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RESUMO 

 

A incorporação de argila organofílica com partículas nanométricas em polímeros 

termoplásticos permite a produção de nanocompósitos com melhores propriedades 

físicas e mecânicas em relação às de polímeros puros. Objetivo deste trabalho é 

avaliar o emprego montmorilonita organofílica na formulação de compósitos 

nanoestruturados em matriz de polietileno e polipropileno pelo método da 

intercalação por fusão. Para obter argilas compatíveis com as matrizes poliméricas, 

as mesmas devem ser transformadas em organofílicas. A argila foi organofilizada 

com sal quaternário de amônio, brometo de hexa-decil-trimetil amônio (HDTMA-Br). 

As caracterizações da argila sem tratamento foram feitas por análise granulométrica 

a laser. As caracterizações da argila organofílica foram feitas por fluorescência de 

Raios X (FRX), difração de Raios X (DRX), termogravimetria (TG e DTA). A 

caracterização dos nanocompósitos foi feito por microscopia eletrônica de 

transmissão (MET) e propriedades mecânicas de tração. Para a obtenção dos 

nanocompósitos de polipropileno/argila e polietileno/argila, foram preparados 

concentrados argila/polímero em um homogeneizador, com o objetivo de favorecer a 

mistura na extrusora de rosca dupla contrarotacional. Os concentrados obtidos 

foram adicionados à matriz polimérica em quantidades necessárias para a obtenção 

de teores nominais de 1% e 2,5% em massa de argila, em extrusora e 

posteriormente, moldados por injeção. Os resultados das caracterizações da argila 

pura, através da granulometria a laser, mostra uma grande porção de partículas com 

diâmetros médios ultrafinos. Através da determinação da área específica (BET), o 

resultado apresentou uma área superficial de 5,1m2g-1 e densidade 2,4g.cm-3 

distribuição de tamanhos das partículas apresentou ampla variação, com partículas 

entre 1 e 100µm. Os resultados das caracterizações da argila, organofílica, através 

das análises de florescência de raios-X (FRX), apresenta a troca catiônica entre os 

íons do sódio e cátions dos sal. Os resultados da difração de raios-X (DRX), 

mostram o aumento da distância interplanar basal, devido à penetração das cadeias 

carbônicas do sal. As análises de TG e DTA, apresentam duas perdas de massa, 

relativa à água nas camadas entre as folhas de silicato, somadas à umidade e gases 

adsorvidos na superfície do material. Através dos resultados mecânicos de tração, a 

concentração da argila, a dispersão e sua interação com a matriz, influenciam 



 

 

diretamente na resistência a tração dos corpos de prova. As imagens de MET 

revelaram as morfologias dos nanocompósitos, apresentando estruturas 

parcialmente esfoliadas com predominância de alguns aglomerados. 

 

 Palavras-chave: Nanocompósitos, termoplásticos, argila organofílica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAT 

 

The incorporation of organoclay in nanometer particles in thermoplastic polymers 

allows the production of nanocomposites with improved physical and mechanical 

properties compared to pure polymer. This study aims to evaluate the use 

organophilic montmorillonite in the formulation of nanostructured composites of 

polyethylene and polypropylene matrix by melt intercalation method by fusion. For 

clays compatible with the polymer matrices, they must be transformed into 

organophilic. The clay was organophilizated with quaternary ammonium salt, bromide 

hexa-decyl-trimethyl ammonium (HDTMA-Br). The characterization of the untreated 

clay were made by laser particle size analysis. The characterization of organoclay 

were made by X-ray fluorescence (XRF), X-ray diffraction (XRD), thermogravimetry 

(TG and DTA). The characterization of nanocomposites was done by transmission 

electron microscopy (MET) and tensile mechanical properties. The attaining of the 

nanocomposites of polypropylene/clay andpolyethylene/clay concentrated mixturesof 

clay/polymer were prepared in a homogenizer, with the objective of favoring the 

mixture in the counter-rotating duble extruded. The attained concentrated mixtures 

were added to the polymeric matrix in quantities that are necessary to achieve the 

normal level of 1% e 2,5% of clay mass extruded and injected. The superficial area 

(BET) was 5,1m2g-1 and the density 2,4 g.cm-3. The distribution of sizes is large with 

particles among 1 and 100µm. The results of the characterizations of the clay 

organophilic, by analysis of X-ray flowering (FRX), shows the cation exchange 

between sodium ions and cations of the salt. The results of X-ray diffraction (DRX) 

show the increase in basal interplanar distance, due to penetration of the carbon 

chains of the salt. The results of the analysis of TG and DTA presented two mass 

losses, at a dehydration range between related to the water in the layers between the 

silicate sheets, added to humidity and gas absorbed in the surface of the material. 

Through the results of tensile strength, the concentration of clay dispersion and its 

interaction with the matrix, directly influence the tensile strength of the specimens. 

The MET images reveal the morphologies of the nanocomposites, showing partially 

exfoliated structures with a predominance of some clusters. 

Keywords: Nanocompounds, thermoplastic, organophilic clay. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento dos primeiros nanocompósitos polímero/argila teve início 

em meados dos anos 60. A partir de então, quando Blumstin demonstrou, por meio 

da técnica de polimerização de monômeros vinílicos, a intercalação de moléculas 

poliméricas entre as lamelas da montmorilonita (LEITE, 2005). Atualmente, vem 

sendo dada muita atenção aos nanocompósitos poliméricos, em especial, aos 

nanocompósitos com silicatos em camadas, devido à grande necessidade de 

materiais modernos em engenharia e ao fato dos polímeros puros não apresentarem 

bom desempenho quanto ao comportamento ou propriedades para certas 

aplicações. 

A combinação entre materiais inorgânicos e polímeros tem sido cada vez 

mais utilizada na obtenção de compósitos. Entende-se por compósitos um material 

formado por dois ou mais materiais de composição diferentes. Tal associação reflete 

também em mudanças de diversas propriedades, como redução da permeabilidade 

a gases e aumento da resistência mecânica, que podem ser melhorados com a 

inserção de partículas inorgânicas nanométricas.   

Compósitos poliméricos convencionais geralmente envolvem uma alta 

quantidade de reforços inorgânicos (mais que 10% em massa) para alcançar as 

propriedades mecânicas desejadas. Contudo, o alto teor de reforço mecânico 

(normalmente entre 20 e 30% em massa) pode trazer desvantagens nas pro-

priedades do compósito, tais como, aumento na densidade do produto e perda de 

tenacidade devido à possível incompatibilidade interfacial entre o polímero e o 

reforço inorgânico.  

O surgimento de partículas com ordem de grandezas entre 1 a 100nm deu 

origem a uma nova classe de compósitos, os nanocompósitos poliméricos, a qual 

contém pequenas quantidades, em massa, variando de 1 a 5%, de nanopartículas 

de reforço, com ao menos uma de suas dimensões da ordem de grandeza do 

nanômetro (RODOLFO JR; MEI, 2010). Quanto à natureza, as partículas podem ser 

de escala zero-dimensional (nanopartícula), unidimensional (nanofibra) e 
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bidimensional (nanoplaquetas), em função da quantidade de dimensões em escala 

nanométrica contidas na mesma. 

Os nanocompósitos polímero/argila tiveram maior importância na aplicação 

industrial a partir do desenvolvimento por um grupo de pesquisadores da Toyota. 

Eles obtiveram nanocompósitos de nylon-6/argila organofílica por meio do processo 

de polimerização in situ da ε-caprolactona. O resultado foi uma significativa melhoria 

nas propriedades quando comparadas às do polímero puro (RAY; OKAMOTO, 

2003). 

Vários métodos de obtenção de nanocompósitos poliméricos foram 

desenvolvidos: polimerização in situ, em solução e intercalação por fusão. Dentre 

eles, o método de intercalação por fusão tem sido o mais empregado, pois é 

possível obter nanocompósitos poliméricos sem a utilização de solventes, reduzindo 

o número de etapas, riscos ambientais e custos (KORNMANN, 1999). Além disso, é 

possível utilizar equipamentos já disponíveis para mistura e processamento de 

polímeros, como extrusoras e injetoras. 

As argilas bentoníticas formadas basicamente por silicatos como 

argilomineral, montmorilonita, têm recebido grande atenção nas últimas décadas 

como materiais de cargas para polímeros, devido suas características físico-

químicas e à possibilidade de intercalação/esfoliação das camadas do silicato na 

matriz polimérica. A principal característica desses argilominerais está na presença 

da sua camada estrutural, tipicamente com 1 nm de espessura, que, se 

apropriadamente esfoliada, pode levar a produção de um nanocompósito com 

grande número de partículas finamente dispersas (aproximadamente 1 μm de 

dimensões laterais). Geralmente, para permitir uma melhor interação da argila 

inorgânica com polímeros orgânicos, a mesma deve ser transformada em 

organofílica. As argilas organofílicas têm sido obtidas a partir da adição de sais 

quaternários de amônio (com pelo menos 12 ou mais átomos de carbono em sua 

cadeia) em dispersões aquosas de argilas esmectíticas sódicas (SANTOS 1989).  

Nessas dispersões aquosas, as partículas elementares ou lamelas devem 

encontrar-se (em maior ou menor grau) umas separadas das outras (e não 

empilhadas), facilitando a introdução dos compostos orgânicos, que irão torná-las 
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organofílicas. Dessa forma, os cátions orgânicos do sal substituem os cátions da 

argila sódica, passando-a de hidrofílica para organofílica. 

Portanto, quando as argilas organofílicas são incorporadas ao polímero, o 

caráter de reforço que as partículas da argila exercem deve-se às restrições da 

mobilidade das cadeias poliméricas em contato com as partículas da argila.  Desta 

forma, melhorias nas propriedades dos nanocompósitos como: resistência à tração, 

compressão, fratura e os aumentos do módulo de Yong têm sido relacionados com a 

dispersão; o grau de delaminação; o fator de forma argila; e as interações 

interfaciais polímero-argila.  

As funções básicas das cargas minerais ou sintéticas em compostos 

termoplásticos são estratégicas e econômicas, substituindo parcialmente as resinas; 

técnicas e mercadológicas, ampliando suas aplicações com a incorporação ou 

promoção de propriedades físicas, químicas e de processamento desejáveis no 

plástico. 

 Atualmente existem poucos estudos envolvendo a produção de 

nanocompósitos de matrizes poliméricas com argilas esmectíticas montmorilonita 

(MMT) provenientes das jazidas brasileiras, portanto, visamos realizar um estudo e a 

produção nanocompósitos com argila proveniente dessas jazidas, especificamente 

da região da Paraíba.  O estado da Paraíba concentra a maior parte dessas jazidas, 

com aproximadamente 88,5% das reservas nacional, em segundo lugar o estado de 

São Paulo com 7,3% e os 4% restantes nos estados da Bahia, Minas Gerais e 

Paraná. O beneficiamento das bentonitas brasileiras, em especial a bentonita da 

Paraíba, passa pelo estagio de desintegração, adição de 2,5 a 3% em peso de 

barrilha, homogeneização, laminação ou extrudagem, cura (2 a 10 dias), secagem, 

moagem, classificação pneumática e ensacamento para obtenção da bentonita 

sódica.  

  As importações de bentonita foram de US$-FOB 32.562.000 e 208.127 t em 

2010. Isso representa um aumento de 75% no valor das importações e de 65% na 

quantidade exportada em relação a 2009. Este aumento nas importações evidencia 

o aumento no consumo aparente de bentonita e o crescimento das atividades nos 

setores consumidores. Os principais produtos importados derivados da bentonita 

são bens primários (205.333 t e US$-FOB 27.713.000), compondo 85,1% do valor 
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importado e os bens manufaturados (matéria mineral natural ativada; 2.794 t US$-

FOB 4.849.000), representando 14,9% do valor. Os principais países de origem das 

importações de bens primários foram: Argentina (54%), Índia (27%), Grécia (14%); 

EUA (4%); para bens manufaturados: EUA (57%), Argentina (19%), China (14%), 

Indonésia (9%). (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, 2010).  

  
  A produção de bentonita bruta no Brasil em 2010 aumentou sensivelmente, 

alcançando um patamar de 531.696 t. Isso representa um aumento de produção de 

101,2% em comparação com o ano anterior. Logo, percebe-se claramente a 

recuperação dos produtores de bentonita, além de indicativo do aumento de 

dinamismo dos compradores, que são essencialmente nacionais. Do total produzido, 

a Paraíba produziu 79,34%, a Bahia produziu 15,12%, São Paulo 4,69%.  

 Na produção beneficiada, a bentonita moída seca correspondeu a 34.804 t, o 

que representou um aumento de 20,76% em relação a 2009 e a bentonita ativada a 

291.623 t, 54,21%, no mesmo período. A distribuição geográfica da produção de 

bentonita moída seca deu-se da seguinte forma: São Paulo com 87,% do total e 

Paraná com 13,0%. Quanto à bentonita ativada, a Paraíba produziu 78% de toda a 

produção nacional e a Bahia, 22%. (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 

MINERAL, 2010). 

Além da vantagem dessa abundância de argilas esmectitas no Brasil, a 

transformação destas em argila organofílica por meio de tratamentos de superfície 

com sais quaternários de amônio é um procedimento sem complexidades, tendo em 

vista que as argilas tratadas provenientes da Paraíba não são comercializadas para 

o desenvolvimento de nanocompósitos. 

Uma das primeiras etapas do desenvolvimento de um novo compósito 

polimérico é a escolha dos tipos de cargas a serem testadas, ou suas combinações, 

que misturadas ao polímero e demais aditivos, assegurem as especificações 

técnicas propostas a um custo desejado. Esta escolha não pode ser arbitrária, e 

deve ser baseada em critérios técnicos e econômicos previamente estabelecidos, a 

partir de um profundo conhecimento das propriedades de cada componente 

(CIMINELLI, 1986).  

