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RESUMO 
 Neste trabalho, foi adicionada argila organicamente modificada ao PEAD 

através do processamento em extrusora dupla rosca. As argilas foram a Cloisite 20A e a I44-P 

nas proporções de 2, 3 e 5%. Foi adicionado também um compatibilizante Polybond 3029 

(composto de PEAD contendo anidrido maleico) para aumentar a adesão interfacial da matriz 

com a argila. O perfil de rosca da extrusora foi modificado na tentativa de aumentar a 

esfoliação das lamelas de argila e foram testados diferentes teores de compatibilizante na 

mistura. As amostras foram caracterizadas e houve uma diminuição da tenacidade e um 

aumento em algumas propriedades físicas como resistência à flexão e permeabilidade à 

gasolina. 

 

Palavras-chave: Nanocompósitos, PEAD, argila organofílica, extrusão.
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1. INTRODUÇÃO 

 

 As poliolefinas são termoplásticos convencionais com baixo custo e um 

grande universo de opções para sua aplicação. No entanto, elas apresentam propriedades 

mecânicas muito inferiores aos termoplásticos de engenharia, tendo sua aplicação limitada 

àqueles materiais que não exigem uma qualidade muito alta em termos de desempenho 

mecânico. Assim, novas soluções são buscadas a fim de se conseguir um compromisso ainda 

melhor entre preço e qualidade, como a adição de cargas e/ou reforços nas matrizes de 

poliolefinas. A adição destes materiais (minerais, metálicos ou fibrosos) é uma alternativa 

para contornar estas limitações [1 e 2]. 

 A nanociência é uma das áreas mais populares da ciência e uma das que 

vem sendo mais estudadas nos últimos anos, com uma abordagem muitas vezes 

multidisciplinar. Com referência à nanociência dentro do universo dos polímeros, muitas 

áreas distintas de pesquisa são encontradas, entre as quais estão biomateriais de matriz 

polimérica, uso de nanocápsulas contendo drogas para usos médicos, blendas poliméricas e 

nanocompósitos. 

 Especificamente com relação aos nanocompósitos, sabe-se que esses 

materiais podem ter características bactericidas, elétricas ou de condução de calor, além de 

diminuir a flamabilidade da matriz original ou mesmo causar um aumento em propriedades 

mecânicas, tais como resistência à flexão ou à tração. Por vezes, materiais compósitos 

convencionais recebem além do reforço tradicional um reforço nanométrico, a fim de otimizar 

as propriedades da sua fase polimérica. 

 Os nanocompósitos com matriz polimérica podem ser divididos em 

materiais de matriz polimérica termorrígida ou termoplástica. Quando a adição de partículas 

nanométricas é feita em poliolefinas, ela traz ganhos consideráveis para o material, 

melhorando as propriedades térmicas, elétricas e físicas, tais como resistência à flexão, 

dureza, propriedades de barreira, resistência à flamabilidade ou à abrasão. Esta melhora nas 

propriedades permite que os polímeros modificados tenham novos usos, sendo empregados 

como plásticos de engenharia. Desta forma, existe uma tendência para a substituição de 

alguns polímeros convencionais por nanocompósitos de matriz polimérica. 

 Com a evolução das técnicas de síntese e com a possibilidade de 

caracterização de materiais em escala atômica, tornou-se possível a mistura da resina plástica 

com partículas em dimensões nanométricas. A incorporação de pequenas quantidades de 
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cargas inorgânicas, tais como a Montmorillonita, a qual apresenta estrutura em multicamadas 

e possui elevada razão de aspecto, vem sendo utilizada para melhorar significativamente as 

propriedades da resina base. 

 Apesar de todos os avanços que a área de nanocompósitos vem tendo nos 

últimos anos [3, 16 - 18], este ainda é um campo com grande potencial de crescimento e 

objeto de muitos estudos. A determinação das propriedades destes novos materiais e sua 

comparação com as resinas sem reforço é fundamental para se saber do seu real potencial de 

uso. Da mesma forma, é necessário um estudo sólido para um bom entendimento de como 

cada matriz interage com determinado reforço. 

 Neste contexto, o objetivo deste trabalho é de estudar o efeito da inclusão 

por extrusão de argila organicamente modificada ao PEAD, com ou sem a adição de um 

compatibilizante à base de anidrido maleico, através das propriedades mecânicas finais 

obtidas nestes materiais. 
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2. OBJETIVOS 
 O objetivo deste trabalho é a obtenção de nanocompósitos de PEAD com 

argila organofílica através de extrusão por extrusora de dupla rosca. Estes nanocompósitos 

serão feitos utilizando-se duas argilas diferentes de marcas distintas, além de diferentes teores 

de compatibilizante para melhorar a adesão interfacial entre argila organofílica e a matriz de 

polietileno. Ainda, estes nanocompósitos devem ter propriedades mecânicas e físicas 

interessantes para justificar o processo de adição de reforço no fundido. Além destes objetivos 

principais, serão estabelecidos alguns objetivos secundários que serão necessários para a total 

compreensão dos efeitos envolvidos no processo de obtenção dos nanocompósitos, tais como: 

 Avaliação das condições de processamento e do efeito disto no PEAD a fim de saber 

se a matriz, depois de processada, sofreu degradação; 

 Verificar qual marca de argila apresenta as melhores propriedades quando adicionada 

ao PEAD; 

 Avaliação do efeito da quantidade de argila adicionada à matriz; 

 Avaliação do efeito do teor de compatibilizante adicionado aos nanocompósitos; 

 Correlação entre os diferentes teores de compatibilizante para uma determinada 

quantidade de argila; 

 Caracterização de todas as amostras obtidas por extrusão, dos nanocompósitos e das 

amostras ―brancas‖; 

 Correlação entre as propriedades físicas e mecânicas apresentadas pelos 

nanocompósitos e a sua morfologia. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 O Polietileno de Alta Densidade 
 A história do Polietileno teve início em 1933, quando foi descoberto na 

Inglaterra por pesquisadores da Imperial Chemical Industries (ICI). Apesar de ter mais de 70 

anos, o polietileno (por vezes citado como politeno) ainda é um material promissor. Foi 

introduzido comercialmente apenas durante a década de 1950. É produzido sob altas pressões 

e temperaturas na presença de qualquer um de seus vários catalisadores, dependendo das 

propriedades finais que se deseja obter no produto final. O PE é um produto versátil que 

oferece alta performance quando comparado com outros polímeros e materiais alternativos 

como o vidro, metal ou papel [3]. 

 O Polietileno é o polímero quimicamente mais simples, representado pela 

cadeia (-CH2-CH2-)n. É um dos polímeros mais sintetizados no mundo. Possui uma alta 

produção mundial por ser um dos plásticos mais utilizados pela indústria graças ao seu baixo 

preço e boas propriedades. O PEAD é especialmente vantajoso para ser injetado, já que 

oferece boa resistência e processabilidade ao mesmo tempo, características raramente 

encontradas simultaneamente em um polímero [3]. 

 

Figura 1: Estrutura química do polietileno puro 

 

 Existem vários tipos de polietileno, entre os quais os principais seriam 

Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), Polietileno de Alta Densidade (PEAD), Polietileno 

Linear de Baixa Densidade (PELBD), etc. O Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular é mais 

novo que os outros tipos de PE, porém ganha importância como um polímero para usos mais 

nobres que os outros polímeros da família. Cada um possui propriedades diferentes, mas 

mantém a característica de serem baratos e poder ser usados em diferentes setores. A 

densidade média varia entre 0,90 g/cm
3 

(PELBD) e 0,98 g/cm
3
 (PEAD). Possui uma boa 

resistência ao impacto mesmo em baixas temperaturas e pode atingir altos valores de 

cristalinidade, especialmente para o PEAD. 
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 O PEAD é considerado quimicamente inerte e apresenta propriedades 

interessantes para os mais variados fins, como potes plásticos, sacolas de supermercado, 

garrafas de bebidas não carbonatadas, utensílios domésticos, brinquedos, ferramentas para 

limpeza de casas e jardins, e inúmeras outras aplicações. Possui uma maior densidade graças 

ao melhor empacotamento das suas cadeiras, que são longas, de comprimento mais regular e 

com muito poucas ramificações, facilitando a aproximação entre as cadeias. 

