença de vazios nas micrografias, os quais são correspondentes à 

fase EPDM que foi arrancada durante a fratura do material (11). 

A adição de 1 pcr de argila, independente do tipo, as misturas PE91 (Figura 3) 

resultou na redução do tamanho da fase EPDM, contudo é possível ainda observar 

vazios de tamanhos pequenos indicando uma interação fraca entre as fases 

PP/EPDM; já quando é incorporado o mesmo teor das argilas a mistura com maior 

percentual de EPDM (PE73), observa-se que houve um aumento no número de 

vazios indicando uma interação mais fraca das fases PP/EPDM e uma mudança na 

morfologia, de esférica para predominantemente elipsoidal (Figura 3). 

PE91 PEC20A911 PEMH911 

PE73 PEC20A731 PEMH731 

Figura 3 - Micrografias das TPOs PE91, PE73 sem carga e com 1 pcr de carga. 

 

Com a adição de 3 pcr de argila (Figura 4), independente do tipo, observa-se que 

os nanocompósitos contendo menor teor de EPDM (PE91) apresentaram um menor  

tamanho da fase EPDM e um menor número de vazios, indicando que neste caso a 
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argila pode ter atuado como compatibilizante inorgânico, promovendo uma melhor 

interação entre as fases PP/EPDM. Quando foi adicionado esse mesmo teor das 

argilas às misturas PE73 (Figura 4), observa-se que houve um aumento no número 

de vazios indicando uma interação mais fraca das fases PP/EPDM. 

As micrografias dos nanocompósitos contendo a argila MT não foram mostradas 

visto que foi semelhante a dos nanocompósitos contendo a argila MH. 
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Figura 4 - Micrografias das TPOs PE91, PE73 sem carga e com 3 pcr de carga. 
 
CONCLUSÕES 

 

Neste estudo observou-se que a adição de 1 e 3 pcr das argilas organofílicas as 

olefinas termoplásticas (TPOs), independente do tipo, resultou na formação de 

nanocompósitos com uma possível estrutura intercalada desordenada ou esfoliada e 

que as TPOs contendo as argilas organofílicas preparadas com tecnologia local 

apresentaram resultados semelhantes aquelas com argila organofílica comercial 

empregada como padrão de comparação para este estudo. A morfologia das TPOs, 

conforme dados de microscopia eletrônica de varredura (MEV), foi afetada pela 

razão PP/EPDM, pelo tipo e teor de argila. As TPOs com proporção PP/EPDM de 

90:10, com teor de argilas de 3 pcr apresentaram superfícies de fratura criogênica 

praticamente isentas de vazios, além de terem atuado como compatibilizante para 

as misturas PP/EPDM favorecendo a forte interação entre fases.  
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INFLUENCE OF TYPE AND CONTENT OF ELASTOMER IN THE MIXTURE 

PP/EPDM/ORGANOCLAY 

 

ABSTRACT 

 

In this study, the influence of the content of elastomeric terpolymer ethylene-

propylene-diene (EPDM) in the morphology of polypropylene nanocomposites 

(PP)/EPDM/organoclay was evaluated. The organoclays used in this study were 

supplied by Southern Clay Products, Texas/USA and the Laboratory of Physical 

Chemistry of the Academic Unit of Mining and Geology/UFCG/Campina Grande/PB. 

Nanocomposites containing 10 and 30 wt% of EPDM, 1 and 3 phr of organoclay 

(C20A, MH and MT) were prepared by the melt intercalation process in an internal 

mixer coupled to a Haake Torque Rheometer operating with roller type rotors at 

180ºC and 50 rpm for 15 min. The samples were characterized by X-rays diffraction 

(DRX) and scanning electron microscopy (MEV). According to the obtained results it 

is evident that the content of EPDM affects the morphology of the nanocomposites. 

 

Key - words: elastomer, PP/EPDM, nanocomposites, organoclay. 

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

6893