As matrizes poliméricas foram selecionadas baseadas na sua importância em 

termos de volume de material produzido, diversidade de aplicações, disponibilidade 
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e preços competitivos no mercado, além da fácil processabilidade. Estudos 

desenvolvidos pelo Departamento de Engenharia dos Materiais da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte mostram excelentes resultados quando utilizado 

matriz de polipropileno e cargas de diatomita para formação de compósitos 

polímeros/argila.  A escolha do sal quaternário de amônio, já vem sendo empregado 

em vários estudos desenvolvidos para formação de nanocompósitos poliméricos 

contendo montmorilonita, apresentando resultados satisfatórios.  A argila foi 

caracterizada por capacidade de troca catiônica (CTC), processo de classificação 

granulométrica a laser, fluorescência de Raios-X(FRX), difração de raios X(DR-X) e 

análise termogravimétrica (TG/DTA). 

Para preparação dos nanocompósitos foi utilizado extrusora de dupla rosca 

contrarotacional e em seguida os corpos de prova foram moldados por injeção. A 

partir da formação dos nanocompósitos foi realizado caracterizações através de 

ensaios mecânicos de tração e microscopia eletrônica de transmissão (MET), para o 

estudo das morfologias bem como o grau de esfoliação dos nanocompósitos 

desenvolvidos.  

A partir desse cenário, apresentamos como objetivo geral do nosso projeto a 

obtenção de nanocompósitos com matrizes de polipropileno (PP) e polietileno de 

alta densidade (PEAD), contendo montmorilonita organofílica. Nesse sentido, 

traçamos como objetivos específicos organofílIzar a argila, bentonita sódica, por 

meio do uso de sais quaternário de amônio (HDTMA-Br); incorporar a argila 

organofílica nas matrizes de PP e PEAD através do processo de intercalação por 

fusão; desenvolver  nanocompósitos e caracterizá-los a partir de análises mecânicas 

e microestruturais.  
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 TERMOPLÁSTICOS E SUAS PROPRIEDADES 

 

A descoberta dos materiais confunde-se com o início da história da 

humanidade.  Desde o prenúncio da civilização, o homem foi capaz de desenvolver 

dispositivos e ferramentas cuja finalidade quase sempre determinou o tipo de 

material a ser empregado. 

A principal diferença produzida no último século foi a junção das diversas 

descobertas científicas e do mercantilismo, criando novas condições que produziram 

pela primeira vez uma corrida entre os diversos materiais, cada qual tentando 

ganhar mais espaço, conquistar mercados de outros produtos, ampliar seus volumes 

e produzir cada vez maior lucratividade. 

Foi a partir da Revolução Industrial que a descoberta de novas ligas, o 

desenvolvimento dos processos industriais e a fase acelerada de crescimento e de 

intercâmbio econômico aceleraram o movimento de descoberta de alternativas cada 

vez mais adequadas e de elevado rendimento. A chegada do século XX representou 

um novo passo importante no qual se desenvolveu aquilo que se pode chamar hoje 

“a moderna química” (FERRAROLI; MOTTA, 2001). 

Nesse campo, os materiais sintéticos vieram revolucionar o campo de 

aplicações já conhecidas, e abrir um enorme campo de possibilidades. Essa 

contribuição permitiu que uma imensa massa de pessoas pudesse ter acesso a bens 

e produtos que até então lhes eram completamente inacessíveis. Dentre esses 

materiais sintéticos estão os termoplásticos. 

Ao longo dos anos, os termoplásticos foram ocupando cada vez mais espaço 

em aplicações que tradicionalmente utilizavam outros tipos de materiais, como: ferro, 

o aço, o alumínio, o vidro, os metais e as ligas não ferrosas, dentre outros. Esse 
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avanço foi motivado pela versatilidade dos termoplásticos, suportado por uma forte 

inovação tecnológica, que permitiu a reprodução das propriedades dos outros 

materiais, muitas vezes com vantagem. As características de fusibilidade, por 

aquecimento e solidificação por resfriamento, criam diferentes possibilidades de 

processos tecnológicos de fabricação, principalmente pela grande capacidade de 

reciclagem após ter sido fundido por diversas vezes. Devido a essas características 

o consumo aparente de termoplástico no Brasil tem aumentado a cada ano, como 

mostrado a Figura 1. 

Figura 1 – Consumo aparente dos Termoplásticos no Brasil (Estão englobadas no 

levantamento as resinas polietileno (PE), polipropileno (PP), poliestireno (PS), cloretos de 

polivinila (PVC), tereftalato de polietileno (PET) e copolímero de etileno e acetato de vinila 

(EVA)). 

 

Fonte: ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química. 

 A transformação de resinas sintéticas (polímeros) é considerada uma 

característica marcante na indústria de transformação de plásticos, indústria 

petroquímica, principalmente nos novos setores industriais que incorporam os 

plásticos transformados em seus produtos de consumo final (embalagens, 

automotivo). 

 É indicada na Figura 2 uma perspectiva de demanda expressa em volume de 

consumo interno das principais resinas termoplásticas da indústria termoquímica. Os 
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principais termoplásticos, como o polietileno, com consumo de aproximadamente 

38% e, polipropileno, com consumo de 26% da demanda nacional. 

Figura 2 – Consumo Termoplástico no Brasil 

 

Fonte: Produção –ABIQUIM- importação e exportação-sistema ALICE Jan/2006-MDIC. 

 

Complementando a gama de possibilidades, é possível a produção de 

blendas, combinando as vantagens de polímeros diferentes. Com isso, ganhos em 

produtividade, obtidos devido à facilidade de processamento dos termoplásticos, 

aliados ao seu bom desempenho, possibilitaram a obtenção de vantagens 

significativas sobre os materiais tradicionais.  

As propriedades dos polímeros carregados/reforçados diferem em muitos 

aspectos dos não carregados e dependem essencialmente das características físico-

químicas das cargas, sendo os seguintes fatores os mais importantes: forma 

geométrica, tamanho médio e distribuição de tamanho, área superficial específica, 

características de empacotamento, natureza química da superfície e energia 

superficial, pureza química, higroscopicidade e abrasividade das partículas na 

interação entre o polímero e a carga. As cargas podem ser classificadas como 

fibrosas ou não, orgânicas e inorgânicas e naturais ou sintéticas. Neste caso 

específico trataremos da carga inorgânica, onde, dependendo da capacidade de 
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reforço, pode ser classificado como carga reforçante ou inerte ou de enchimento. 

Cargas inorgânicas inertes adicionadas ao polímero alteram as propriedades deste, 

aumentando a rigidez, dureza, densidade, temperatura de deflexão térmica (HDT) e 

estabilidade dimensional e reduzindo a retração de moldagem, a dependência das 

propriedades com a temperatura, a resistência à tração e fluência e o custo.  

 

2.2 POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 

 
 

Polietileno é um polímero parcialmente cristalino, flexível, cujas propriedades 

são acentuadamente influenciadas pela quantidade relativa das fases amorfa e 

cristalina. Os polietilenos são inertes face à maioria dos produtos químicos comuns, 

devido à sua natureza parafínica, seu alto peso molecular e sua estrutura 

parcialmente cristalina (NEVES, 1999). 

Em condições normais, os polímeros etilênicos não são tóxicos, podendo 

inclusive ser usados em contato com produtos alimentícios e farmacêuticos, no 

entanto certos aditivos podem ser agressivos. No passado, o polietileno era 

classificado pela sua densidade e pelo tipo de processo usado em sua fabricação. 

Dependendo das condições reacionais e do sistema catalítico empregado na 

polimerização, vários tipos diferentes de polietileno podem ser produzidos: 

polietileno de baixa densidade (PEBD ou LDPE); polietileno de alta densidade 

(PEAD ou HDPE); polietileno linear de baixa densidade (PELBD ou LLDPE); 

Polietileno de ultra alto peso molecular; (PEUAPM ou UHMWPE); polietileno de ultra 

baixa densidade (PEUBD ou ULDPE). 

O processo industrial de fabricação do polietileno de alta densidade (PEAD) é 

resultado da polimerização do etileno, sob a ação de um catalizador (Ziegler-Natta), 

na qual, se efetua sob pressões de etileno na faixa de 10 a 15 atm e temperaturas 

na faixa de 20 ºC a 80 ºC em meio de hidrocarbonetos parafínicos em presença de 

um composto alquil-alumínio e um sal de Ni, Co, Zr ou Ti.  É uma resina 

termoplástica, cujas cadeias possuem poucas ramificações, sendo considerado um 

polímero de cadeia linear e também por este motivo possui alta densidade quando 

comparado com o polietileno de baixa densidade (PEBD). 
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O polietileno linear é altamente cristalino (acima de 90%), pois apresenta um 

baixo teor de ramificações. Esse polímero contém menos que uma cadeia lateral por 

200 átomos de carbono da cadeia principal (Figura 3), sua temperatura de fusão 

cristalina é aproximadamente 132 °C e sua densidade estar entre 0,95 e 0,97 g/cm³.  

 Figura 3 – Representação Esquemática da estrutura do PEAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Revista Polímeros: Ciência e Tecnologia, 2003. 

 

A linearidade das cadeias e consequentemente a maior densidade do PEAD 

fazem com que a orientação, o alinhamento e o empacotamento das cadeias sejam 

mais eficientes; as forças intermoleculares (Van der Waals) possam agir mais 

intensamente. Sendo maior a cristalinidade, a fusão poderá ocorrer em temperatura 

mais alta. 

 Enquanto as propriedades elétricas são pouco afetadas pela densidade e 

pelo peso molecular do polímero, as propriedades mecânicas sofrem uma forte 

influência do peso molecular, do teor de ramificações, da estrutura morfológica e da 

orientação. 

O peso molecular tem influência sobre as propriedades do PEAD, 

principalmente devido ao seu efeito na cinética de cristalização, cristalinidade final e 

ao caráter morfológico da amostra. Além disso, o peso molecular também exerce 

influência sobre a resistência ao impacto. Amostras com baixo peso molecular são 

frágeis, porém com o aumento do peso molecular, a resistência ao impacto aumenta 

e é bastante alta para o PEAD com peso molecular na faixa de 5 x105 a 106. 
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Um aumento no teor de ramificações reduz a cristalinidade e é acompanhado 

por variação significativa das características mecânicas, uma vez que causa um 

aumento no alongamento na ruptura e uma redução da resistência à tração.  

A orientação das cadeias poliméricas exerce um forte efeito sobre as 

propriedades mecânicas do polímero. Materiais fabricados com PEAD altamente 

orientado são aproximadamente dez vezes mais resistentes do que os fabricados a 

partir do polímero não orientado, pois a orientação aumenta o empacotamento das 

cadeias e consequentemente aumenta a rigidez do polímero. 

 À temperatura ambiente, PEAD não é solúvel em nenhum solvente 

conhecido, apesar de muitos solventes, como xileno, por exemplo, causarem um 

efeito de inchamento. Sob altas temperaturas, PEAD se dissolve em alguns 

hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos. O PEAD é relativamente resistente ao calor. 

Processos químicos sob alta temperatura, em meio inerte ou no vácuo, resultam em 

ruptura e formação de ligações cruzadas nas cadeias poliméricas. Sob elevadas 

temperaturas, o oxigênio ataca a macromolécula, reduzindo seu peso molecular. 

Sob baixas temperaturas, pode ocorrer degradação foto-oxidativa (especialmente 

com luz de λ < 400 nm). O PEAD é ligeiramente permeável a compostos orgânicos, 

tanto em fase líquida como gasosa. A permeabilidade à água e gases inorgânicos é 

baixa. 

O PEAD é utilizado em diferentes segmentos da indústria de transformação 

de plásticos, abrangendo os processamentos de moldagem por sopro, extrusão e 

moldagem por injeção. Algumas indústrias brasileiras já estão explorando um novo 

nicho do mercado, um tipo (grade) específico de polietileno de alta densidade para 

moldagem por sopro de tanques de combustível e outro para “containeres” de mil 

litros. 

O mercado brasileiro de polietileno ganhou novo perfil em volume e 

qualidade, gerando maior oferta e tipos (grades) de melhor desempenho e 

produtividade para a indústria de transformação. As poliolefinas representam 

aproximadamente 60% da demanda mundial de termoplásticos, onde os polietilenos 

se encaixam no patamar dos 40%. No Brasil, as poliolefinas representam cerca de 

65%, dos quais 43% correspondem aos polietilenos.  

O mercado de polietileno linear avança acentuadamente sobre a resina de 

baixa densidade convencional, cujas vendas estão estagnadas e a sua produção 

apresenta tendência de queda. Enquanto o volume de produção do polietileno linear 
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de baixa densidade cresceu 25% entre 1999 e 2000 e o de alta densidade aumentou 

17%, o de baixa densidade convencional caiu 2%. 

Nesta pesquisa utilizamos como matriz polimérica o polietileno de alta 

densidade, IH 57, produzida pela BRASKEM. Apresenta excelente resistência ao 

impacto e resistência à quebra sobtensão ambiental, associada ao bom 

processamento.   