 A resistência à tração do PEAD chega a ser quatro vezes maior que a do 

PEBD, e tem maior resistência à compressão. O PEAD também cumpre os requisitos para ser 

aceito pela FDA para aplicações diretamente com comidas e bebidas, assim como também é 

aceito pelos US Department of Agriculture (USDA) e outras autoridades dos EUA e outros 

países que guiam as diretrizes para a aceitação de um material em países menos 

desenvolvidos. 

 O alto peso molecular do PEAD combinado com seu baixo coeficiente de 

fricção produz um produto excelente contra a abrasão. O PEAD também tem uma resistência 

ao impacto excepcional, sendo um dos termoplásticos mais resistentes ao impacto disponíveis 

atualmente, além de ter boa processabilidade e ser auto-lubrificante. Suas propriedades são 

mantidas mesmo para temperaturas extremamente baixas. Ele também pode ser usado em 

aplicações submersas até mesmo para água salgada e pode ser processado por inúmeras 

formas diferentes [3]. 

 O PEAD certamente tem algumas desvantagens também, como a sua 

suscetibilidade a fadiga (stress cracking) e tem baixa rigidez quando comparado ao 

polipropileno (PP), baixa estabilidade térmica para moldagem e baixa resistência a raios UV. 

Existem grades com aditivos para aumentar a resistência a raios UV, mas estes perdem em 

elongação e resistência à tração quando comparados com o PEAD original. Outra 

desvantagem é que o PEAD é inflamável e libera fumaça densa durante a queima, que pode 

ser irritante para os olhos, pele e sistema respiratório [3]. 

 

3.2 Grades bimodais 
 Oferecendo baixo peso e alta resistência, grades bimodais possuem cadeias 

de alto e baixo peso moleculares na sua composição, simultaneamente, em quantidades 

próximas uma da outra, tendo uma faixa de processamento maior que a de grades 

convencionais. A tecnologia bimodal para polímeros esteve disponível por mais de uma 

década antes de ser comercialmente utilizada, mas não foi tão desenvolvida até recentemente 
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devido aos altos custos que as tecnologias para reatores múltiplos demandavam para sintetizar 

as cadeias de alto e de baixo peso molecular. Estas tecnologias, desenvolvidas mais 

recentemente, tornaram possível a síntese dos grades bimodais a um custo mais baixo e 

tornando este negócio mais viável [3]. 

 Estes grades bimodais são, na sua maioria, desenvolvidos para moldagem 

por sopro (por exemplo, para fazer garrafas ou potes). Eles têm maior resistência à fadiga, 

ESCR (Environmental Stress Cracking Resistance - Resistência à fadiga considerando-se o 

ambiente), que pode chegar a até três vezes mais que a ESCR de grades unimodais. As 

características do fundido destes polímeros bimodais também pode melhorar a distribuição de 

material ao longo de parisons, reduzindo o desperdício. Fabricantes podem diminuir o peso 

das embalagens para bebidas em até 15 %, mantendo a rigidez e até aumentando a quantidade 

de material pós-consumo reciclado em cada garrafa em até 25 %, reduzindo assim custos com 

perdas de propriedades virtualmente nulas. Estes grades também oferecem vantagens para 

fabricação de canos para encanamentos com paredes mais finas para uma mesma pressão de 

operação [3]. 

 Recentemente o interesse em PEAD bimodais/multimodais vem crescendo, 

pois eles fornecem propriedades excelentes, tanto intrinsecamente ao material quanto no 

produto final. Estas ―ligas poliméricas‖ intrínsecas ou ―blendas de reator‖ combinam alta 

rigidez com tenacidade até recentemente inéditas. PEAD bimodais/multimodais são 

sintetizados em processos do tipo cascata, por exemplo, através de reatores conectados em 

série, na qual cada reator atua em um ―sub-processo‖ até a formação completa do PEAD [3]. 

 

3.3 PEAD GM 9450 F 
 O grade da Braskem (antigamente produzido pela Ipiranga Petroquímica) 

GM 9450 F é um grade tradicionalmente muito utilizado em sacolas plásticas para 

supermercados. Isto graças à sua alta resistência à tração, alta resistência ao rasgo e relativo 

baixo custo. O GM 9450 F, assim como muitos outros PEAD, possui alta resistência ao 

impacto, alta cristalinidade e consequentemente uma relativa alta dureza. Outras 

consequências desta alta cristalinidade são uma alta temperatura de deflexão térmica e 

temperatura Vicat. 

 O GM 9450 F é um polietileno de alta densidade e relativo baixo índice de 

fluidez. Possui uma distribuição bimodal do comprimento das cadeias, o que faz com que 

cadeias um pouco mais curtas façam parte da sua composição. Desta forma, estas cadeias 
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mais curtas ajudam a aumentar um pouco o IF, melhorando assim sua processabilidade. Este 

grade de PE é geralmente produzido para a fabricação de filmes, o que não impede que seja 

processado de formas diferentes e com sucesso, como através de extrusão por dupla rosca. A 

bimodalidade do GM 9450 F pode ser facilmente visualizada na Figura 2: 

 

Figura 2: Distribuição da massa molar do GM 9450 F 

 

3.4 Compatibilizantes – Polybond 3029 
 Como a maioria dos reforços não possui intrinsecamente nenhum tipo de 

interação com as poliolefinas apolares e inertes, é essencial que se adicione algum agente para 

aumentar a dispersão e/ou compatibilizantes a fim de aumentar a adesão interfacial entre 

matriz e reforço. Sem a dispersão e adesão devidas, os reforços adicionados às poliolefinas 

têm seu potencial drasticamente limitado, podendo até mesmo a vir a piorar as propriedades 

dos polímeros originais, atuando apenas como contaminantes da matriz. 

 Para atuarem efetivamente, agentes compatibilizantes devem essencialmente 

rodear cada partícula reforçante e conectar esta partícula ao polímero. Tipicamente, 

fabricantes de cargas e fibras adicionam um pré-revestimento com agentes compatibilizante 

aos seus produtos, fazendo assim com que para o cliente final não seja necessário adicionar 

estes agentes ao seu processo de fabricação. Estes aditivos geralmente são diretamente 

responsáveis pela boa distribuição e adesividade dos reforços à matriz. Em alguns casos, 

porém, os reforços são fornecidos para fins diversos, não contendo nenhum tipo de agente 
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compatibilizante. Desta forma, é essencial que se escolha um bom compatibilizante, sob o 

risco de ter as propriedades do polímero reforçado muito baixas, podendo até mesmo piorar 

em relação à matriz pura [4]. 

 Uma abordagem comum para agentes compatibilizantes de poliolefinas com 

fibras de vidro ou madeira é usar anidrido maleico misturado em um polímero ou copolímero. 

Este agente compatibilizante é feito em duas etapas: um polímero base é criado em um reator, 

e então os monômeros de anidrido maleico entram na cadeia do polímero. Quando o anidrido 

maleico é adicionado, mesmo em pequenas porcentagens, estes grupos polares se ligam a 

grupos hidroxil na fibra ou superfície do reforço. Assim, estes agentes compatibilizantes 

aumentam as propriedades de compósitos de madeira ou reforçados com fibras. Geralmente, 

este ganho em propriedades é proporcional à quantidade de agente compatibilizante e à 

quantidade de anidrido maleico presente no agente [4, 5, 6]. 