Algumas propriedades do polietileno de alta densidade IH 57, estão 

apresentadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Propriedades do polietileno de alta densidade IH57 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.braskem.com.br 

 

 

2.3 POLIPROPILENO (PP) 

 

O polipropileno é obtido através da polimerização do gás propeno (que é o 

monômero), com alto nível de pureza, superior a 99,5% e isento de água, oxigênio, 

dióxido de carbono, hidrogênio, enxofre e acetileno, utilizando catalisadores do tipo 

Ziegler-Natta. Os processos de polimerização são através de: solução; suspensão 

em um solvente (slurry); massa (bulk); e a fase gasosa, sendo esta a de tecnologia 

mais moderna.  A fonte predominante para a produção do propeno é o 

craqueamento da nafta, uma vez que o gás natural não apresenta vantagem 

competitiva. A desidrogenação do propano ou a recuperação do gás de refinaria são 

alternativas. 

http://www.braskem.com.br/
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O polipropileno deve ser visto hoje como um conjunto de três tipos: 

homopolímero, copolímero alternado e o copolímero estatístico (ou randômico). Os 

três polímeros - homopolímero, copolímero alternado e o copolímero estatístico - 

podem ser modificados e adaptados às utilizações específicas através das técnicas 

de formulação ou compostagem.  O copolímero estatístico de polipropileno se obtém 

através da adição de eteno ao propeno.  O produto é um pouco mais resistente ao 

impacto do que o homopolímero, mas há uma melhoria acentuada da transparência.  

O copolímero alternado é fabricado em duas etapas na polimerização. O 

homopolímero, produzido na primeira etapa, é em seguida copolimerizado com o 

eteno. A proporção do eteno é bem mais elevada do que na produção do copolímero 

estatístico. A parte copolimerizada se torna emborrachada, o que permite melhorar a 

absorção da energia no impacto. Porém, as tecnologias de produção de 

polipropileno constituem uma combinação da tecnologia de processo com a 

tecnologia de catalisador. Portanto, outro exemplo do progresso tecnológico deste 

setor é a evolução do seu catalisador. Isto resultou na simplificação nas diversas 

etapas do processo produtivo, reduzindo-se assim os custos do investimento fixo. A 

escolha do catalizador e do processo de fabricação são os pontos de partida para 

definirem os custos e a qualidade do polipropileno. 

Hoje no mundo se pode enumerar uma dezena de processos em utilização, 

porém são três os processos que representam pouco menos da metade da 

capacidade produtiva mundial, a saber: Spheripol (Montell/ antiga Himont), Unipol 

(Union Carbide/Shell) e Novolen (Basf). Destaque para o processo Spherpol, devido 

sua grande versatilidade é o mais utilizado. Consiste em um processo híbrido, pois 

utiliza reação em suspensão, em propeno líquido para a obtenção do homopolímero 

e copolímero estatístico e a reação em fase gasosa para a produção de copolímero 

sequencial. Baseia-se em um reator em ‘‘loop’’, onde se realiza a polimerização do 

propeno para a produção do homopolímero ou a copolimerização para a produção 

do copolímero estatístico. 

O polipropileno também possui a propriedade de ‘‘estar-orientado, As 

pesquisas sobre esta propriedade conduziu ao filme bi-orientado (BOPP) para a 

produção de fitas adesivas, embalagens para alimentos e cigarros, etc. A bi-

orientação melhora as propriedades óticas do material e aumenta sua resistência à 

ruptura.  
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As principais características do polipropileno no tocante a sua alta aceitação e 

significativo crescimento são: alta rigidez, baixo peso específico (especialmente 

quando orientado), boa claridade e resistência às altas temperaturas (ponto de fusão 

de 170° C); propriedades mecânicas adequadas, quando reforçado, e suficientes 

para competir, em várias aplicações, com plásticos de engenharia de maior custo; 

boas propriedades que possibilita uma fácil moldagem por injeção. 

O polipropileno se tornou uma das mais importantes resinas termoplásticas da 

atualidade, continuando ainda como a resina de maior crescimento, sendo 

considerado o terceiro termoplástico mais vendido no mundo ficando atrás apenas 

do Polietileto e o PVC.   

Mais da metade do polipropileno produzido no mundo industrializado é 

destinado à produção de automóveis; utensílios domésticos e carpetes. Estes 

mercados são muito influenciados por ciclos econômicos.  

O mercado de polipropilino no Brasil atingiu a segunda colocação, ficando 

inclusive a frente do PVC. A produção nacional possui uma posição estratégica por 

ser um grande consumidor de propeno, gerados nas centrais petroquímicas que só 

utilizam nafta como insumo básico.  

Nesta pesquisa também utilizamos como matriz polimérica o polipropileno H 

402, fornecido pela BRASKEM. Indicado para filmes convencionais em matriz 

tubular apresenta boa resistência ao impacto, excelente brilho e transparência. 

Algumas propriedades do polipropileno H402 estão apresentadas na Tabela 

2. 

Tabela 2 – Propriedades do polipropileno H402 

 

  Fonte : www.braskem.com.br 

http://www.braskem.com.br/
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2.4 ARGILAS 

 

Argilas são materiais naturais, terrosos, de granulação fina (partículas com 

diâmetro geralmente inferior a 2 μm) e formadas quimicamente por silicatos 

hidratados de alumínio, ferro e magnésio. São constituídas por partículas cristalinas 

extremamente pequenas de um número restrito de minerais, conhecidos como 

argilominerais. Uma argila qualquer pode ser composta por um único argilomineral 

ou por uma mistura de vários deles.  As argilas podem conter ainda: matéria 

orgânica, sais solúveis, partículas de quartzo, pirita, calcita, outros minerais residuais 

e minerais amorfos. Os principais fatores que controlam as propriedades das argilas 

são as composições mineralógicas do argilomineral e dos não argilominerais, e as 

respectivas distribuições granulométricas das partículas, teor em eletrólitos dos 

cátions trocáveis e sais solúveis, natureza e teor de componentes orgânicos e 

características texturais da argila. 

Os argilominerais podem possuir um reticulado de estrutura fibrosa ou em 

camadas (lamelar). A maior parte se enquadra no segundo caso e são, por isso, 

chamados de filossilicatos. Os argilominerais utilizados na obtenção de 

nanocompósitos pertencem à família dos filossilicatos 2:1, ainda chamados 

trifórmicos. A estrutura cristalina desses argilominerais é constituída por dois planos 

(folhas) de tetraedros de sílica (Figura 4a) com uma folha central de octaedros de 

hidróxido de alumínio (Figura 4b), unidas entre si por oxigênios comuns às folhas. 

Estas três folhas compõem uma camada, que tem cerca de 1nm e as suas 

dimensões laterais variam de 30 nm até alguns micrometros, dependendo do tipo de 

argilomineral (CARASTAN, 2007). 
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Figura 4 – Unidades estruturais de argilas: a) tetraedros de sílica; b) octaedros de hidróxido 

de alumínio. 

 

Fonte: CARASTAN, 2007 

Na ausência de átomos de substituição ou íons adsorvidos, as faces destas 

camadas são eletricamente neutras e se empilham por forças de Van der Waal’s, 

deixando entre si um espaço conhecido como espaço interlamelar ou galeria. Este é 

o caso de argilominerais do grupo do talco e pirofilita, que são os mais simples da 

família 2:1. Quando átomos de substituição com cargas diferentes das do alumínio 

ou do silício substituem alguns destes átomos na estrutura, surge um 

desbalanceamento elétrico na superfície das camadas, gerando carga negativa. 

As galerias passam então a ser ocupadas por cátions inorgânicos que 

contrabalanceiam estas cargas negativas. Estes cátions, uma vez hidratados, 

podem ser trocados por sais orgânicos, como, por exemplo, sal quaternário de 

amônio, que tornam organofílica a superfície das galerias, permitindo a intercalação 

de moléculas de monômeros ou polímeros. É necessário entender e governar as 

interações físico-químicas entre o íon intercalado nas camadas dos silicatos, e o 

polímero a ser intercalado nas nanopartículas para que se possa obter 

nanocompósitos (CARASTAN, 2007). Na Figura 5 pode-se observar o empilhamento 

de camadas de uma argila 2:1, enfatizando os cátions trocáveis presentes nas 

galerias. 
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Figura 5 – Ilustração esquemática do empilhamento de camadas de uma argila 2:1, 

enfatizando os cátions trocáveis presentes nas galerias (CARASTAN, 2007). 

 

2.4.1 Argilas Bentonítica 

 

A bentonita pode ser definida como uma rocha constituída essencialmente por 

um argilomineral montmorilonítico (esmectítico), formado pela desvitrificação e 

subsequente alteração química de um material vítreo. (SANTOS, 1989).  

A composição química e a fórmula da cela unitária da montmorilonita “teórica” 

ou extremo da série é (Al3,33 Mg0,67)Si8O20(OH)4.M
+1

0,67, onde M+1 é um cátion 

monovalente. Essa fórmula mostra que a cela unitária tem carga elétrica negativa, 

devido à substituição isomórfica do Al3+ por Mg2+. O cátion M+ que balanceia a carga 

negativa é chamado cátion trocável, uma vez que pode ser trocado, de forma 

reversível, por outros cátions. A Figura 6 apresenta, lateralmente, duas camadas 

sucessivas 2:1 de montmorilonita; à distância interplanar basal é da ordem de 15 Å a 

17 Å e a espessura da camada 2:1 é da ordem de 8,97 Å. O cátion M+
 ocupa o 

espaço interplanar das camadas 2:1 e pode estar anidro ou hidratado. Conforme a 

dimensão do cátion anidro e o número de camadas de moléculas de água 
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coordenadas ao cátion (e, portanto, também intercaladas), podem-se ter valores 

diferentes da distância interplanar basal. 

Quando argilominerais montmoriloníticos anidro são colocados em água ou 

em ambientes úmidos, os cátions trocáveis se hidratam, penetra água e o 

espaçamento basal aumenta: nessas condições, os cátions interlamelares são 

suscetíveis de serem trocados por outros cátions por uma reação química 

estequiométrica. A espessura entre camadas varia com a natureza do cátion 

interlamelar, da quantidade de água disponível ou de outras moléculas polares sem 

alterar os valores das reflexões cristalinas. Dessa forma, uma montmorilonita natural 

policatiônica pode ter uma fórmula estrutural, ver Figura 6, entre os extremos dos 

minerais típicos. 

Figura 6 – Estrutura dos filossilicatos 2:1  

 

Fonte: RAY; OKAMOTO, 2003 

A montmorilonita, em sua estrutura, apresenta perfil irregular. São muito finas 

possuem uma grande tendência a se agregarem no processo de secagem, como 

também, apresentam boa capacidade de delaminação quando em contato com 

água. Possuem empilhamentos, rígidos formados por forças polares fracas e Van 

der Waal’s, formando entre os empilhamentos lacunas denominadas de galerias ou 

camadas interlamelares nas quais residem cátions trocáveis de Na+, Ca+, Li+, fixos 
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eletrostaticamente e com a função de compensar cargas negativas geradas pela 

substituição isomórficas que ocorrem no reticulado (CARASTAN, 2007). 

 

2.4.2 Capacidade de Troca Catiônica (CTC) 

 

A capacidade de troca catiônica (CTC) representa a quantidade de cátions 

que um mineral argiloso ou argila pode adsorver ou trocar. Isto é, os íons fixados na 

superfície da argila, entre as camadas e dentro dos canais do retículo cristalino, 

podem ser trocados por meio de reação química, por outros íons presentes em uma 

solução aquosa, sem que isso venha trazer uma modificação em sua estrutura 

cristalina. 

 A capacidade de troca de íons de um mineral argiloso ou argila é uma 

propriedade que resulta do desequilíbrio das suas cargas elétricas. Este 

desequilíbrio deve-se às substituições isomórficas, as quais influenciam 

determinadas propriedades físico-químicas e tecnológicas. 

A capacidade das argilas em trocar os cátions existentes entre as lamelas é 

considerada uma propriedade única. No caso em estudo (argilas lamelares), a 

capacidade de troca catiônica é grande devido à geometria do espaço interlamelar 

ser favorável. 

O processo de troca de cátions é um processo estequiométrico, segundo o 

qual cada íon adsorvido pelo mineral argiloso provoca a libertação de um 

equivalente do cátion anteriormente fixado. A CTC pode ser expressa normalmente 

em miliequivalente por grama (meq/g), normalmente 100g, e varia com o tipo de 

argila.   

A população das posições catiônicas é tal que as camadas estão 

desequilibradas eletricamente, com uma deficiência de cargas positivas, que é 

compensada por cátions hidratados alojados entre as camadas estruturais. Em 

contato com água, os cátions se hidratam e o espaçamento basal aumenta. Assim, 
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os cátions interlamelares são suscetíveis de serem trocados por outros cátions por 

meios uma reação química estequiométrica. 

As argilas do grupo das esmectitas, principalmente a montmorilonita  

(fcomponente da bentonita), apresentam moderada carga negativa superficial, que 

varia de 80 a 150 meq/g, como mostrado na Tabela 3. 

Tabela 3 – Capacidade de troca catiônica de alguns argilominerais. 

 
Argilomineral CTC em meq/g 

Montmorilonita 80 a 150 

Caulinita 3 a 15 

Ilita ou Clorita 10 a 40 

Vermiculita 100 a 150 

 

Vários métodos de medidas da CTC têm sido descritos na literatura, cada 

qual utilizando diferentes procedimentos(GOMES,1986). Entretanto, um método 

utilizado para determinação da CTC de aluminossilicatos envolve a saturação do 

material com íon amônio através do tratamento da argila em solução de acetato de 

amônio em PH 7, e posterior análise quantitativa dos íons (Na+, Ca+, K+, Fe2+ e Fe3+) 

deslocados. 

 

2.4.3 Ocorrências e Consumos das Bentonitas 

 

No Nordeste brasileiro, na Província Estrutural Borborema, com uma 

superfície de aproximadamente 380.000 Km2, que se estende do Estado de Sergipe 

ao Estado do Ceará, englobando várias ocorrências sedimentares, são registradas 

importantes ocorrências de argilas esmectíticas da Formação Campos Novos. Os 

depósitos sedimentares que contêm argilas esmectíticas nos sítios de Bravo, Lajes e 

Juá, distrito de Boa Vista, estão localizados a 60 Km da cidade de Campina Grande 

no Estado da Paraíba (BARAÚNA, 1993). 
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O estado do Paraná tem a maior porção das reservas medidas (38,6%), 

enquanto a Paraíba tem a maior parte das indicadas (88,2%). No total, as reservas 

paraibanas representam 55% do total e as paranaenses, 24%. (DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, 2007). 

Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral (2008), o Brasil é 

responsável por 2% da produção mundial de bentonita, concentrando cerca de 80% 

da produção nacional no estado da Paraíba, mais precisamente no município de Boa 

Vista. Estas argilas bentoníticas são consideradas as melhores do país e desde sua 

descoberta, início dos anos 60, são extraídos elevados volumes que já levaram boa 

parte das variedades mineralógicas à exaurição. 

 Oficialmente 14 empresas atuam neste ramo da mineração no país. A maior 

delas é a Bentonit União Nordeste que produziu, ainda segundo o DNPM (2008), 

48,1% da bentonita bruta. Nesse mesmo ano, os investimentos na mineração de 

bentonita brasileira alcançaram R$ 3.748.770,00, dos quais 43,3% foram para 

equipamentos, 25,6% para infra-estrutura, 8,2% para desenvolvimento de mina, 

8,1% geologia e pesquisa mineral, 7% saúde e segurança no trabalho, 4,1% meio 

ambiente, 1,6% estudos geotécnicos, 1,2% inovações tecnológicas, 0,7% 

caracterização tecnológica do minério. Com investimentos previstos até 2011 na 

mineração e beneficiamento da bentonita no Brasil da ordem de R$ 9.987.000,00.  

Os principais usos da bentonita são: como agente tixotrópico de fluidos de 

perfuração de poços de petróleo e de água; aglomerante de areias de moldagem 

usadas em fundição; pelotização de minérios de ferro; descoramento de óleos e 

granulado sanitário para gatos. Mas, a distribuição de seu consumo varia de modo 

significante de acordo com o país.  

No Brasil, as principais aplicações da bentonita são na pelotização de minério 

de ferro e fluidos de perfuração. Nesse contexto, acredita-se que depósitos 

esmectíticos derivados de basaltos intemperizados, como os da bacia do Parnaíba, 

podem vir a ser uma alternativa interessante à futura escassez das argilas 

bentoníticas da Paraíba, assim como, somar a produção nacional existente para 

suprir a demanda interna, que só tende a aumentar dado ao elevado crescimento 

industrial do país. 

 

 

 



37 
 

 

2.5 SAIS QUATERNÁRIOS DE AMÔNIO – AGENTES SURFACTANTES 

 

Os sais quaternários de amônio possuem um ou dois grupos de 

hidrocarbonetos de cadeia longa, ligados diretamente ao átomo de nitrogênio, e 

constituem um grupo importante de produtos químicos industriais, cujos usos 

incluem a fabricação de “colóides organofílicos” ou argilas organofílicas (XIE et al. 

2001). 

Até o momento, vários tipos de agentes de compatibilização foram usados na 

produção de nanocompósitos. Os íons alquil amônio são os mais populares porque 

eles podem ser trocados facilmente com os íons situados entre as camadas das 

argilas. Silanos foram usados por causa da habilidade de reagir com os grupos 

hidroxila situados à superfície e às extremidades das camadas da argila. Além de 

poderem ser trocados facilmente, os íons de alquil amônio podem ser intercalados 

facilmente entre as camadas de argila e podem oferecer uma boa alternativa para 

substituir os aminoácidos durante a produção de nanocompósitos. Os íons de alquil 

amônio mais amplamente usados são baseados em alquil aminas primárias com 

carbonos na sua cadeia. Estes permitem reduzir a energia superficial da argila de 

forma que a espécie orgânica com polaridade diferente possa ser intercalada entre 

as camadas da argila (CARASTAN, 2007). 

Os cátions orgânicos que substituem os inorgânicos nas galerias dos 

filossilicatos, através de troca catiônica, agem como surfactantes, modificando as 

características superficiais das lamelas de argila para facilitar a difusão de cadeias 

poliméricas. Eles apresentam uma cabeça positiva, que é atraída pela superfície da 

argila, e uma ou duas caudas de hidrocarboneto, em geral contendo de 12 a 20 

átomos de carbono, além de poderem ter outros grupos orgânicos ligados, que 

facilitem a interação com polímeros, monômeros ou solventes orgânicos 

(CARASTAN, 2007). Estes surfactantes são, geralmente, cátions de sais de amônio 

quaternário, como os exemplificados na Figura 7. 

 



38 
 

 

Figura 7 – Cátions de sais quaternários de amônio utilizados como surfactantes em 

nanocompósitos: a) octadeciltrimetil amônio, b) dioctadecildimetil amônio, c) 

dodecilvinilbenzildimetil amônio.

 

 Fonte: CARASTAN, 2007 

A série homóloga de alquilaminas (RNH2) pode ser facilmente sintetizada e 

por outro lado, o CH3.NH2 reage com HCl formando o cátion quaternário de amônio 

[CH3.NH3] que pode trocar o Na+ da esmectita sódica. O interesse em se estudar 

uma série homóloga de compostos é o de que se pode esperar uma variação de 

propriedades, à medida que o número de átomos de carbono aumenta nos membros 

da série (XIE et al. 2001). 

Os compostos com argilas organofílicas obtidos a partir de sais quaternários 

de amônio não são tóxicos; são biodegradáveis e tensoativos ou surfactantes. São 

utilizados também em cosméticos, graxas lubrificantes e tintas (XIE et al. 2001). 

 

2.5.1 Comportamento Térmico dos Sais Quaternários de Amônio 

 

Além da necessidade da escolha adequada do trio 

polímero/argila/surfactante, de modo que se obtenha a compatibilidade necessária 

para uma boa dispersão, é preciso estar atento à estabilidade térmica do surfactante 

nas temperaturas de processamento dos nanocompósitos. Estudos de degradação 

verificaram que a decomposição de alguns sais pode começar a ser significativa em 

temperatura da ordem de 180°C (XIE et al., 2001). Como a maioria dos 



39 
 

 

termoplásticos é processada, no mínimo, por volta dessa temperatura, a estabilidade 

térmica do sal presente na argila deve sempre ser considerada. Certos sais são 

mais estáveis do que outros, sendo necessário o estudo de cada caso. 

Os processos de degradação dos sais quaternários de amônio à base de 

cloreto de amônio são geralmente através de reações de substituição ou eliminação 

(XIE et al., 2001; CERVANTES et al., 2007; DAVIS et al., 2001). Na reação de 

substituição, o ataque nucleofílico de uma pequena porção R4N+
 por um íon cloreto 

poderá levar à formação do RCl e R3N (Figura 8) que é essencialmente uma reação 

inversa da síntese dos sais quaternários de amônio. Nestes casos, o menor grupo 

metil e o grupo benzil são geralmente mais susceptíveis ao ataque nucleofílico. 

Figura 8 – Reação de substituição nucleofílica levando à decomposição dos sais de amônio. 

 

Fonte: XIE et al., 2001; CERVANTES et al., 2007 ; DAVIS et al., 2001 

 

A degradação dos sais de amônio isolados, ou na presença da argila 

organofílica, pode ser monitorada também por termogravimetria. É importante 

reconhecer algumas suposições na interpretação dos resultados de perda de massa 

como sendo uma medida do grau de reação. 

 

2.6 ARGILAS ORGANOFÍLICAS 

 

As argilas organofílicas têm sido sintetizadas a partir de bentonita sódica, que 

é altamente hidrofílica, pela adição de sais quaternários de amônio em dispersões 

aquosas de bentonitas sódica, onde ocorre a troca de cátions inorgânicos por 

cátions orgânicos (DÍAZ, 1999). 
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Nestas dispersões aquosas as partículas elementares, as lamelas, devem 

encontrar-se, no maior grau possível, separadas umas das outras, facilitando a 

introdução dos compostos orgânicos que irão torná-las organofílicas.  

A intercalação do surfactante catiônico na estrutura das argilas possibilita a 

remoção de poluentes tanto de origem orgânica quanto inorgânica. O surfactante 

incorporado entre as camadas da argila confere inchamento e dispersão em 

compostos orgânicos, aumentando o espaço basal entre as camadas (XI et al., 

2004).  

Devido os cátions trocáveis dentro dos espaços interlamelares e na superfície 

da bentonita não fazerem parte da estrutura interna, os sais quaternários de amônio 

de cadeias longas são os compostos orgânicos mais utilizados na preparação de 

argilas organofílicas (VELENZUELA DÍAZ, 1999).  Esses sais representam o estado 

final na alquilação do nitrogênio de aminas, onde quatro grupos orgânicos se 

encontram covalentemente ligados ao átomo de nitrogênio e, a carga positiva deste 

átomo é neutralizada por um anion, geralmente um halogênio, conforme Figura 9. 

Figura 9 – Fórmula estrutural do Sal Quaternário de Amônia, R = Radical Orgânico, 

X- = Halogênio 

 

Fonte: MORRISON, BOYD, 1996. 

Em nosso estudo, estaremos utilizando o sal brometo de hexadeciltrimetil 

amônio (HDTMA-Br), sua fórmula estrutural está representada na Figura 10. 
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Figura 10 – Brometo de HexadecilTrimetil Amônio – HDTMA-Br 

 

Fonte: LIU; WU, 2004. 

Para preparação de argilas organofílicas na formação de nanocompósitos 

poliméricos observa-se que o tipo de sal empregado na modificação da argila tem 

influência na afinidade com o tipo de polímero em função da polaridade do mesmo, 

ou seja, polímeros mais polares requerem argilas mais polares enquanto para 

polímeros apolares argilas de menor polaridade são mais adequadas. Em nosso 

estudo, na qual, utilizaremos polímeros apolares como o polipropileno e o polietileno, 

as argilas são geralmente modificadas com haletos de diestearildimetil amônio.  

Além disso, diferentes tipos de sais, em função dos diferentes comprimentos das 

cadeias alquílicas produzem argilas organofílicas com espaçamentos basais 

diferentes. As argilas também podem ser modificadas com sais quaternários de 

amônio e co-intercaladas com outros tipos de compostos (LIU; WU, 2004). 

 

2.6.1 Síntese de Argilas Organofílicas 

 

A preferência pelo uso de esmectitas nessas sínteses deve-se às pequenas 

dimensões dos cristais e à elevada capacidade de troca catiônica (CTC) desses 

argilominerais: isso faz com que as reações de intercalação sejam rápidas e que as 

trocas sejam completadas em sua totalidade. Por outro lado, a expansão que ocorre 

na distância interplanar basal permite seu estudo preciso por difração de raios-X 

(SOUZA, 2007). 

A técnica de troca de íons consiste basicamente em dispersar a argila em 

água quente, adicionar o sal quaternário de amônio previamente dissolvido e manter 
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sob agitação por determinado período, em seguida, lavar para retirar o excesso de 

sal que não reagiu, filtrar, secar e desagregar o material obtido. 

Nestas dispersões aquosas de bentonítas sódicas, os cátions orgânicos do 

sal substituem os cátions de sódio da bentoníta, passando-a de hidrofílica para 

organofílica (JOSÉ et al., 2002), como mostra a Figura 11. Esses cátions diminuem a 

tensão superficial das bentoníticas e melhoram seu caráter de molhamento pela 

matriz polimérica. Além disso, os cátions alquilamônio e alquilfosfônio 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 (QUTUBUDDIN, 1991). 

Figura 11 – Introdução do sal orgânico e da substituição de cátions trocáveis da argila. 

 

Fonte: MARTINS, 2007 

Nesta técnica é feita a modificação superficial da argila com substituição de 

cátions trocáveis presentes nas galerias da argila, geralmente Na+, que é mais 

facilmente trocável por serem monovalente por cátions orgânicos de sais 

quaternários de amônio ou mesmo outros tipos de sais, em solução aquosa. A 

quantidade de intercalante ligado à superfície das lamelas da argila é limitada pela 

capacidade de troca de cátions da argila. Quando não há predominância de um tipo 

de cátion, por exemplo, sódio ou cálcio, a bentonita é chamada de sódica ou cálcica. 

Neste estudo a sódica será utilizada. Quando não há predominância de um tipo de 

cátion a bentonita é chamada de policatiônica.  Importantes e diversificadas são as 
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aplicações tecnológicas e industriais das bentonitas sódicas, entre os vários usos, 

destaca-se ultimamente um de grande importância que é a obtenção de argilas 

organofílicas. A Figura 12 apresenta um esquema do procedimento de obtenção de 

argilas organofílicas, partindo-se de bentonitas policatiônica, como as encontradas 

no Brasil a qual e submetida à troca catiônica por sódio. 

Figura 12 – Esquema do procedimento de obtenção de argilas organofílicas. (a) 

Esquema de estrutura de argila policatiônica; (b) Esquema de estrutura de argila 

monocatiônica; e (c) Esquema de argila organofílica. 

 

Fonte: SOUZA, S.H. 2007 

Existe um grande número de aplicações em diversas áreas tecnológicas, 

utilizando argilas organofílicas, as quais tem grande utilidade como componentes 

tixotrópicos de fluidos de perfuração de poços de petróleo à base de óleo. São 

também utilizadas nas indústrias de fundição de metais, aditivos reológicos de 

lubrificantes, tintas adesivos e cosméticos, e devido à afinidade que possuem por 

compostos orgânicos, estão sendo largamente estudadas na adsorção e retenção 

de resíduos perigosos, resíduos industriais e contaminantes sólidos. 
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2.7 NANOTECNOLOGIA 

 

A nanotecnologia é a ciência das coisas extremamente pequenas, que visa à 

concepção, construção e manipulação de sistemas cujas unidades fundamentais 

têm dimensões da ordem de 1 a 100 nm (nanometro). Um nanômetro é igual a 10-9 

m, ou seja, cerca de 100.000 vezes menores do que a espessura de cabelo (0,1mm) 

e cerca de dez vezes o tamanho de um átomo de hidrogênio. A nanotecnologia é 

atualmente uma área interdisciplinar cobrindo diversos tópicos e com aplicações em 

muitos domínios, tais como: o consumo (roupas, alimentos, cosméticos), o ambiente, 

a energia, a eletrônica e a medicina. 