 O Polybond 3029, usado neste trabalho como agente compatibilizante é um 

PEAD de cadeias curtas modificado com anidrido maleico. Segundo a Chemtura, fabricante 

do produto, ele deve ser usado via extrusão especialmente feito para compósitos de polietileno 

com madeira ou reforçado com fibras. Comparado com outros agentes compatibilizantes, o 

Polybond 3029 confere um aumento de resistência à flexão, tração e ao impacto. 

3.5 Montmorillonita 
 A montmorillonita pertence à família das esmectitas com a estrutura do 

cristal constituída de camadas com espessura nanométrica de duas folhas de silício 

tetraédricas com uma folha central octaédrica de alumínio, unidas entre si por oxigênios 

comuns às folhas. As suas folhas adjacentes estão unidas por interações fracas do tipo Van der 

Walls formando uma estrutura de multicamadas. Além disso, o tamanho e a forma de suas 

camadas são variados [29 – 7]. 

 Nas posições tetraédricas o cátion Si
+4

 pode sofrer substituição isomórfica 

por Al
+3

, e nas posições octaédricas o cátion Al
+3

 pode ser substituído por Mg
+2

, Fe
+2

 ou outro 

íon gerando uma carga negativa, a qual é contrabalanceada por cátion metálicos (Na, Ca, Mg, 

Fe, Li) trocáveis residindo no espaço basal ou galeria (Fig. 3 e Fig 4) [25]. 
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Figura 3: Estrutura e composição química da montmorillonita 

 

 

Figura 4: Estrutura das lamelas da montmorillonita 

 

  

 As principais razões que levaram à popularização do emprego da 

montmorillonita na obtenção de nanocompósitos são: sua origem natural (originária de cinzas 

vulcânicas), elevada razão de aspecto (10 – 1000), grande potencial de inchamento, 

capacidade de troca iônica, plasticidade, boa resistência mecânica e boa capacidade de 

delaminação (favorecendo a esfoliação) [7, 8]. 
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 Por apresentarem um caráter hidrofílico, as argilas são incompatíveis com 

polímeros apolares (caráter hidrofóbico) e quando misturados geram aglomerados de argila. 

Assim, é necessário realizar uma modificação em sua superfície para torná-la mais 

organofílica. 

 A modificação mais como para argilas é a troca iônica dos cátions presentes 

dentro das galerias por cátions orgânicos de amônio, fosfônio, imidazol, flúor, anilina, além 

de líquidos iônicos e oligômeros. Na organifilização, o volume e a quantidade de cátion 

orgânico utilizado têm efeito direto na interação polímero-modificador-argila, no balanço 

organofílico-hidrofílico, além de expandir o espaço interlamelar da argila diminuindo a 

interação entre as folhas facilitando assim, a difusão e a acomodação do polímero. O cátion 

orgânico mais utilizado é o sal de amônio quaternário que possui grupos substituintes de 

cadeias alquídicas longas [7, 8, 9, 10]. 

 

 

Figura 5: reação de troca iônica para a argila 

 

3.6 Sais de amônio quaternário 
 Sais quaternários de amônios são cátions orgânicos em que um ou mais 

grupos de hidrocarbonetos de cadeia longa estão ligados diretamente ao átomo de nitrogênio. 

Esses compostos são biodegradáveis, pois possuem propriedades de tensoativos ou 

surfactantes, mas não são tóxicos. Os métodos de preparação de sais quaternários de amônio 

são muitos e variados dependendo da estrutura do composto final. A reação mais utilizada 

industrialmente é entre aminas e agentes alquilizantes. As aminas de cadeia longa são 

produzidas a partir de ácidos graxos, os quais são misturas de ácidos com comprimentos 

diferentes de cadeia alquídica; por tratamento com amônia, seguida de hidrogenação catalítica 

do nitrilo obtido, podendo contar hidrogênio, hidroxilas ou somente hidrocarbonetos como 

substituintes. Dada a variabilidade dos possíveis radicais ligados ao nitrogênio pode-se obter 
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um grande número de sais quaternários de amônio e sua solubilidade em água dependerá da 

polaridade destes substituintes. Os sais de amônio que contêm hidrogênios livres possuem 

maior reatividade sobre os que não contêm [7, 11]. 

 

Figura 6: sal de amônio da argila Cloisite 20A 

 

3.7 Nanocompósitos de poliolefinas/PEAD 
 O uso de polímeros reforçados com intuito de melhorar as propriedades 

mecânicas e estruturais tem crescido muito nas últimas décadas. Os materiais de reforço 

devem ser inertes e podem estar em diversas formas, dependendo da aplicação desejada [12]. 

 Como uma nova alternativa, está sendo cada vez mais pesquisada a 

obtenção de nanocompósitos de poliolefinas, que são materiais híbridos em que pelo menos 

um dos componentes tem dimensões nanométricas. Assim como acontece em materiais 

compósitos convencionais, um dos componentes atua como matriz enquanto as partículas do 

segundo material ficam dispersas nesta matriz. Os componentes de um nanocompósito podem 

ser de origem inorgânico-inorgânica, inorgânico-orgânica ou mesmo orgânico-orgânica [3]. 

 O componente que se apresenta com dimensões nanométricas é chamado de 

nanocarga, e este pode possuir as três dimensões da ordem de nanômetros (forma esférica), 

duas dimensões nanométrica (forma de fibra) ou ainda apenas uma dimensão nanométrica 

(forma de placa ou lamela). As nanocargas mais utilizadas são os filossilicatos, 

principalmente a montmorillonita, nanotubos de carbono ou aditivos químicos como a sílica 

ou carbonato de cálcio. A grande área superficial e alta razão de aspecto são responsáveis pela 

maior interação entre reforço e matriz e consequentemente melhores propriedades mecânicas 

finais nos nanocompósitos. Outros fatores importantes são a concentração e a homogeneidade 

da distribuição da nanopartícula na matriz polimérica. [6, 7]. 
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Figura 7: As diferentes formas dos materiais nanométricos 

 Argilas nanométricas do tipo montmorillonita também são usadas na 

agricultura por causa da alta absorção específica de radiação infravermelha sem perder em 

transparência e propriedades mecânicas [3]. 

 Os nanocompósitos de PEAD com argila organofílica podem ser obtidos de 

três maneiras principais: 

 Intercalação no estado fundido: neste método, o polímero no estado fundido 

processado junto com a argila por uma extrusora de rosca dupla. Uma taxa de 

cisalhamento mais alta é necessária para promover a intercalação ou esfoliação das 

lamelas de argila. Aditivos são usados para aumentar esta esfoliação. Entre as 

vantagens deste método estão a ausência de solventes e a facilidade de processamento, 

já que o equipamento usado é o mesmo utilizado por muitas indústrias 

transformadoras de plástico, Fig.8. 