As aplicações da nanotecnologia atualmente, já no mercado, são 

essencialmente na área dos nanomateriais. Algumas aplicações envolvem 

protetores solares com nano partículas de óxido de zinco, que são muito eficientes 

para absorver os raios ultravioletas, mas deixam passar a luz visível, tornando o 

creme transparente; embalagens para alimentos com nonapartículas de prata que 

têm propriedades antibacterianas. A Figura 13 mostra nanopartículas de ouro 

ligando-se preferencialmente às células cancerosas (à esquerda) sem afinidade 

específica por células saudáveis (à direita), constituindo assim um meio eficiente de 

diagnóstico. 

Figura 13 – Células cancerosas à esquerda ligadas as nanopartículas de ouro e iluminadas; 

células saudáveis à direita que não possuem afinidade pelas nanopartículas. 
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2.7.1 Propriedades Físico-Químicas dos Nanocompósitos 

 

Os nanocompósitos constituem uma classe de materiais formados por 

híbridos de materiais orgânicos e inorgânicos, onde a fase inorgânica está dispersa 

em nível nanométrico em uma matriz polimérica.  A fase inorgânica mais utilizada na 

preparação de nanocompósito é a argila montmorilonita de origem natural, cuja 

razão de aspecto é bastante elevada. 

Apresentam uma boa capacidade de delaminação somada à alta resistência a 

solventes e estabilidade térmica necessária aos processos de polimerização e de 

extrusão, fatores que levaram à sua popularização como carga para 

nanocompósitos com eficácia comprovada. 

Três principais tipos de estruturas que estão apresentadas na Figura 14 

podem ser obtidos quando uma argila é dispersa em uma matriz polimérica: 1) 

estrutura de fase separada quando as cadeias poliméricas não intercalam as 

camadas de argila levando à obtenção de uma estrutura de propriedades similares 

às de um compósito convencional; 2) estrutura intercalada quando as cadeias 

poliméricas são intercaladas entre as camadas de argila, formando uma estrutura 

multicamadas bem ordenadas, a qual apresenta propriedades superiores à de um 

compósito convencional; 3) estrutura esfoliada, onde a argila é completamente e 

uniformemente dispersa em uma matriz polimérica, maximiza as interações 

polímero-argila e leva a significativas melhorias nas propriedades físicas e 

mecânicas. A uniforme dispersão da nanocarga na matriz polimérica produz uma 

larga interação interfacial, o que representa a característica peculiar do 

nanocompósito e o diferencia de um compósito convencional (PAIVA, L.B et al, 

2008) 
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Figura 14 – Representação esquemática das estruturas dos nanocompósitos 

 

Fonte: PAIVA, L.B.et al, 2008. 

A interação interfacial e uniforme dispersão entre os componentes 

proporcionam melhorias nas propriedades mecânicas, térmicas, de barreira e 

retardância à chama quando os nanocompósitos são comparados à matriz pura e 

aos compósitos convencionais. 

No desenvolvimento de nanocompósitos, polímeros apolares como o 

polipropileno e o polietileno, por serem polímeros semicristalinos, apresentam 

propriedades influenciadas por sua morfologia e cristalinidade. Como a cinética de 

cristalização e o desenvolvimento da microestrutura dos polímeros devem ser 

afetados de forma direta pela presença das nanopartículas, o estudo destas inter-

relações é fundamental para se entender o comportamento e as propriedades dos 

nanocompósitos (LIU, 2004). 

Estes materiais apresentam a vantagem adicional de utilizar pequenas 

quantidades de carga, geralmente entre 3% e 5% em peso, contra os 10% a 40% 

em peso que são utilizados nos compósitos tradicionais. Dessa forma, problemas 

durante o processamento são reduzidos. 
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2.7.2 Métodos de Preparação dos Nanocompósitos 

 

Os três métodos de obtenção de nanocompósitos são: intercalação por 

polimerização in situ, intercalação por solução e intercalação por fusão.  

A intercalação por polimerização in situ consiste na expansão do silicato em 

camadas, no monômero líquido ou em uma solução monomérica. A polimerização é 

iniciada, na presença do silicato, por calor ou radiação, pela difusão de um iniciador 

apropriado ou catalisador inserido entre as camadas da argila por troca de cátions, 

antes do seu inchamento. Desta forma, a cadeia polimérica é sintetizada entre as 

camadas da carga nanométrica, dispersando-se e formando o nanocompósito. Este 

método é atualmente muito utilizado com matriz de polímero termofixo. O esquema 

da síntese de nanocompósitos pela polimerização in situ pode ser visualizado na 

Figura 15. 

Figura 15 – Esquema da síntese de nanocompósitos pela intercalação por polimerização in 

situ. 

 

 Fonte: KORNMANN, 1999 apud LEITE, 2008. 

O método de intercalação por solução se baseia na preparação de uma 

solução de polímero ou pré-polímero e outra de silicato, que utiliza um solvente 

compatível com a matriz polimérica, possibilitando o afastamento das camadas do 

silicato. As argilas organofílicas podem esfoliar-se parciais ou completamente 

quando imersas em um solvente adequado. Se este solvente dissolve o polímero a 

ser utilizado, é possível misturar o polímero e a argila juntos no solvente 

(KORNMANN, 1999 apud LEITE, 2008). 
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As moléculas de polímero tendem a se adsorver na superfície das lamelas 

que estejam dispersas e, depois da retirada do solvente por evaporação, estas se 

reagrupam formando tactóides, porém agora contendo o polímero intercalado. 

Entretanto, deve ser feita uma escolha adequada do solvente e do surfactante em 

função do polímero estudado, pois, em alguns casos, o solvente se adsorve na 

argila preferencialmente ao polímero, de modo que não há intercalação (VAIA et al., 

1993). Este método permite a intercalação de polímeros com baixa ou nenhuma 

polaridade. A Figura 16 mostra o esquema da síntese de nanocompósitos obtidos 

por intercalação por solução. 

Figura 16 – Esquema da síntese de nanocompósitos pela intercalação por solução in 

situ. 

 Fonte: KORNMANN, 1999 apud LEITE, 2008 

Na intercalação por fusão o polímero é fundido e misturado com a argila sob 

cisalhamento. Essa técnica possui grandes vantagens em relação aos outros 

métodos apresentados. Isso se deve ao fato de não utilizar solventes orgânicos e 

ser compatível com as técnicas industriais de mistura e processamento, como 

extrusão e injeção, e possibilitar a preparação de nanocompósitos com polímeros 

que anteriormente não eram adequados à intercalação in situ e em solução (RAY; 

OKAMOTO, 2003). O esquema da síntese de nanocompósitos obtidos por 

intercalação por fusão pode ser visto na Figura 17. 
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Figura 17 – Esquema da síntese de nanocompósitos obtidos pela intercalação por 

fusão.  

   

 Fonte: KORNMANN, 1999 apud LEITE, 2008. 

Quatro estruturas diferentes podem ser formadas a partir de híbridos 

polímero/argila (RAY; OKAMOTO, 2003). Na Figura 18, observam-se os quatro tipos 

de híbridos formados a partir de polímero e argila. 

Figura 18 – Representação esquemática dos tipos de híbridos formados a partir de 

polímero e argila. 

 

Fonte: Adaptado de RAY & OKAMOTO, 2003 citado por LEITE, 2008. 

Na forma de microcompósito, as moléculas do polímero não são capazes de 

intercalar nas camadas da argila, fazendo com que esta tenha um comportamento 
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de uma carga convencional, não proporcionando melhora nas propriedades, ou seja, 

não ocorrendo à formação de um nanocompósito. 

No nanocompósito intercalado ocorre a inserção de moléculas de polímero 

nas camadas da argila, ocasionando um aumento da distância interplanar basal sem 

a destruição do empilhamento natural da argila. 

O nanocompósito floculado é semelhante ao nanocompósito intercalado. As 

partículas dos silicatos em camadas são floculadas devido às interações aresta-

aresta, formando aglomerados de partículas intercaladas por polímero. 

No nanocompósito esfoliado, quantidades de cadeias intercaladas no espaço 

interlamelar são suficientes para ocasionar o aumento da distância basal, anulando 

o efeito das forças atrativas entre as lamelas e, fazendo com que estas camadas 

comportem-se como entidades isoladas umas das outras. Elas podem ficar 

dispersas de maneira uniforme na matriz polimérica, não apresentando ordem. 

 

2.7.3 Comercialização e Uso dos Nanocompósitos 

 

Há décadas, cargas minerais, metais e fibras têm sido adicionados às 

polímeros termoplásticos ou termofixos com intuito de melhorar as propriedades 

como resistência à tração, rigidez e temperaturas de distorções térmicas e, em 

alguns casos, também reduzir custos nos processos produtivos. Tais misturas muito 

populares são conhecidas como compósitos. 

Mais recentemente, com a evolução das técnicas de síntese e com a 

possibilidade de caracterização dos materiais em escala atômica, tornou-se possível 

a mistura de moléculas de polímeros com partículas de dimensões nanométricas.  A 

interação dessas partículas nanométricas com as moléculas de polímeros ocorre em 

escala molecular, além disso, a área superficial onde essas interações ocorrem é 

extremamente maior em comparação com os materiais de dimensões 

convencionais. Tais fatores determinam uma melhoria significativa das propriedades 
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da material base, normalmente maior do que se pode verifica em compósitos 

tradicionais. 

Nanocompósitos termoplásticos apresentam vantagens significativas em 

relação aos materiais puros, ou seja, sem nanopartículas, a exemplo do aumento 

significativo da rigidez, da resistência à tração, e da temperatura de distorção 

térmica, sem aumentar muito a densidade do material, mantendo o brilho e a 

transparência. Minerais de argila, devido à sua singular estrutura em camadas, à 

química de intercalação, disponibilidade, e baixo custo, são promissores reforços de 

polímeros, com fabricação de baixo custo, leve e de alto desempenho.  

Melhoria das propriedades dos nanocompósitos que são então discutidos, 

incluindo propriedades mecânicas, térmicas, de barreira, condutividade elétrica, 

biodegradabilidade entre outros. Além disso, suas aplicações comerciais disponíveis 

e potenciais na área de embalagem, automotivo, revestimento e pigmentos, 

materiais elétricos, e em especial os campos biomédico estão em destaque.  

Atualmente, as principais pesquisas de aplicações comerciais de 

nanocompósitos são na área automobilística e de embalagens.  No primeiro caso o 

enfoque é a melhoria das propriedades mecânicas, sem comprometimento dos 

custos e permitindo a redução do peso dos produtos. Na área de embalagens o 

principal motivo é a melhoria das propriedades de barreira à gases de filmes, como 

mostra Figura 19. 

Figura 19 – Nanocompósitos utilizados na área de embalagens plásticas 

               

Fonte: INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, 2009. 
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Outra importante razão para o desenvolvimento de compósitos preparados 

com nanopartículas, as quais em geral são revestidas de forma a possibilitar a 

obtenção de propriedades de desempenho superiores, é que seu mecanismo de 

fratura provavelmente será muito diferente do mecanismo dos compósitos contendo 

micropartículas inorgânicas. Desta forma, nos últimos anos, intensos esforços de 

pesquisas têm sido direcionados para aos nanocompósitos. 

 

2.7.4 Condições de Processamento na Formação de Nanocompósitos 

 

A intercalação no estado fundido consiste na mistura do polímero com a argila 

organofílica. A mistura é processada em equipamentos de misturas convencionais 

para fundir e permitir a intercalação das moléculas do polímero entre as lamelas da 

argila. O método de intercalação por fusão tem grande vantagem sobre os outros 

dois métodos, pois ele é favorável do ponto de vista ambiental devido à ausência de 

solventes orgânicos, e é compatível com técnicas industriais de mistura e 

processamento. Isto permite o desenvolvimento de nanocompósitos usando-se 

diretamente os equipamentos comuns de transformação como extrusoras, injetoras 

e misturadores. Diversos fatores interferem no estado de dispersão dos 

nanocompósitos: o tipo do modificador orgânico para a argila (FORNES et al., 2002; 

FORNES et al., 2004; ZHAO et al., 2004), as propriedades da matriz polimérica 

(HOTTA; PAUL, 2004) e o tipo e a concentração do compatibilizante no sistema 

(WANG et al. 2004; LERTWIMOLNUN; VERGNES, 2005). Todos estes fatores 

determinam se o polímero poderá-se intercalar e/ou esfoliar entre as camadas da 

argila organofílica. 

 O estado de esfoliação também parece ser fortemente afetado pelas 

condições de processamento e de mistura (LERTWIMOLNUN; VERGNES, 2005; 

ZHU; XANTHOS, 2004). A incorporação da argila organofílica na matriz 

normalmente é feita em extrusoras de rosca dupla. No entanto, a escolha do tipo de 

extrusoras (se rosca simples ou dupla rosca) (co ou contra rotacional) e as variações 

dos parâmetros de processo (tempo de residência e a taxa de cisalhamento) têm 
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sido reportado por diversos autores (DENNIS et al., 2001; LERTWIMOLNUN; 

VERGNES, 2005). 

Extrusão é um método utilizado para o processamento de polímero no qual o 

material é transportado, mais comumente na forma de pó ou grânulos (pellets) por 

uma rosca, ao longo de um barril aquecido, até uma matriz que se encontra no final 

deste barril, cuja função é a conformação final do material. As funções básicas da 

extrusora são transportar, fundir, misturar e dar forma ao polímero. Os elementos 

principais são: rosca, cilindro ou canhão, motor para o movimento da rosca, sistema 

de redução, sistema de alimentação, sistema de aquecimento e resfriamento, 

matrizes de conformação, sistema de fixação de rosca, sistema de refrigeração na 

alimentação e sistema de defasagem.  

 

2.7.4.1 Extrusora de Rosca Dupla Modular 

 

As extrusoras de rosca dupla modular têm sido bastante utilizadas no 

desenvolvimento de sistemas heterofásicos como blendas, compósitos e 

nanocompósitos. Estas extrusoras apresentam vantagens em relação às extrusoras 

convencionais, pois permitem variar as condições de processos tais como: 

mudanças nos perfis de roscas, taxas de alimentação e velocidade de rosca, que 

influenciam diretamente na distribuição de tempos de residência e na intensidade de 

cisalhamento. Por serem consideradas importantes nas operações de mistura serão 

apresentadas algumas especificações das mesmas. 

As extrusoras de rosca dupla são classificadas em interpenetrantes 

(intermeshing), tangenciais e não interpenetrantes (non intermeshing). As extrusoras 

interpenetrantes são aquelas cuja distância entre os centros dos eixos das roscas é 

menor do que a soma de seus raios; as tangenciais, aquelas cuja distância entre os 

centros dos eixos das roscas é igual à soma de seus raios; e as não 

interpenetrantes são aquelas que apresentam a soma de seus raios maior que a 

distância entre os centros de seus eixos, Figura 20. 
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Figura 20 – Classificação de extrusora rosca dupla com relação ao posicionamento 

das Roscas. 

 

 Fonte: QUTUBUDDIN, 1991. 

Outra classificação para extrusoras de rosca dupla é com relação ao sentido 

de rotação das roscas. São chamadas corrotativas quando ambas as roscas giram 

no mesmo sentido e contrarrotativas quando giram em sentidos opostos. Nas 

extrusoras interpenetrantes corrotativas as roscas estão dispostas de forma que o 

filete de uma se encaixe no canal da outra, resultando numa ação de autolimpeza.  

Este tipo de mecanismo permite eficiência na condução, mistura e aumento gradual 

de pressão. O transporte de material em uma extrusora de rosca dupla 

interpenetrante corrotativa é geralmente dependente do fluxo de arraste. As roscas 

carregam o material à medida que giram e no ponto de interpenetração se realiza a 

transferência completa de material de uma rosca para outra (DREIBLAT; 

EISE,1991). A Figura 21 mostra os tipos de extrusoras de rosca dupla. 

Figura 21 – Extrusoras dupla rosca: (a) Contrarrotacional interpenetrante, (b) 

Corrotacional interpenetrante e (c) Contrarrotacional não interpenetrante. 

 

Fonte: DREIBLAT e EISE, 1991. 

As características de condução e mistura das extrusoras de rosca dupla 

interpenetrante corrotativas são atribuídas à geometria do sistema de roscas. Para 

extrusoras modulares diferentes perfis de rosca podem ser combinados em qualquer 
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local da haste para se obter melhor controle na mistura e cisalhamento.  No caso 

dos elementos de condução vários fatores influenciam no fluxo do material, tais 

como ângulo de condução, passo, número e largura dos filetes. Conforme ilustra a 

Figura 22, o número de filetes por unidade de comprimento da rosca e sua largura 

influenciam na trajetória do material. Filetes estreitos (a) pouco alteram a direção do 

fluxo quando o material passa de uma rosca para outra, enquanto que filetes largos 

(b) provocam grandes desvios e maior retenção de material (DREIBLAT e EISE, 

1991). 

Figura 22 – Influência da largura dos filetes na direção do fluxo. 

 

Fonte: DREIBLAT e EISE, 1991. 

O ângulo de condução ou transporte é usado para descrever o 

comportamento do fluxo de sólidos na rosca da extrusora e é definido como o ângulo 

entre o eixo da rosca e a direção de transporte do material. 

A Figura 23 mostra como o passo dos elementos de condução influencia no 

processo de mistura/cisalhamento e condução do polímero. O passo da rosca é 

usado para controlar o grau de enchimento com vazão e velocidade de rotação 

constante. Passo da rosca mais largo pode ser usado para criar baixo grau de 

enchimento e menor tempo de residência. Passo de rosca mais estreita é usado 

para se aumentar o grau de enchimento, fundir mais facilmente o material e 

melhorar a eficiência de bombeamento de material na matriz. Os elementos de 

condução reversos (elemento de passo esquerdo ou elemento esquerdo) produzem 

fluxo de contrapressão por conduzirem o material no sentido inverso. 
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Figura 23 – Ação dos elementos de condução. 

 

 Fonte: FELISBERTI; SILVA, 2007. 

Os elementos malaxadores ou de mistura (kneadingdiscs) determinam maior 

grau de mistura e altas taxas de cisalhamento e são constituídos por discos ou 

lóbulos dispostos conjugadamente e perpendiculares ao eixo da rosca. Estes lóbulos 

são defasados em ângulos de 45° e 90° (dependendo do número de filetes) e podem 

ser dispostos de forma a produzir um fluxo para frente, neutro (que não apresenta 

capacidade de transporte sem um gradiente de pressão) ou reverso. A Figura 24 

mostra a influência de cada um destes elementos na mistura, condução e 

cisalhamento.  

Figura 24 – Ação dos elementos de malaxagem. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Fonte: FELISBERTI; SILVA, 2007 
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CAPÍTULO 3 

ETAPA EXPERIMENTAL 

 
Neste capítulo são apresentados os materiais selecionados e os métodos de 

ensaios utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa. Os materiais são 

relacionados, indicando-se suas procedências e propriedades físicas. Os métodos 

de ensaios normatizados são apenas citados, enquanto que os métodos que não 

são normatizados são descritos e/ou referenciados. 

 

3.1 MATERIAIS UTILIZADOS  

 

3.1.1 Matrizes Poliméricas 

 

Nesta pesquisa foram utilizados dois polímeros como matrizes poliméricas: 

resina de Polipropileno H 402, que é indicado para filmes convencionais em matriz 

tubular, e apresenta boa resistência ao impacto, excelente brilho e transparência, 

bom deslizamento e ótima soldabilidade. 

Polietileno de Alta Densidade IH 57, copolímero de buteno-1 de distribuição 

de massa molecular estreita, produzida pela técnica em solução, para moldagem por 

injeção. Apresenta excelente resistência ao impacto e resistência à quebra 

sobtensão ambiental, associada ao bom processamento. Ambos os polímeros são 

produzidos pela BRASKEM. Foram produzidos nanocompósitos poliméricos com 

concentrações de 1% e 2,5% em massa da argila Montmorilonita. 
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3.1.2 Argila Bentonitica Sódica 

 

A nanopartícula inorgânica utilizada para a preparação dos híbridos foi a 

argila bentonítica sódica de nome comercial CHOCOLATE, devido sua cor 

avermelhada.  

Sal Quaternário de Amônia 

 

Para organofilização da argila, utilizou-se o sal quaternário de amônio, 

brometo de hexadeciltrimetil amônio fabricado pela Vetec, contendo cadeias de 16 

carbonos, cuja estrutura é apresentada na Figura 25. 

Figura 25 – Estrutura molecular do sal quaternário de amônio. 

  

Fonte: MAIA, 2008 
 
 

3.2 METODOLOGIA 
 

 
3.2.1 Determinação da Capacidade de Troca Catiônica (CTC) da Bentonita 

 

A argila utilizada na pesquisa é uma bentonita, do tipo montmorilonita, 

fornecida pela empresa Bentonit União Nordeste. A argila foi previamente 

identificada como A1. 

Inicialmente, pesou-se 1g de argila e em seguida, a amostra foi saturada com 

100 ml de solução de acetato de sódio 1mol/l, em sistema de refluxo, com agitação e 

Carbono 
 

Hidrogênio 
 

Nitrogênio 
 

Bromo 
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aquecimento constante de 70 °C por 24h, a fim de proporcionar a troca dos cátions 

da argila Na+. Após esse processo, centrifugou-se a amostra durante 10 min. A 

argila foi lavada com 100 ml de água e novamente centrifugada por mais 10 min. 

Logo após, o material foi seco em estufa. Depois de seca, a amostra foi pesada e 

submetida à saturação com 50 ml de acetato de amônio 1mol/l, em refluxo, com 

agitação e aquecimento de 70 °C durante 2 horas, com o objetivo de que os íons 

Na+ presentes na argila sejam trocados por NH4
+. Após esse período, a amostra foi 

centrifugada por 10 min e o sobrenadante foi analisado por absorção atômica para 

detectar a quantidade de sódio que as argilas conseguiram adsorver e trocar. A 

amostra foi novamente seca e pesada. Esse último processo foi realizado por duas 

vezes(CTC1 e CTC2), totalizando seis trocas com acetato de amônio(GOMES, 1988) 

A Tabela 4 são copilados os resultados da análise de Absorção Atômica 

(ppm)  das amostras após a troca. 

Tabela 4 – Resultado da Absorção Atômica das CTC’s da Amostra A1. 

 Leitura 1 Leitura 2 Leitura 3 Média 

CTC 1 88,5 88,3 88,9 88,56* 

CTC 2 10,5 14,1 16,0 13,53 

Para obtermos o resultado da CTC da amostra A1, os resultados da absorção 

atômica (ppm) foram transformados em meq/100g, na qual foi obtido o seguinte 

valor: 

CTC- Amostra A1 = 178,522 meq/100g 

 

3.2.2 Preparação da Argila Organofílica 

 

A argila foi moída em um moinho de facas TE- 631 – TECNAL, passada em 

peneira ABNT nº 200 com abertura de 74 μm e submetida à análise granulométrica 

por difração a laser e um granulômetro CILAS 920. Foram observados os tempos de 

moagem de 5,10 e 15 minutos, com rotação de 10.000 RPM com objetivo de obter 

partículas de granulometria manométricas. 



60 
 

 

A argila bentonítica sódica foi modificada organicamente através de uma 

reação de troca iônica em meio aquoso, usando o sal quaternário de amônio e de 

acordo com a CTC da argila. A Figura 26 apresenta o fluxograma para a modificação 

orgânica da argila. 

 Figura 26 – Fluxograma de Organofilização da argila bentonita sódica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para preparação da argila organofílica com o sal quaternário de amônio, uma 

quantidade de 2000 mL de água destilada foi aquecida a 80 ±5 °C, em um Becker, 

com um termômetro de mercúrio. Quando a temperatura desejada foi atingida, 

iniciou-se a agitação mecânica utilizando um agitador TECNAL – TE-039 e 

adicionou-se 100 g de argila (Bentonita Sódica). Em seguida, uma solução de 65 g 

de sal (HDTMA-Br) com 32,60 g de água destilada foi adicionada, permanecendo 

todo o sistema sob aquecimento e agitação contínua de 1.000 rpm durante 45 min. 

Após este tempo, a mistura foi filtrada utilizando papel de filtro qualitativo e vácuo 

com 700 mmHg, em uma bomba de vácuo, MA – 058 – MARCONI, utilizando 3000 

ml de água deionizada para eliminação do excesso de sal. Nesse processo foi 
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necessário a utilização de um traping de segurança para evitar a contaminação do 

interior da bomba(VELENZUELA, DIAZ, 1999).  

O filtrado foi secado em estufa a 70 ±5°C por 48 horas e, logo após, 

desagregado em moinho de facas e peneirado em peneira ABNT, malha 200 com 

abertura de 74 μm (D = 0,074 mm).  

A metodologia a seguir consiste no processamento dos nanocompósitos. A 

mesma foi desenvolvida utilizando-se o equipamento de mistura do Laboratório de 

Processamento de Polímeros do Departamento de Engenharia de Materiais da 

Universidade Federal de Campina Grande PB. 

 

3.2.3 Preparação dos sistemas PEAD/argila organofílica e PP/argila 

organofílica 

 

Para favorecer uma melhor dispersão na extrusora, foram preparados dois 

concentrados (polímero/argila) em um homogeneizador, modelo MH-50. De acordo 

com orientações do fabricante a capacidade de homogeneização, é de 

aproximadamente 50g de concentrado/batelada.   

Resultados anteriores mostram que a utilização de nanocargas permite o 

melhoramento das propriedades (barreiras, estabilidade térmica) dos 

nanocompósitos utilizando baixos teores de carga (5% em peso), portanto nesta 

pesquisa foram utilizados concentrados com teores de 1% e 2,5% em peso de 

nanocarga, para os dois sistemas. A proporção em massa dos sistemas PEAD/argila 

e PP/argila foram de 90: 10, considerando que para incorporação na extrusora seria 

necessário 1 kg de nanocompósito de cada sistema. De acordo com as proporções 

definidas, foram realizadas duas bateladas com os concentrados C1, e cinco 

bateladas com o concentrado C2, para ambos os sistemas. 

  A Tabela 5 mostra as concentrações em peso e as proporções dos 

concentrados dos sistemas PEAD/argila e PP/argila organofílica. 
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Tabela 5 – Concentrações em peso e as proporções dos concentrados dos sistemas 

PEAD/argila e PP/argila organofílica. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Os sistemas foram misturados em um misturador Brabender e 

homogeneizados durante 3 minutos na velocidade de 30 rpm na temperatura de 200 

º C. As matrizes foram secadas em estufa a vácuo durante 12 h a 100 ºC, após 

secagem foram moídas em moinho de facas, em seguida processadas em uma 

extrusora de dupla rosca corrotacional e injetadas em injetora Fluidmec. O 

fluxograma do processo de preparação dos nanocompósitos está representado na 

Figura 27. 