 Polimerização ―in situ‖: neste modo, o catalisador para o PE (Ziegler-Natta ou 

metalocênico) é pilarizado no interior das galerias da argila organofílica de forma a 

iniciar ali o crescimento das cadeias do PE, e posteriormente com o crescimento a 

polimerização leva a separação das lamelas de argila e consequentemente à formação 

de um nanocompósito esfoliado Fig. 9; 

 Intercalação em solução: a argila é inchada em um solvente, ficando dispersa. O 

polímero também é previamente dissolvido no mesmo solvente, mas em outro 

reservatório e depois se une as duas misturas, homogeneizando-se o solvente com a 
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argila e o polímero. Desta forma, as cadeias do polímero podem difundir entre as 

camadas de argila. Após este procedimento, o excesso de solvente é removido, 

ficando-se apenas com um nanocompósito esfoliado ou intercalado (geralmente uma 

mistura das duas morfologias é encontrada). As principais limitações deste método são 

o uso de grandes quantidades de solventes orgânicos voláteis (questões ambientais), o 

alto preço do processo e a necessidade de se usar polímeros solúveis em solventes 

convencionais; 

 

Figura 8: Rota para obtenção de nanocompósitos via extrusão 

 

 

Figura 9: Possíveis rotas de fabricação de nanocompósitos argila organofílica/PEAD 



18 

 

 

 Apesar da orientação das lamelas ser vantajosa para algumas aplicações, é 

difícil garantir que elas vão se alinhar no sentido que se deseja e que estejam esfoliadas, e isto 

apenas para alguns tipos de processamento, como injeção, por exemplo. Assim, tenta-se 

produzir nanocompósitos com ótima esfoliação e sem orientação preferencial. A Figura 10 

mostra as diferentes morfologias que se pode encontrar em nanocompósitos de PEAD/argila 

organofílica. 

 

Figura 10: Diferentes morfologias encontradas em nanocompósitos 

 

 Como citado anteriormente, os nanocompósitos de argila/PEAD possuem 

potencial para aumentar as propriedades físicas, mecânicas, térmicas e de barreira. Dentre 

estas, uma das que mais se destaca é a permeabilidade. O polietileno reforçado com argila 

nanométrica pode aumentar consideravelmente a sua resistência à permeabilidade. O principal 

mecanismo por trás desta diminuição na permeabilidade é a tortuosidade do caminho 

enfrentado pelo fluido para atravessar a camada de PEAD com argila. O fluido consegue 

lentamente penetrar por entre as cadeias do PEAD, porém não consegue atravessar as lamelas 

de argila. Assim, cada vez que o fluido encontra uma lamela no seu caminho, é obrigado a 

desviar, aumentando assim o caminho percorrido para chegar ao outro lado, Fig. 11. Desta 

forma, a argila atua como se a espessura da barreira de PEAD fosse maior. 
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Figura 11: como se dá a difusão de um fluido através do PEAD com e sem argila 

 

4. EXPERIMENTAL 

4.1 Materiais 
 

 Para este trabalho utilizou-se os seguintes materiais: 

 Polietileno de alta densidade grade GM 9450 F produzido na Braskem na planta PE-5, 

em Triunfo-RS. Densidade de 0,95 g/cm³ e índice de fluidez – IF = 9,3 g/10min (190 

°C/ 21,6 Kg) – bimodal usado largamente para extrusão de sacolas plásticas pelas suas 

propriedades. 

 Compatibilizante comercializado pela Chemtura sob o nome de Polybond 3029, 

composto de polietileno de alta densidade com 1,6% de anidrido maleico, densidade 

de 0,96 g/cm³ e IF de 4 g/10min (2,16 Kg/ 190 ºC/ASTM D-1238); 

 Argila Montmorillonita organicamente modificada com sal de amônia quaternário, 

comercializada pela Nanocor sob o nome de I44P, com 37% em peso de modificador 

orgânico e 2% de umidade máxima; 

 Argila Montmorillonita organicamente modificada com sal de amônia quaternário, 

comercializada pela Southern Clay Products sob o nome de Cloisite 20A, com 37% 

em peso de modificador orgânico e 2% de umidade máxima; 

 Todas as etapas deste trabalho aqui descritas foram realizadas dentro da 

Braskem ou de parceiros, sendo todo o suporte de infra-estrutura, de pessoal e financeiro 

foram disponibilizados pela empresa, desde a pesquisa bibliográfica até as etapas finais de 

caracterização das amostras. 

 As amostras foram processadas em extrusora de rosca dupla marca 

Coperion - Werner & Pfleiderer tipo ZSK-18 K 38 com dosadoras automáticas da marca 
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Brabender do tipo DDW-MD2-DSR28-10-ISC que possibilitam a adição de cargas ou 

reforços no início da zona de mistura ou através de uma dosadora lateral. Esta extrusora 

possui sete zonas de aquecimento e duas roscas co-rotantes e desmontáveis, o que possibilita 

uma imensa variedade de perfis de rosca variando a combinação dos elementos que compõem 

esta rosca. Neste trabalho usaram-se dois perfis de rosca distintos, aqui genericamente 

chamados de A e B, entre os quais a principal diferença era a força cisalhante exercida por 

cada um na resina. As amostras que usaram o perfil B foram somente as amostras P04 e P05. 

A taxa de produção da extrusora foi de 4 Kg/h e a temperatura média de massa 

(nanocompósito na saída da matriz) foi de 230 ºC. 

 Foram adicionadas diferentes porcentagens de argila no polietileno, assim 

como diferentes quantidades de compatibilizante, mudando a razão entre compatibilizante e 

argila a fim de investigar a proporção mais adequada destes. No caso deste trabalho, tentou-se  

adicionar o mínimo de agente compatibilizante na matriz a fim de não prejudicar suas 

propriedades, tendo em mente que o Polybond 3029 poderia diminuir das propriedades da 

resina original, mas certa quantidade de compatibilizante é necessária para aumentar a adesão 

interfacial entre argila e matriz de PEAD. 

 A fim de determinar apenas a proporção entre argila e compatibilizante, foi 

extrudado um lote de amostras com percentual constante de argila (2%) Cloisite 20A e 

variando a quantidade de compatibilizante de zero até 5 %, além de uma amostra ―branca‖ 

para comparação dos resultados. Estas quantidades resultam em proporções de 

compatibilizante/argila entre zero e 250 %. 

 Os componentes de cada amostra foram previamente misturados, utilizando-

se um saco plástico para misturar a mão, já que pela pequena quantidade de amostra (em torno 

de 5 Kg) não seria possível ter uma mistura homogênea utilizando misturadores mecânicos 

disponíveis na Braskem, dado que estes equipamentos são utilizados para grandes quantidades 

de amostra. Ainda que a quantidade extrudada de cada amostra (5 Kg) seja razoavelmente 

suficiente para a caracterização, houve escassez de amostras. Isto porque durante a extrusão é 

necessário um tempo de purga, resultando em desperdício da maior parte dos 5 Kg das 

amostras. Uma pequena fração deste total resultou em nanocompósitos realmente. 

 A composição de cada amostra pode ser vista na Tabela 1: 
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Tabela 1: Composição de cada amostra 

 As amostras foram obtidas na forma de pellets depois da extrusão, o que 

exige uma forma posterior de processá-las a fim de tornar possível a caracterização. De 

acordo com as normas para ensaios de propriedades mecânicas, os pellets devem ser 

prensados em placas planas de 2 ou 3 milímetros, de acordo com cada teste. Para este 

trabalho, foram prensadas somente placas de 3 mm de espessura, adaptando assim a norma. 

Esta adaptação não tem consequências maiores para os resultados, pois as análises dos 

resultados serão feitas comparativamente, não levando em consideração valores absolutos. 

Estas placas foram prensadas à temperatura média de 220 graus Celsius e resfriadas por 20 

minutos, com uma taxa de resfriamento de 16 graus/min. 

 Para os ensaios das propriedades mecânicas foram confeccionados corpos-

de-prova a partir das placas prensadas de 3 mm utilizando-se uma prensa pneumática 

específica para este fim, da marca Ceast modelo 6052. 

 As amostras P01, P02, P03, P04 e P05 foram extrudadas para se fazer uma 

análise da qualidade de esfoliação nas amostras e do efeito do perfil de rosca B em relação ao 

perfil A, além de fornecer um ponto de partida para a relação entre argila e compatibilizante. 

Estas amostras serviram como experiência para as amostras seguintes, e assim, não foram 

caracterizadas. 