Figura 27 – Fluxograma de bloco do processo de formação dos nanocompósitos 
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Homogenização -200°C 
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3.2.4 Processamento de Extrusão em Dupla Rosca 

 

Os concentrados obtidos foram incorporados às matrizes de polietileno de alta 

densidade e polipropileno utilizando uma extrusora de rosca dupla modular, 

interpenetrante, corrotacional, modelo ZSK 18 (D = 18mm e L/D = 40), pertencente 

ao Laboratório de Engenharia de Materiais da UFCG, que pode ser vista na  Figura 

28. As condições de processamento de extrusão foram baseados nas fichas de 

processo existentes no laboratório da UFCG, sendo definido para a 1ª Zona – 190º,  

2º- Zona – 200 ºC e 3 ºC,4 ºC,5 ºC,6 ºC e 7 ºC zonas 200 ºC, velocidade de 

processamento de 248 – 250 rpm.  

Figura 28 – Extrusora de dupla rosca modular, interpenetrante, corrotacional, modelo 

ZSK-1, UFCG. 

 

 Fonte: Universidade Federal de Campina Grande, 2011. 

O material extrudado foi granulado em forma de “pellets”, sendo em seguida, 

moldados por injeção em uma injetora, modelo Fluidmec. Os pellets estão 

representados na Figura 29. 
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Figura 29 – Material granulado em forma de pellets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Processamento por Injeção 

 

As concentrações dos nanocompósitos utilizadas nos sistemas de 

polietileno/argila organofílica e polipropileno/argila organofílica, foram preparados 

nas proporções de [90:10], para uma porção de 50g de concentrado de cada matriz . 

As condições de processamento da injeção foram baseadas nas fichas de processo 

existentes no laboratório da UFCG, sendo definido: pressão de injeção 50% 

(PP,PE), fluxo de injeção PE-25%,PP-50%, carga PE-66,7, PP-65,5, Temperatura 

de injeção das zonas 1 e zona 2 de 200 °C, tempo de injeção de 3min, tempo de 

resfriamento do molde 25 min.  O modelo do equipamento de injeção, está 

representado na Figura 30. 
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Figura 30 – Modelo de Injetora Fluidmec H30-40, UFCG. 

 

 Fonte: Universidade Federal de Campina Grande 

 

3.2.6 Caracterização dos Nanocompósitos 

 

3.2.6.1 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

A análise da morfologia e confirmação de estrutura intercalada/esfoliada dos 

nanocompósitos foi realizada por meio de Microscopia Eletrônica de Transmissão 

(MET), com equipamento modelo Morgagni – 268, pertencente ao CETENE (Centro 

de Tecnologia Estratégicas do Nordeste - PE). 

As amostras foram obtidas do centro dos corpos de prova e preparadas 

através da redução de área, pelo procedimento do “trimming”, em forma trapezoidal 
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com uma área de aproximadamente 0,5mm2. A preparação da amostra está 

representada na Figura 31. 

Os cortes das amostras foram realizados em um ultramicrótomo, Morgagni-

268, 80 kV,  usando-se uma faca de diamante da marca Diatome tipo Cryohisto 45º, 

com velocidade de corte de 2 mm/s e espessura entre 35 a 90µm.  

Figura 31 – Preparação da amostra para microscopia eletrônica de transmissão,  

formação do trimming - Forma Trapezoidal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6.2 Caracterização Mecânica 

 

A caracterização mecânica sob tração foi utilizada para observar a influência 

das concentrações da argila modificada bem como das condições de resistência à 

tração, segundo a norma ASTM D 638. FOs ensaios foram conduzidos em máquina 

universal de ensaios SHIMADZU, AG-X, 300KN, a uma velocidade de deformação 

de 50 mm/min. Os 03 corpos de provas foram preparados com as seguintes 

especificações: Comprimento (D) = 65mm; Largura (WO) = 13mm; espessura (W) = 

3mm. 

 

Trimming – Forma 
Trapezoidal 
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3.2.7 Caracterização da Argila Sem Tratamento e Organofílica 

 

3.2.7.1 Análise Granulométrica por Difração de Laser  

 

A determinação do diâmetro médio das partículas da argila chocolate no 

estado natural tendo sido moída em moinho de facas e peneirado em peneira de 

malha 200 ABNT e dispersa em água. Foi utilizado um granulômetro CILAS 920 

Líquido, com faixa de operação de 0.30 um – 400.00 mu/classes, pertencente ao 

laboratório de física da UFRN. 

 

3.2.7.2 Fluorescência de Raios-X (FRX) 

 

As análises químicas da argila sem tratamento foram realizadas por 

fluorescência de Raios-X pelo método semiquantitativo, com a amostra em forma de 

pó, sob atmosfera de Hélio. O equipamento utilizado foi o modelo EDX 820, 

SHIMADZU, pertencente ao Laboratório NUPRAR – Núcleo de Processamento 

Primário de Re-usos de Águas Produzidas e Resíduos – UFRN. 

 

3.2.7.3 Análise Termogravimétrica 

 

As análises termogravimétricas (TG/DTA) da bentonita sem tratamento e 

organofílica foram realizadas em um sistema de análise térmica, modelo TG; DTA 

60H, da SHIMADZU a uma taxa de aquecimento de 10°C.min-1, na faixa de 

temperatura ambiente até 900°C, utilizando-se atmosfera dinâmica de nitrogênio na 

vazão de 50 mL.min-1. Em todas as análises foram utilizados cadinhos de alumina de 
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70 L e uma massa de amostra de aproximadamente 15 mg. O equipamento 

pertence ao Laboratório NUPRAR – Núcleo de Processamento Primário de Reúsos 

de Águas Produzidas e Resíduos – UFRN. 

 

3.2.7.4 Difração de Raios – X 

 

As amostras foram caracterizadas por difração de raios X (DRX) em um 

equipamento da Shimadzu modelo XRD-7000 utilizando-se uma fonte de radiação 

de CuK com voltagem de 30kV, corrente de 30 mA e filtro de Ni. Os dados foram 

coletados na faixa de 2 de 3 a 80 graus. O equipamento pertencente ao Laboratório 

NUPRAR – Núcleo de Processamento Primário de Reúsos de Águas Produzidas e 

Resíduos – UFRN. 

 

3.2.7.5 Determinação da Área Superficial (BET) 

 

A área superficial da Argila Bentonita Sódica, foi determinada por meio de 

adsorção de N2 a 77K usando o método BET em um equipamento da Quantachrome 

modelo NOVA-2000. Antes de cada análise cerca de 0,5g de amostra, previamente 

calcinada, foi pré-tratada a 200°C sob vácuo por 3 horas. Esse tratamento visa 

remover a umidade da superfície do sólido. As isotermas de adsorção de N2 para as 

amostras foram obtidas na faixa de P/Po entre 0,1 e 0,9, permitindo obter 

informações importantes sobre os materiais, tais como: área superficial, diâmetro 

médio de poros e volume mesoporoso. 
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3.2.7.6 Difração de Raios-X (DRX) 

 

A obtenção de estruturas intercaladas/esfoliadas pela introdução dascadeias 

dos polímeros entre as lamelas da argila, na obtenção de nanocompósitos 

poliméricos. As amostras foram caracterizadas por difração de raios X (DRX) em um 

equipamento da Shimadzu modelo XRD-7000 utilizando-se uma fonte de radiação 

de CuK com voltagem de 30kV, corrente de 30 mA e filtro de Ni. Os dados foram 

coletados na faixa de 2 de 3 a 80 graus. Equipamento pertencente ao Laboratório 

NUPRAR – Núcleo de Processamento Primário de Reúsos de Águas Produzidas e 

Resíduos – UFRN. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ARGILA SEM TRATAMENTO E ORGANOFÍLICA 

 

4.1.1 Análises Granulometria por Difração de Laser 

 

A Figura 32 mostra o resultado da análise granulométrica a laser da argila 
pura. 

Por meio da análise granulométrica foi possível determinar o diâmetro médio 

das partículas da argila pura, peneirada em malha 200 ABNT. 

Figura 32 – Resultado da análise granulométrica da argila pura. 

 

De acordo com o resultado apresentado, o diâmetro médio das partículas é 

de 2,71µm. Observa-se que 50% da massa acumulada têm diâmetro médio 

equivalente abaixo de 2,33 µm e 90% de diâmetro médio com 5,3 µm, 

correspondente à fração da argila. 
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4.1.2 Fluorescência de Raios-X (FRX) 

 

A Tabela 6 mostra a composição química, em peso, em óxidos normalizados 

a 100% das argilas organofílica e argila pura. 

Por meio da fluorescência de raios-x foi possível obter dados 

semiquantitativos da composição elementar da argila sódica e de argila organofílica 

com o sal quaternário de amônio.  

Tabela 6 – Análise química por fluorescência de raios-x das argilas pura e argilas 

organofílicas com o sal HDTMA-Br. 

 

   Fonte: Dados da pesquisa 

Os resultados da composição química, da argila pura (sódica) e da argila pós- 

tratamento (organofílica) usadas neste estudo estão apresentados na Tabela 6. 

Pôde-se observar a presença de um elevado teor de sílica (SiO2), como também a 

de alumina (Al2O3). Alumínio e ferro também estão presentes em concentrações 

significativas. Foi possível perceber também a presença de traços de minerais 

acessórios (SrO), pois trata-se de uma técnica semi-quantitativa, além de elementos 
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característicos da argila do grupo da esmectita, representados, por óxidos de ferro 

(Fe2O3), cálcio (CaO), titânio (TiO2), potássio (K2O).  Um ponto importante pode ser 

observado é a redução no teor de sódio (Na2O) na bentonita após organofilização 

devido ao ataque com sal quaternário de amônio, indicando a incorporação do sal na 

argila, comprovando a troca catiônica dos íons sódio pelos cátions orgânicos do sal 

utilizado; evidenciado pela presença do bromo e, consequentemente, pela 

diferenciação nos valores percentuais dos componentes detectados. 

 

4.1.3 Difração de Raios-X (DRX) 

 

Pela análise dos difratogramas de raios-X das amostras, a argila sem 

tratamento, e a argila organofílica. Pode verificar a eficiência do processo de 

organofilização através do aumento do espaçamento interplanar basal (d001) das 

argilas organofílica em relação à argila sem tratamento.  

Figura 33 – Difratograma das argilas sem tratamento e organofílica 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Os resultados de DRX apresentam picos característicos de bentonitas 

contendo materiais acessórios, como caulita e quartzo, no intervalo de 19,5 – 28º, e 

também uma banda em 5-8º indicando uma distância interplanar basal d001 de 
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13,12Å, que é característico dos grupos esmectíticas presentes nas bentonitas 

sódicas. 

 Ao analisar os difratogramas das argilas organofílicas como sal HDTMA-Br, é 

possível observar o deslocamento da banda 5-8º para ângulos menores e, 

consequentemente a expansão do espaçamento basal d001 para 19,48Å, devido à 

penetração das cadeias carbônicas associadas ao sal quaternário de amônio, o que 

favorece à intercalação eletrostática com a matriz, e também favorece a 

incorporação do polímero. 

  Os resultados indicam a intercalação dos íons de amônio do sal estudado 

dentro das camadas de silicato e expansão do espaçamento basal d001, isto é, a 

argila em estudo apresenta deslocamentos do ângulo de 2θ para ângulos menores, 

indicando que a argila foi organofilizada. 

 

4.1.4 Termogravimetria (TG) 

Figura 34 – Termogravimetria das Argilas sem Tratamento e Organofílica. 
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 As análises termogravimétricas realizadas na amostra pura e organofílica, 

com o sal quaternário de amônio, estão apresentadas na Figura 34.  

  Na amostra de argila natural apresenta basicamente duas perdas de massa 

da temperatura ambiente até 900°C. A primeira, de 200°C é referente à água 

superficial e adsorvida na estrutura da argila, enquanto que a segunda é devido ao 

material orgânico ainda presente na mesma. Quando comparados os resultados 

entre as amostras tratada e não tratada, é possível perceber a diferença na faixa de 

temperatura entre 200 e 300°C, onde há uma maior perda de massa para a amostra 

modificada. Esta maior variação de massa é referente à decomposição do grupo 

orgânico (-CH2-) utilizado no tratamento químico de “organofilização”. Isto comprova 

que os cátions de sais de amônio foram devidamente retidos na superfície da argila 

como esperado. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS NANOCOMPÓSITOS 

 

4.2.1 Propriedade Mecânica (Análise de tração)  

 

  Observa-se na Figura 35 os resultados dos ensaios mecânicos de tração 

para PEAD/PURO e dos sistemas PEAD/ORG. Pode observar um pequeno aumento 

da resistência à tração, para os sistemas PE/ORG – 1% e 2,5% em relação à matriz 

de PEAD/PURO.  

 Porém, a intensidade deste aumento é influenciada pela concentração de 

argila, nível de dispersão da argila e sua interação com a matriz, além do 

alinhamento das lamelas em relação à solicitação (FORNES e PAUL. 2004). 
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 Figura 35 – Resistência à Tração da Matriz e dos Sistemas PP/ORG 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

  Observam-se na Figura 36 os resultados dos ensaios mecânicos de tração do 

PEAD/PURO e dos sistemas PEAD/ORG. Pode observar um pequeno aumento da 

resistência à tração, para os sistemas PE/ORG – 1% e 2,5% em relação à matriz de 

PEAD/PURO. Esse aumento deve provavelmente ao maior nível de dispersão da 

argila na matriz polimérica, em relação a sua concentração. 