 

4.2 Técnicas de caracterização utilizadas 
 Foram feitas análises de microscopia eletrônica de transmissão a fim de 

avaliar o grau de dispersão das lamelas da argila na matriz polimérica. Sabendo-se o modo 

como as lamelas estão dispersas na matriz é possível prever de certa forma o desempenho 

destes materiais, pois as propriedades desejadas dependem do grau de esfoliação e dispersão 

das lamelas da argila. 

 Os ensaios mecânicos realizados avaliaram: módulo de flexão (ASTM 

D790), módulo de tração (módulo secante a 1%), alongamento no escoamento, alongamento 

na ruptura (ASTM D638 modificada para placas de 3 mm de espessura), dureza Shore D 

(ASTM D2240) e tenacidade (impacto IZOD – ASTM D256) nas temperaturas de 23ºC e – 

40ºC. Avaliaram-se também as propriedades físicas como índice de fluidez (ASTM D1238), 
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coeficiente de expansão térmica linear (ASTM E831) e permeabilidade à gasolina (teste 

desenvolvido para este trabalho). 

4.2.1 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 Esta técnica permite a avaliação da dispersão das lamelas de argila na 

matriz, bem como a ocorrência de contaminantes na amostra (provenientes da extrusão), se 

estes existirem. É possível também avaliar as dimensões das lamelas de argila, porém sem 

uma boa precisão, já que somente pelas micrografias não se pode ter uma idéia exata do 

posicionamento das lamelas. Outro dado importante é a respeito da orientação preferencial 

das lamelas, que é possível visualizar nas micrografias e influencia diretamente nas 

propriedades do material. 

 As microscopias foram feitas por uma técnica da Braskem que executou 

todo o procedimento a partir da entrega das amostras. Todas as amostras foram entregues 

depois da análise de IF, resultando em um corpo cilíndrico popularmente conhecido como 

―espaguete‖. 

 

4.2.2 Ensaio de tração 

 O ensaio de tração foi executado em uma máquina universal de ensaios 

marca Instron modelo 5581 segundo a norma ASTM – D638 adaptada para corpos-de-prova 

feitos de placas de 3 mm, pois as placas utilizadas para confecção destes corpos-de-prova 

foram as mesmas placas prensadas para os demais testes. Esta adaptação não implica em 

nenhum desvio dos resultados, pois se analisou comparativamente os resultados entre as 

amostras deste trabalho. 

 O teste de tração consiste em duas garras acopladas nos corpos-de-prova 

(CP) que se afastam a velocidade controlada e constante, medindo através de célula de carga a 

carga suportada pelo CP. A distância entre as garras  enquanto elas vão se afastando 

(deformação do CP) pode ser medida pela própria máquina de tração. Porém, para um 

resultado mais exato, utilizou-se neste trabalho um dispositivo acessório chamado vídeo 

extensômetro avançado 2663-821. Este aparelho mede a deformação do CP através da 

distância entre dois pontos previamente marcados na área do CP a ser tracionada. 

 Com a deformação e carga impostas ao CP, o computador acoplado à 

máquina fornece dados como a curva tensão-deformação referente a cada amostra, o limite de 

escoamento do material, a tensão de escoamento, o ponto de ruptura e a tensão de ruptura. 
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Também pode ser medida a inclinação da reta da curva tensão-deformação, porém esta 

inclinação (chamada de módulo secante a 1%) pode apresentar resultados que não são tão 

confiáveis quando os anteriores, já que os materiais podem deformar de forma diferente para 

cada composição da mistura das amostras e a transição de comportamento elástico/plástico 

pode variar bastante. 

 

Figura 12: a) Máquina de ensaios universais Instron; b) Detalhe do vídeo-extensômetro acoplado à máquina para ensaio de tração 

 

4.2.3 Ensaio de flexão 

 O ensaio de flexão foi realizado na mesma máquina Instron no qual foi feito 

o ensaio de tração, apenas trocando-se as peças que entram em contato com as amostras. Foi 

feito a adaptação das garras para um conjunto de barras a fim de executar a flexão dos CP. 

Este conjunto compreende em duas barras inferiores que sustentam o CP pelas pontas e uma 

terceira barra superior que desce no ponto central entre as 2 barras inferiores, fletindo o CP. O 

teste é feito deformando todos os CP até o mesmo ponto, medindo-se a carga necessária para 

flexionar cada CP. O resultado calculado pelo computador acoplado à máquina é o módulo de 

flexão do material. 

 

4.2.4 Ensaio de impacto Izod 

 O ensaio de impacto Izod nos dá a resistência ao impacto do material. É 

comum relacionar esta resistência com tenacidade, razão de inúmeras vezes a tenacidade ser 

citada como resultado do ensaio Izod. Este ensaio também é largamente usado para se 
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descobrir a temperatura de transição dúctil/frágil dos materiais, (especialmente metais). 

Assim, a resistência ao impacto dependerá da velocidade de aplicação da carga, do ambiente 

térmico e químico e das propriedades do material, como comprimento, empacotamento, 

taticidade e alinhamento das cadeias e das forças de ligação [13]. Por esta razão, muitas vezes 

o teste de impacto Izod é feito em mais de uma temperatura. Neste trabalho, foram realizados 

ensaios a 23 
o
C e a – 40 

o
C. 

 Os CP para este ensaio são placas entalhadas com um ―V‖ na lateral. As 

dimensões da placa são de aproximadamente 10 mm de altura (área remanescente depois do 

entalhe) por 80 mm de largura e 3,2 mm de espessura. Este CP é fixado na máquina e um 

martelo pendular impacta no CP (acima da região do engaste) com uma energia de 4 J. Além 

da energia absorvida no impacto, a tipo de quebra do corpo-de-prova pode ser importante, 

podendo ser do tipo ―C‖ (quebra total), ―H‖ (quebra parcial com dobra), ―P‖ (quebra parcial 

de pelo menos 90% da seção transversal) e tipo ―NB‖ (quebra parcial de menos de 90%), 

dependendo do quão frágil o material é. 

 

Figura 13: Corpo de prova para ensaio de resistência ao impacto Izod 

 

Figura 14: Equipamento para ensaio de resistência ao impacto Izod 
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4.2.5 Índice de Fluidez 

 O ensaio de índice de fluidez é relativamente simples e fácil de ser 

executado, e o seu resultado fornece várias informações importantes para o processamento. 

Por isso, é largamente utilizado em laboratórios, centros de pesquisa e por empresas que 

processam polímeros. 

 Este ensaio consiste em uma máquina com um barril cilíndrico vertical, 

previamente aquecido, no qual é depositado o polímero a ser medido. Após um tempo pré-

determinado, o polímero funde e o ar contido no fundido é expulso. A partir do momento em 

que todo o polímero está fundido dentro do barril e não há mais ar ali dentro, uma força é 

exercida sobre o polímero, forçando-o a sair pela extremidade inferior do barril, agora aberta. 

Como resultado deste processo, um corpo polimérico popularmente conhecido como 

―espaguete‖ é obtido e, caso a máquina não seja automática, é pesado para avaliar o quanto de 

polímero fluiu no intervalo de 10 minutos. O tempo do ensaio pode ser menor que 10 minutos 

e o resultado extrapolado para este tempo. A unidade do IF é g/10 min. 

 

4.2.6 Coeficiente de Expansão Térmica Linear (TMA) 

 Através deste coeficiente pode-se concluir a respeito das mudanças de 

dimensão sofridas pelo material devido à alteração de temperatura. É importante notar que o 

coeficiente mede a expansão térmica linear, o que pode ser importante para materiais 

anisotrópicos. Para as amostras em questão, a orientação as lamelas de argila foi pequena, não 

alterando significativamente o coeficiente de expansão térmica nas diferentes direções. Assim, 

para as análises sucessivas considerou-se o material isotrópico. 