 

Figura 36 – Resistência à Tração da Matriz e dos Sistemas PEAD/ORG 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Dados da Pesquisa 
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 Relacionando os efeitos de mistura ou de processamento para obtenção dos 

nanocompósitos, as Figuras 37 e 38 apresentam o comportamento do módulo de 

elasticidade das matrizes de polipropileno e polietileno de alta densidade, dos 

sistemas polipropileno/argila organofílica e polietileno/argila organofílica, 

respectivamente. Observam-se comportamentos semelhantes para ambos os 

sistemas, PP/ORG e PE/ORG, ou seja, o módulo de elasticidade sofre um aumento 

quando comparado à matriz de PEAD e PP. Consideramos que o processamento 

tenha favorecido a ambos os sistemas, devido uma maior dispersão nos sistemas 

com concentração de 1% em peso de argila organofílica. 

 

 Figura 37 – Módulo de Elasticidade da Matriz e dos Sistemas PP/ORG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Módulo de Elasticidade da Matriz e dos Sistemas PEAD/OR 
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4.2.2 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

As micrografias eletrônicas de transmissão apresentadas neste capítulo são 

resultados dos nanocompósitos obtidos neste trabalho. As imagens de MET têm o 

objetivo de mostrar as diferentes morfologias existentes nos nanocompósitos. Esta 

técnica permite correlacionar a morfologia dos nanocompósitos com as propriedades 

dos mesmos. 

As fotomicrografias (Figura 39a e 39b) apresentam resultados do sistema de 

polipropileno MMT/ORG, com teor de 1% em peso de argila organofílica, após o 

processamento de injeção. As fotomicrografias mostram uma morfologia 

parcialmente esfoliada, compostas por lamelas de argilas bem distribuídas na matriz 

polimérica, representando a intercalação, ou seja, o PP foi difundido entre as 

lamelas da argila durante o processamento de extrusão. 

Figura 39 – Fotosmicrografias de MET do Sistema PP/ORG - 1%: Apresentam 

Regiões parcialmente esfoliadas com algumas intercalações são mostradas por meios das 

setas. 

(a)  (b) 

   

 

 

 

PP/ORG – 1,0% PP/ORG – 1,0% 
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Figura 40 – Fotosmicrografias de MET do Sistema PP/ORG - 1%: Apresentam Regiões 

parcialmente esfoliadas com algumas intercalações são mostradas por meios das setas 

 (a)      (b) 

  

 

As fotomicrografias (Figura 40a e 40b) apresentam resultados do sistema de 

polipropileno MMT/ORG, com teor de 2,5%, em peso de argila organofílica. Nas 

micrografias ficou evidente, a presença de tactóides e de algumas partículas 

dispersas na matriz. Os tactóides estão representados pela parte escura, que 

representa as partículas da argila empilhadas e de regiões claras que representam a 

matriz polimérica. Amostras injetadas apresentaram lamelas esfoliadas, com 

predominância de aglomerados e alguma intercalação. 

 Por outro lado o sistema MMT/ORG, 2,5% o processamento por extrusão não 

promoveu o cisalhamento necessário para ocasionar uma completa 

esfoliação/delaminação das lamelas da argila, ocorrendo assim à formação de 

muitos aglomerados. 

 

 

 

PP/ORG – 2,5% PP/ORG – 2,5% 



79 
 

 

Figura 41 – Fotosmicrografias de MET do Sistema PE/ORG - 1%: Apresentam 

Regiões parcialmente esfoliadas com algumas intercalações são mostradas por meios das 

setas 

(a)      (b) 

  

 

Pode-se observar, por meio das fotomicrografias de MET, que o sistema em 

estudo de um compósito convencional de polietileno de alta densidade apresentou 

agregados de argila. Percebe-se que apenas o processamento não é suficiente para 

cisalhar e distribuir satisfatoriamente a carga na matriz polimérica, mesmo com a 

presença da argila organofílica. Sendo comparado que não houve afinidade entre o 

sistema estudado e as condições de processamento, o que pode ser comprovado 

pela formação de aglomerados.  As setas da Figura 41(a) e (b) indicam que as 

partículas de argila não se encontram bem dispersas na matriz polimérica. 

 

 

 

PE/ORG – 1,0% PE/ORG – 1,0% 
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Figura 42 – Fotosmicrografias de MET do Sistema PE/ORG – 2,5%: Apresentam 

algumas esfoliações, com a grande presença de aglomerados onde são apresentadas por 

meio das setas. 

(a)      (b) 

  

 

As fotomicrografias dos sistemas PE/ORG, com teor de 2,5% de peso em 

massa de argila organofílica, apresentam algumas esfoliações, mas uma grande 

presença de aglomerados, havendo uma evidência maior devido ao aumento da 

concentração de argila. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE/ORG – 2,5% PE/ORG – 2,5% 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados obtidos e na discussão, têm-se as seguintes conclusões: 

 

 De acordo com o resultado apresentado, na Análise Granulométrica da 

argila pura (sódica), obtivemos partículas com diâmetros médios ultrafinos, 

que após o processamento de extrusão, cisalhamento, as partículas tornam-

se manométricas, reduzindo a concentração em peso da nanocarga e 

facilitando o processo de incorporação por fusão. 

 
 O resultado da análise química por Florescência de Raios-X, (FRX), pode-se 

evidenciar a troca catiônica dos íons sódio pelos cátions orgânicos do sal, 

evidenciando a diminuição do teor de sódio e pela presença do BROMO (Br). 

Caracterizando organofilização da argila. 

 

 Os resultados de DRX das argilas pura e organofílica evidenciou a troca 

catiônica dos íons sódio pelos cátions orgânicos do sal, observado pelo 

aumento da distância interplanar basal da argila organofílica em relação à 

argila pura. 

 
 Por meio de TG foi verificado que nas temperaturas iniciais há uma pequena 

perda de massa. A partir das temperaturas mais elevadas ocorre uma perda 

mais significante entre a argila pura e argila organofílica, caracterizando a 

completa absorção dos cátions do sal na superfície da argila. 

  . 

 Através dos resultados mecânicos de tração, a concentração da argila, a 

dispersão e sua interação com a matriz, influenciam diretamente na força de 

tração e no módulo de elasticidade dos corpos de prova. Portanto, os 

sistemas com menor concentração de argila organofílica possui maior força 

de tração e maior módulo de elasticidade em relação as matrizes poliméricas. 
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 As fotomicrografias obtidas por MET revelaram as morfologias dos 

nanocompósitos de Polipropileno no sistema PP/ORG-1%, em peso, 

mostraram estruturas parcialmente esfoliadas com poucas intercalações, mas 

também apresentou uma boa distribuição das nanocargas na matriz 

polimérica. 

 

 As fotomicrografias dos nanocompósitos do sistema PP/ORG-2,5% 

apresentaram uma morfologia com lamelas esfoliadas com predominância de 

aglomerados e com algumas intercalações. 

 

 As fotomicrografias dos nanocompósitos do sistema PE/ORG-1%, apresenta 

pequenas esfoliações com formação de aglomerados. 

 

 As fotomicrografias dos nanocompósitos do sistema PE/ORG-2,5%, também 

apresenta algumas esfoliações com a presença de aglomerados, conclui-se 

que o processamento não foi possível cisalhar e distribuir bem as nanocargas 

na matriz, devido à concentração do sistema. 
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aquecimento constante de 70 °C por 24h, a fim de proporcionar a troca dos cátions 

da argila Na+. Após esse processo, centrifugou-se a amostra durante 10 min. A 

argila foi lavada com 100 ml de água e novamente centrifugada por mais 10 min. 

Logo após, o material foi seco em estufa. Depois de seca, a amostra foi pesada e 

submetida à saturação com 50 ml de acetato de amônio 1mol/l, em refluxo, com 

agitação e aquecimento de 70 °C durante 2 horas, com o objetivo de que os íons 

Na+ presentes na argila sejam trocados por NH4
+. Após esse período, a amostra foi 

centrifugada por 10 min e o sobrenadante foi analisado por absorção atômica para 

detectar a quantidade de sódio que as argilas conseguiram adsorver e trocar. A 

amostra foi novamente seca e pesada. Esse último processo foi realizado por duas 

vezes(CTC1 e CTC2), totalizando seis trocas com acetato de amônio(GOMES, 1988) 

A Tabela 4 são copilados os resultados da análise de Absorção Atômica 

(ppm)  das amostras após a troca. 

Tabela 4 – Resultado da Absorção Atômica das CTC’s da Amostra A1. 

 Leitura 1 Leitura 2 Leitura 3 Média 

CTC 1 88,5 88,3 88,9 88,56* 

CTC 2 10,5 14,1 16,0 13,53 

Para obtermos o resultado da CTC da amostra A1, os resultados da absorção 

atômica (ppm) foram transformados em meq/100g, na qual foi obtido o seguinte 

valor: 

CTC- Amostra A1 = 178,522 meq/100g 

 

3.2.2 Preparação da Argila Organofílica 

 

A argila foi moída em um moinho de facas TE- 631 – TECNAL, passada em 

peneira ABNT nº 200 com abertura de 74 μm e submetida à análise granulométrica 

por difração a laser e um granulômetro CILAS 920. Foram observados os tempos de 

moagem de 5,10 e 15 minutos, com rotação de 10.000 RPM com objetivo de obter 

partículas de granulometria manométricas. 
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necessário a utilização de um traping de segurança para evitar a contaminação do 

interior da bomba(VELENZUELA, DIAZ, 1999).  

O filtrado foi secado em estufa a 70 ±5°C por 48 horas e, logo após, 

desagregado em moinho de facas e peneirado em peneira ABNT, malha 200 com 

abertura de 74 μm (D = 0,074 mm).  

A metodologia a seguir consiste no processamento dos nanocompósitos. A 

mesma foi desenvolvida utilizando-se o equipamento de mistura do Laboratório de 

Processamento de Polímeros do Departamento de Engenharia de Materiais da 

Universidade Federal de Campina Grande PB. 

 

3.2.3 Preparação dos sistemas PEAD/argila organofílica e PP/argila 

organofílica 

 

Para favorecer uma melhor dispersão na extrusora, foram preparados dois 

concentrados (polímero/argila) em um homogeneizador, modelo MH-50. De acordo 

com orientações do fabricante a capacidade de homogeneização, é de 

aproximadamente 50g de concentrado/batelada.   

Resultados anteriores mostram que a utilização de nanocargas permite o 

melhoramento das propriedades (barreiras, estabilidade térmica) dos 

nanocompósitos utilizando baixos teores de carga (5% em peso), portanto nesta 

pesquisa foram utilizados concentrados com teores de 1% e 2,5% em peso de 

nanocarga, para os dois sistemas. A proporção em massa dos sistemas PEAD/argila 

e PP/argila foram de 90: 10, considerando que para incorporação na extrusora seria 

necessário 1 kg de nanocompósito de cada sistema. De acordo com as proporções 

definidas, foram realizadas duas bateladas com os concentrados C1, e cinco 

bateladas com o concentrado C2, para ambos os sistemas. 

  A Tabela 5 mostra as concentrações em peso e as proporções dos 

concentrados dos sistemas PEAD/argila e PP/argila organofílica. 
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3.2.7 Caracterização da Argila Sem Tratamento e Organofílica 

 

3.2.7.1 Análise Granulométrica por Difração de Laser  

 

A determinação do diâmetro médio das partículas da argila chocolate no 

estado natural tendo sido moída em moinho de facas e peneirado em peneira de 

malha 200 ABNT e dispersa em água. Foi utilizado um granulômetro CILAS 920 

Líquido, com faixa de operação de 0.30 um – 400.00 mu/classes, pertencente ao 

laboratório de física da UFRN. 

 

3.2.7.2 Fluorescência de Raios-X (FRX) 

 

As análises químicas da argila sem tratamento foram realizadas por 

fluorescência de Raios-X pelo método semiquantitativo, com a amostra em forma de 

pó, sob atmosfera de Hélio. O equipamento utilizado foi o modelo EDX 820, 

SHIMADZU, pertencente ao Laboratório NUPRAR – Núcleo de Processamento 

Primário de Re-usos de Águas Produzidas e Resíduos – UFRN. 

 

3.2.7.3 Análise Termogravimétrica 

 

As análises termogravimétricas (TG/DTA) da bentonita sem tratamento e 

organofílica foram realizadas em um sistema de análise térmica, modelo TG; DTA 

60H, da SHIMADZU a uma taxa de aquecimento de 10°C.min-1, na faixa de 

temperatura ambiente até 900°C, utilizando-se atmosfera dinâmica de nitrogênio na 

vazão de 50 mL.min-1. Em todas as análises foram utilizados cadinhos de alumina de 
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70 L e uma massa de amostra de aproximadamente 15 mg. O equipamento 

pertence ao Laboratório NUPRAR – Núcleo de Processamento Primário de Reúsos 

de Águas Produzidas e Resíduos – UFRN. 

 

3.2.7.4 Difração de Raios – X 

 

As amostras foram caracterizadas por difração de raios X (DRX) em um 

equipamento da Shimadzu modelo XRD-7000 utilizando-se uma fonte de radiação 

de CuK com voltagem de 30kV, corrente de 30 mA e filtro de Ni. Os dados foram 

coletados na faixa de 2 de 3 a 80 graus. O equipamento pertencente ao Laboratório 

NUPRAR – Núcleo de Processamento Primário de Reúsos de Águas Produzidas e 

Resíduos – UFRN. 

 

3.2.7.5 Determinação da Área Superficial (BET) 

 

A área superficial da Argila Bentonita Sódica, foi determinada por meio de 

adsorção de N2 a 77K usando o método BET em um equipamento da Quantachrome 

modelo NOVA-2000. Antes de cada análise cerca de 0,5g de amostra, previamente 

calcinada, foi pré-tratada a 200°C sob vácuo por 3 horas. Esse tratamento visa 

remover a umidade da superfície do sólido. As isotermas de adsorção de N2 para as 

amostras foram obtidas na faixa de P/Po entre 0,1 e 0,9, permitindo obter 

informações importantes sobre os materiais, tais como: área superficial, diâmetro 

médio de poros e volume mesoporoso. 

 

 

 