 Assim como outras técnicas de caracterização, este ensaio foi 

completamente feito por colaboradores da Braskem, que executaram as etapas deste o 

recebimento dos corpos-de-prova até a divulgação dos resultados. Dois métodos diferentes 

foram utilizados para diferentes lotes de amostras. Por este motivo, os resultados de TMA só 

serão usados para comparações relativas a um mesmo lote, feito através do mesmo método. 

 

4.2.7 Temperatura de deflexão térmica (HDT) 

 Este ensaio mostra a temperatura na qual uma quantidade arbitrária de 

deflexão ocorre sob efeito de uma carga pré-estabelecida. No teste, uma barra de seção 

transversal retangular é ensaiada como se fosse uma viga, no centro da qual é aplicada uma 
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força. A temperatura de deflexão térmica é aquela na qual o corpo-de-prova sofre uma 

deflexão de 0,25 mm [14]. 

 Este ensaio foi completamente feito por colaboradores da Braskem, que 

executaram as etapas deste o recebimento dos corpos-de-prova até a divulgação dos 

resultados. Os corpos-de-prova utilizados para o ensaio de HDT são similares aos CP para o 

ensaio de flexão.  

 

4.2.8 Dureza Shore D 

 Para o ensaio de dureza Shore D utilizou-se uma máquina BAREISS-

PRÜFGERÄTE modelo BE62 com indentador Shore tipo D, segundo a norma ASTM – 

D2240. Este ensaio consiste em submeter a amostra (uma placa prensada, plana, de no 

mínimo 6 mm de espessura) à uma penetração de uma ponta de metal duro (chamado 

indentador) por tempo pré-determinado. Quanto menos o indentador penetrar na amostra, 

mais duro será o material. O resultado do teste é dado diretamente pela máquina de ensaio, em 

unidades próprias chamadas Unidades de Dureza, através de um marcador ligado ao 

indentador. 

 

4.2.9 Ensaio de permeabilidade à gasolina 

 Permeabilidade é a passagem do solvente por entre as moléculas da matriz 

polimérica. O solvente permeia a amostra e é eliminado na superfície oposta. Regime 

permanente é o período em que a perda de peso ao longo do tempo é constante. O regime 

permanente é usado para calcular a taxa de perda de combustível em gramas/dia.   

 O ensaio de permeabilidade foi desenvolvido exclusivamente para este 

trabalho devido à escassez de amostras. Para o ensaio ser o mais exato possível, seguiu-se 

uma instrução de trabalho própria da Braskem, que por sua vez tem como referências as 

normas ASTM D 2684-01, EN 14125–04 e NBR 14722–01. 

 Para o teste de permeabilidade à gasolina, confeccionaram-se corpos de 

prova na forma de placas circulares de 1 mm de espessura por aproximadamente 12 mm de 

diâmetro. Usaram-se tubos de vidro de 7 cm de altura e 2 cm de diâmetro com tampas 

metálicas furadas no meio. A porção da placa que foi exposta ao combustível foi de 

aproximadamente 5 mm de diâmetro, que coincide com o diâmetro interno do orifício da 

tampa do tubo. Os tubos foram preenchidos com gasolina. As placas que serviram como 



27 

 

corpos de prova foram colocadas nos orifícios dos tubos e as tampas de vedação foram 

lacradas e vedadas com silicone. Colocou-se também fita veda-rosca como indicador de 

vazamento, já que essa fita muda de cor e até se rompe em contato com a gasolina. Durante o 

período dos testes, mediram-se diariamente as massas dos diferentes corpos de prova de cada 

uma das amostras. Após aproximadamente quatro dias, a perda de massa atingiu um regime 

estacionário e o teste foi interrompido. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Morfologia 
 A morfologia dos nanocompósitos é de fundamental importância e deve ser 

vista com atenção, pois ela tem influência direta nas propriedades dos materiais. Desta forma, 

deve-se buscar sempre a morfologia que mais favoreça as propriedades alvo a fim de otimizar 

os resultados. As propriedades mecânicas são especialmente dependentes da morfologia do 

nanocompósito. 

 Foram feitas microscopias eletrônicas de transmissão (MET) a fim de 

verificar a dispersão das lamelas de argila na matriz, que poderiam estar na forma de 

tactóides, intercaladas ou esfoliadas (ideal). Os tactóides consistem em estruturas agregadas 

e/ou aglomeradas. Através das imagens, é possível perceber a boa interação entre 

matriz/argila, muitas vezes sendo difícil distinguir uma e outra. Também se pode perceber que 

em todas as amostras houve a presença de duas morfologias ou mesmo das três morfologias 

simultaneamente. 

 Notou-se que para as amostras processadas com o perfil de rosca ―B‖ a 

esfoliação foi menor, e houve certa orientação do reforço. Pode-se também observar o efeito 

do aumento do tamanho das lamelas de argila, que tende a alinhar as lamelas de modo a haver 

uma orientação preferencial do reforço. Esta orientação também tende a aparecer quando a 

quantidade de argila é maior, mas este fato não foi detectado nas amostras com 5% ou menos 

de argila deste trabalho. A orientação preferencial geralmente é indesejável em 

nanocompósitos, pois dificilmente se consegue confeccionar objetos de resinas com reforço 

nanométrico com a orientação controlada. Normalmente, a orientação da argila ocorre quando 

o teor de reforço adicionado à matriz é elevado. Uma lamela de argila acaba interagindo com 

as lamelas adjacentes, por estarem excessivamente empacotadas e o resultado desta interação 

é que uma lamela impede a outra de se orientar aleatoriamente. Houve uma tendência maior 

ao alinhamento das lamelas da argila Cloisite 20 A. Como as dimensões das lamelas da argila 
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Cloisite 20A são maiores que as da I44P, um mesmo teor das duas argilas em uma matriz 

idêntica pode ocasionar uma maior orientação preferencial da Cloisite 20A, pois o efeito de 

interação entre as lamelas atua mais fortemente quanto maiores forem a largura e o 

comprimento das lamelas, que resulta em maior razão de aspecto. Neste caso, se esperaria um 

reforço menos efetivo da argila Cloisite 20 A em relação à I44P. Por outro lado, cada argila 

interage de forma particular com a matriz, não sendo possível afirmar qual marca de argila vai 

ter um aumento maior nas propriedades baseado apenas nas micrografias. 

  

Figura 15: MET da amostra P01: 3 % da argila I44P e 9 % Polybond 3029 

  

 Figura 16: MET da amostra P02: 5 % da argila I44P e 15 % Polybond 3029 
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Figura 17: MET da amostra P03: 5 % da argila I44P e 10 % Polybond 3029 

  

Figura 18: MET da amostra P04: 3 % da argila I44P e 9 % Polybond 3029 

  

Figura 19: MET da amostra P05: 3 % da argila I44P e 6 % Polybond 3029 
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Figura 20: MET da amostra P06: 5 % da argila Cloisite 20A e 7,5 % Polybond 3029 

  

Figura 21: MET da amostra P08: 5 % da argila I44P e 7,5 % Polybond 3029 

 

  

Figura 22: MET da amostra P09: 5 % da argila I44P e 15 % Polybond 3029 
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Figura 23: MET da amostra P11: 5 % da argila I44P e 3,75 % Polybond 3029 

  

Figura 24: MET da amostra P13: 3 % da argila Cloisite 20A e 3 % Polybond 3029 

 

5.2 Propriedades térmicas 
 Poderia se esperar que a adição de argila fosse alterar consideravelmente a 

cristalinidade da resina, atuando como agente nucleante durante a cristalização [1]. De acordo 

com esta idéia, as amostras com argila deveriam demonstrar um aumento na HDT em relação 

às resinas brancas, e este aumento deveria ser maior quanto maior o teor de argila adicionada. 

No entanto, os resultados de HDT mostram que a adição de 2% de argila não teve efeito 

significativo na cristalinidade, pois os resultados não mostraram que houve diferença 

significativa. Já para as amostras que receberam 5% de argila e entre 3 e 5% de agente 

compatibilizante houve um aumento discreto na HDT. Embora o teste não seja conclusivo em 
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relação ao aumento da cristalinidade, pode-se inferir que para teores maiores de argila este 

efeito nucleante seja maior. 

 A adição de argila, assim como outros compostos de baixo coeficiente de 

expansão térmica linear, pode trazer uma mudança significativa no coeficiente de expansão 

térmica (CET) do nanocompósito. Quando as partículas têm baixa razão de aspecto (mesmo 

forma circular) esta diminuição se dá de forma muito discreta e linear, de acordo com a 

quantidade de carga adicionada seguindo a lei das misturas. A diminuição do coeficiente de 

expansão térmica se dá igualmente em todas as direções. Já no caso de partículas de alta razão 

de aspecto, como as lamelas de argila ou fibras, esta diminuição pode se dar somente em uma 

direção (no caso de fibras) ou em 2 direções (lamelas de argila), se o reforço estiver orientado 

preferencialmente. No caso de partículas orientadas e planas, como lamelas, o CET pode até 

aumentar na direção normal à orientação do reforço [19]. 

 Este fenômeno ocorre porque, como a montmorillonita é um material 

cerâmico, possui um baixo coeficiente de expansão térmica (menor que o da matriz). A matriz 

tenta expandir normalmente, mas quando há uma boa adesão interfacial entre o reforço e a 

matriz, o reforço tende a expandir menos, ―segurando‖ a matriz. Assim o compósito apresenta 

uma expansão menor nesta direção. 

 Foram feitas análises de TMA a fim de averiguar se este efeito foi 

significativo nos nanocompósitos de PEAD com argila organofílica. Os resultados mostram 

que não houve variação para a expansão térmica das amostras que continham 2% de argila. 

Novamente, houve uma inclinação para uma menor expansão nas amostras que continham 5% 

de argila em relação à argila branca, com redução do CET em torno de 5%. Estes resultados 

porém, não foram conclusivos e um estudo mais aprofundado com equipamentos mais 

precisos seria necessário para afirmar que a argila, de fato, diminui o coeficiente de expansão 

térmica de uma resina. 

 

5.3 Propriedades mecânicas 
 Foram realizados testes a fim de avaliar o desempenho mecânico dos 

nanocompósitos. Os testes aplicados foram de tração em placa, flexão, impacto Izod a 

temperatura ambiente e a -40 ºC. 

 Os resultados dos testes mecânicos para as amostras brancas foram 

comparados com dados de catálogos do fabricante e se concluiu que o processamento não 

degradou as resinas, pois os resultados foram condizentes com os dados do catálogo. Todas as 



33 

 

amostras com argila apresentaram um aumento nestas propriedades mecânicas em relação à 

matriz sem carga. 

 Para o ensaio de tração, a comparação entre as amostras P10 e P11 indica 

que aparentemente a proporção de compatibilizante de 1:1 da amostra P10 é mais apropriada, 

pois esta teve um desempenho superior nos ensaios. A amostra P10 teve uma tensão no 

escoamento e na ruptura de aproximadamente 10% maior que a P11, além de ter se alongado 

mais antes de escoar e antes de romper. Isto sugere uma maior tenacidade, apesar de no teste 

de impacto este comportamento não ter sido revelado.  

 Nas amostras P10 e P13, são comparadas as argilas i44-P e Cloisite 20A, 

mantendo-se a mesma proporção de compatibilizante em relação à argila (1:1). Era esperado 

que a Cloisite 20A tivesse uma melhor interação com a matriz e isto foi confirmado já que os 

resultados de tração foram muito próximos mesmo com o menor teor de argila da amostra 

contendo Cloisite - a amostra P10 tem 5% de argila I44Pe a P13 tem apenas 3% de argila 

Cloisite 20A. 

 Em um trabalho similar, Gopakumar1
 investigou a influência da adição de 

5% de argila ao PEAD e ao PEAD modificado com anidrido maleico e encontrou um aumento 

do módulo de Young do PE com reforço de 10% em relação ao PE sem reforço. Para o PE 

modificado com anidrido maleico, o aumento foi de 30%. 

 Pode-se também notar um comportamento menos plástico da resina quando 

a argila é adicionada baseada nos valores de alongamento no escoamento e, principalmente, 

alongamento na ruptura, que decresceu aproximadamente duas ordens de grandeza. Este dado 

é importante caso as especificações de uso do material final façam referência à deformação 

máxima permitida. 

 Comparando-se as mostras de P20 a P25 com a resina pura, pode-se 

observar como a argila modifica a matriz e como esta interação é alterada quando existe o 

compatibilizante contendo anidrido maleico. Para a amostra P20 (resina e 2% de argila, sem 

compatibilizante), o resultado foi negativo. Graças à baixa adesão interfacial da argila/PEAD, 

as propriedades ficaram menores. Diminuíram a tensão no escoamento, na ruptura e o 

alongamento na ruptura. Isto se deve ao fato da argila (sem adesão interfacial) atuar como 

barreira à mobilidade das cadeias do PE, além de não contribuir para a distribuição da tensão 

a ser sustentada e ainda concentrar tensões naqueles pontos. 

 Conforme vai se aumentando o teor de compatibilizante, vai-se aumentando 

a adesão da matriz/reforço, levando a crer que com uma quantidade maior do Polybond as 



34 

 

cargas suportadas seriam maiores. Porém, este comportamento não é evidente. Ocorre que o 

anidrido maleico (compatibilizante) do Polybond está diluído em uma matriz de PEAD de 

cadeias curtas em uma quantidade pequena (1,6%). Desta forma, para se ter o agente 

compatibilizante na matriz, é necessário inserir juntamente com ele o PEAD de cadeias curtas, 

que acaba atuando como um plastificante na matriz. Com esta situação, se ganha em módulo 

de tração devido ao anidrido maleico ao mesmo tempo em que o PEAD do Polybond 

contribui para a diminuição do módulo. Esta relação entre ganho e perda das propriedades 

mecânicas pode justificar o ganho relativamente pequeno em propriedades como resistência à 

tração e à flexão. Ainda assim, espera-se que isto não seja tão significativo nas propriedades 

físicas como barreira, resistência à abrasão ou resistência à flamabilidade. 

 

 

Figura 25: Gráfico com as propriedades referentes ao ensaio de tração; para o módulo secante a 1 % 

para as amostras P0C a P25 os resultados não foram divulgados 

 

 

 

Figura 26: tensões para o ensaio de tração 

 

 Para o teste de flexão, todas as amostras contendo argila obtiveram valores 

maiores que as resinas brancas. Houve certa diferença entre as três amostras brancas 

processadas, mas isto pode ser devido ao fato da matéria-prima ser de três lotes diferentes ou 
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mesmo de algum fator externo o durante o processamento. Para isto, houve um cuidado para 

que as comparações das amostras contendo argila fossem comparadas com as respectivas 

amostras brancas. Apesar deste desvio, fez-se uma média entre as amostras sem reforço e 

compararam-se os resultados com aquelas reforçadas. Mesmo sob estas condições, a adição 

de argila se mostrou positiva, aumentando o módulo de flexão. Mesmo no caso onde foi 

adicionado 2% de argila sem compatibilizante, o módulo aumentou significativamente. 

 

 

Figura 27: Módulo de flexão 

  

 Para o teste de impacto, era esperado que a adição do reforço fosse produzir 

um efeito negativo na tenacidade do material. A argila, sendo um material cerâmico e frágil, 

tende a diminuir a plasticidade da matriz. Este resultado foi confirmado, e para teores maiores 

de argila houve uma diminuição maior na tenacidade do material. Uma análise interessante é 

relacionar a resistência ao impacto (tanto a 23 ºC quanto a -40 ºC) com a quantidade de argila 

e a quantidade de compatibilizante contida por cada amostra. À medida que vai aumentando a 

quantidade de argila, a tenacidade vai diminuindo. Similarmente, quando se aumenta a 

quantidade de compatibilizante a tenacidade cai também, confirmando que a adição do 

Polybond 3029 no GM 9450 F produz diminuição das propriedades mecânicas. Os ensaios de 

impacto nas duas diferentes temperaturas não tiveram grande diferença entre si, exceto pela já 

esperada diminuição da tenacidade para temperaturas mais baixas. 
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Figura 28: Ensaio de impacto Izod – Efeito da temperatura na resistência ao impacto 

5.4 Propriedades físicas 

 O ensaio de IF foi feito sob as condições de 190 
o
C e 21,6 Kg. Em relação 

aos resultados, apenas um dos lotes foi caracterizado segundo a norma. Apesar de verificações 

de índice de fluidez terem sido feitos durante o período de extrusão das amostras, estas 

verificações são úteis apenas para comparação. Para as amostras ensaiadas respeitando 

devidamente a norma, houve diminuição do IF para resinas com argila, o que era esperado, 

pois as lamelas tendem a dificultar o movimento das cadeias do polímero, diminuindo assim 

sua fluidez. Além disto, houve também uma diminuição do IF para teores crescentes de 

compatibilizante. Este fato não era esperado, uma vez que o compatibilizante possui cadeias 

curtas e estas, em geral, aumentam o índice de fluidez dos polímeros. Uma investigação mais 

profunda é aconselhável para se poder dizer com segurança qual foi o mecanismo responsável 

por esta diminuição. 

 

Figura 29: Índice de Fluidez a 190 
o
C e 21,6 Kg; apenas os ensaios para P0C a P25 seguiram a norma 

 O ensaio de dureza mostrou que, como esperado, a adição de reforço 

cerâmico aumentou a resistência à penetração do material. A resina com argila teve um 
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aumento médio na dureza de mais de duas unidades de Dureza Shore D, chegando a quatro 

unidades a mais para a amostra 21, quando comparada com a resina branca do mesmo lote. 

Isto se deve ao fato da argila ser um material cerâmico de alta dureza, transferindo parte desta 

caraterística ao PE. Espera-se que com um aumento no teor de argila na formulação haja um 

aumento ainda maior na dureza. Em relação ao teor de Polybond utilizado em cada amostra, o 

teste de dureza não mostrou nenhuma diferença entre aquelas resinas com mais ou com menos 

compatibilizante. 

 

Figura 30: Ensaio de dureza Shore D – lotes com diferentes tempos de penetração 

 

 Em relação ao teste de permeabilidade, os resultados de perda de massa 

obtidos no teste de permeabilidade à gasolina para cada amostra pode ser visto na Fig. 31 e 

Fig. 32. A perda de massa medida foi similar entre as amostras com argilas, o que é 

condizente com o esperado, já que o que variou foi o teor de compatibilizante e a marca da 

argila, mas o teor de argila foi mantido constante. Era esperado que a resina sem argila tivesse 

um grau de permeabilidade maior e isto foi confirmado. Em média, as placas com argila 

permearam apenas 60% do valor obtido pela placa de resina pura, o que indica que a adição 

de argila ao PEAD aumenta a propriedade de barreira à gasolina deste material. Segundo 

Choudalakis [18], esta diferença na permeabilidade se dá pela tortuosidade enfrentada pelas 

partículas ao permearem o nanocompósito, tendo que contornar as lamelas de argila durante a 

difusão do fluido. 

 Apesar da orientação preferencial normalmente não ser desejada, para 

resistência à permeabilidade dos materiais este efeito é benéfico quando a orientação das 

lamelas é perpendicular ao fluxo do fluido que atravessa o polímero. Este efeito não foi 

medido neste trabalho, pois o meio de conformação não permite orientar as lamelas de acordo 

com o desejado. Em outros processos, porém, como a injeção ou extrusão de filme, este 

alinhamento se dá naturalmente, podendo-se tirar vantagem do efeito da orientação do reforço 
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para diminuir ainda mais a permeabilidade do polímero. 

 

 

Figura 31: Perda de massa diária de gasolina 

 

 

Figura 32: Perda de massa de gasolina diária em função da massa inicial 

 

Uma última observação deve ser feita a respeito do teste de permeabilidade: 

observa-se claramente no gráfico (Fig.31) um pico de permeação no décimo primeiro dia. 

Este pico não é próprio de um corpo-de-prova, mas está presente para todas as amostras. 

Houve, neste dia, um aumento da temperatura no ambiente. Pode-se inferir, portanto, que a 

temperatura altera significativamente a permeabilidade dos nanocompósitos, ainda que esta 

alteração não possa ser quantificada sem testes específicos. Mesmo sob maiores temperaturas, 

a diferença de permeabilidade se manteve para as amostras com e sem reforço.
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6. CONCLUSÕES 
 A extrusão utilizando extrusora de dupla rosca foi considerada um método 

adequado para este tipo de processamento. Através de extrusão, foi possível preparar 

nanocompósitos de PEAD com argila organofílica na presença de agente compatibilizante 

com um ótimo nível de esfoliação quando se utilizou os parâmetros adequados. 

 Nos materiais poliméricos onde a argila foi adicionada juntamente com o 

compatibilizante, foram obtidos nanocompósitos com propriedades físicas de interesse, 

levando estas resinas reforçadas a um melhor desempenho em algumas das suas propriedades 

físicas. Isto pode possibilitar o seu uso em novas aplicações em propriedades que requeiram 

uma maior resistência à flexão, dureza ou impermeabilidade do polímero. 

 A quantidade de argila adicionada influencia na morfologia do material, 

principalmente quanto à orientação preferencial das lamelas de argila. Esta orientação 

preferencial, em alguns casos, pode ser desejada para o uso. 

 A quantidade de compatibilizante também interfere diretamente nas 

propriedades, melhorando a adesão interfacial argila/PEAD, mas diminuindo algumas 

propriedades da matriz por conter PEAD de cadeias mais curtas. O compatibilizante usado 

neste trabalho em conjunto com a resina tende a atuar como plastificante da matriz de PEAD. 

 O Polybond 3029, segundo o próprio fabricante, foi desenvolvido 

especialmente para compósitos de madeira e reforçado com fibras, não tendo aplicação 

específica para nanocompósitos de argila. Assim, outros agentes compatibilizantes seriam 

mais aconselhados para este fim. Ainda assim, o anidrido maleico presente no Polybond 3029 

ajudou a melhorar a adesão interfacial entre as lamelas de argila e a matriz de PEAD. 

 Existe uma relação entre o ganho de propriedades mecânicas devido à argila 

e a perda destas devido ao compatibilizante, porém para as propriedades físicas a adição de 

reforço nanométrico foi sempre benéfica, aumentando estas propriedades. 

 Cada argila interage diferentemente com a matriz. Para as argilas utilizadas 

neste trabalho, verificou-se que a argila Cloisite 20A tem uma maior interação com a matriz 

que a I44P, favorecendo o seu uso. 

 Conforme a quantidade de argila adicionada aumenta, aumentam também as 

diferenças nas propriedades das amostras. Isto pode ser visto de forma positiva, porém a 

morfologia das amostras também é alterada, levando a uma orientação preferencial das 

lamelas de argila. Assim, existe uma quantidade máxima de argila a partir da qual a orientação 

do reforço passa a ser mais significativa, podendo ser negativa.
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