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RESUMO 
 
 Devido ao impacto ambiental associado à crescente demanda e 

utilização de materiais plásticos torna-se prioritário para a sociedade estudar o 

reciclo desses materiais. A reciclagem é um processo com enorme potencial 

econômico e vem sendo realizada com empenho pelas empresas, que estão 

sempre em busca da diminuição dos custos, aumento da eficiência e obtenção 

de produtos de boa qualidade. Neste trabalho foram preparados 

nanocompósitos de polietileno de baixa densidade (PEBD) pós-consumo 

reciclado/bentonita in natura e organofílica, estudadas as propriedades 

microscópicas e macroscópicas destes materiais, e também realizado um 

estudo preliminar de um modelo de calibração realizado através de análises de 

Infravermelho associadas a técnicas quimiométricas que pode ser uma 

alternativa viável para predição das propriedades mecânicas dos 

nanocompósitos estudados. Para caracterização dos sistemas foram utilizadas 

técnicas de infravermelho (IV), calorimetria diferencial exploratória (DSC), 

difração de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

ensaios mecânicos. O método de incorporação do reforço compreendeu a 

intercalação por fusão, para isso utilizou-se uma extrusora. Esse processo é 

mais vantajoso, pois é ambientalmente correto quando comparado a outros 

métodos de obtenção de nanocompósitos, e poderá ser utilizado pelas 

indústrias recicladoras no processo já existente. Os resultados da microscopia 

eletrônica de varredura mostraram que a argila organofílica foi a que obteve 

melhor incorporação ao polietileno de baixa densidade. Os teores e a 

modificação da argila afetaram as propriedades mecânicas dos sistemas PEBD 

pós-consumo reciclado/bentonita. Observou-se um reforço nas propriedades de 

resistência à tração. Os resultados estimulam novas pesquisas, que visem o 

reaproveitamento de resíduos plásticos de uma forma alternativa, 

economicamente viável e lucrativa para as indústrias de transformação, 

colaborando para minimizar o impacto ambiental causado pelo descarte 

inadequado ou pela disposição destes materiais nos aterros sanitários. 
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ABSTRACT 
 

Because of the environmental impact associated with growing demand 

and use plastic becomes priority for the company to study the recycling of these 

materials. Recycling is a process with enormous economic potential and has 

been working with commitment by the companies, which are always in search 

of lower costs, increase efficiency and obtaining products of good quality. In this 

work were prepared nanocomposites of LDPE post-consumer recycled / 

bentonite in nature and organophilic, studied the properties of these micro and 

macroscopic materials resulting, and also conducted a preliminary study of a 

type of calibration done through analysis of Infrared associated with techniques 

chemometrics can be a viable alternative to the prediction of mechanical 

properties. For characterization of the systems were used infrared techniques, 

calorimetry differential scanning, X-ray diffraction, scanning electron microscopy 

and mechanical tests. The method of incorporating the increase was through 

intercalation by merger, for it used to be an extruder. This process is more 

advantageous because it is environmentally correct when compared to other 

methods of obtaining nanocomposites, and may be used flaps industries in 

recycling existing process itself. The results of scanning electron microscopy  

showed that the clay organophilic was the best that returned to the 

incorporation of low density polyethylene. The levels and the modification of 

clay affect the mechanical properties of systems LDPE post-consumer 

recycled/bentonite. There was an increase in properties of resistance to 

traction. The results represent the beginning of new research, aimed at the 

reuse of waste plastics an alternative way, economically viable and profitable 

for the processing industry, working to minimize the environmental impact 

caused by the improper disposal or the disposal of these materials in landfills. 

 
 
KEYWORDS: polymer, LDPE, recycling, nanocomposite, clay. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Os materiais plásticos são amplamente utilizados na construção civil, nas 

indústrias automobilística, elétrica e eletrônica, em móveis e decoração, no vestuário 

e na diversificada indústria de embalagens. Substituem metal, vidro, cerâmica, 

madeira e papel por suas numerosas vantagens em relação aos materiais 

tradicionais. Possuem propriedades excelentes, como facilidade de transporte e 

processamento com menor consumo de energia e grande durabilidade. Podem ser 

rígidos ou flexíveis, leves, e de fácil manipulação. Além dessas vantagens, quando 

utilizados para embalagens esses materiais apresentam boas características quanto 

à higiene, resistência ao ataque de insetos ou roedores e manutenção da qualidade 

do produto envasado ou empacotado (PACHECO, 2000). 

 A Figura 1, que apresenta a evolução comparada do consumo mundial de 

plásticos e de dois importantes materiais de engenharia entre 1970 e 2001, é 

representativa do crescente domínio dos plásticos nesse período. Se o consumo for 

expresso em termos de volume, e considerando ainda a diferença de densidades, os 

plásticos ocupam posição ainda mais expressiva na comparação com aço e o 

alumínio.  

 

 
Figura 1: Evolução do consumo de materiais de engenharia (Fonte: MAYNE, 2002). 

 

 Os plásticos desempenharam um importante papel na transformação do estilo 

de vida da sociedade nos últimos 20 anos, e muitos benefícios na qualidade de vida 
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podem ser atribuídos a esses materiais. Entretanto, o desenvolvimento acelerado da 

indústria e do consumo de plásticos conduziu à geração de um elevado volume de 

resíduos, resultante das atividades doméstica, urbana e industrial. Com o impacto 

ambiental associado a sua utilização, torna-se prioritário para a sociedade estudar o 

reciclo desses materiais.  

 Novas pesquisas no campo dos polímeros estão proporcionando o 

desenvolvimento de materiais com propriedades superiores, e recentemente 

especial atenção vem sendo dada aos nanocompósitos poliméricos. Os 

nanocompostos são materiais nos quais a fase dispersa apresenta pelo menos uma 

das dimensões em escala nanométrica. 

 Os nanocompósitos polímero/argila foram inicialmente sintetizados por um 

grupo de pesquisadores da Toyota. Eles obtiveram nanocompósitos de nylon-

6/argila organofílica. A partir destes trabalhos os nanocompósitos têm atraído grande 

interesse acadêmico e industrial devido a sua notável melhoria nas propriedades 

físicas, mecânicas, estabilidade dimensional, propriedades de barreira e resistência 

térmica quando comparados ao polímero puro e aos compósitos convencionais 

(RAY; OKAMOTO, 2003). 

 Vários métodos de obtenção de nanocompósito polimérico foram estudados. 

Dentre eles, o método de intercalação por fusão tem sido o mais empregado para 

síntese de nanocompósitos com matriz termoplástica, pois com ele é possível obter 

nanocompósitos poliméricos sem a utilização de solventes, reduzindo o número de 

etapas, de riscos ambientais e de custos. Além disso, é possível utilizar 

equipamentos já disponíveis para mistura e processamento de polímeros, como 

injetoras e extrusoras (RAY; OKAMOTO, 2003). 

 Na preparação de nanocompósitos diversos tipos de polímeros e cargas 

poliméricas são empregados, com destaque para o polietileno e a bentonita. 

 A bentonita é uma argila constituída essencialmente por um ou mais 

argilominerais do grupo das esmectitas especialmente a montmorilonita, não 

importando qual seja a origem geológica (DÍAZ et al., 1992). 

 A literatura tem registrado inúmeros trabalhos na área de nanocompósitos 

poliméricos utilizando matrizes poliméricas (resinas virgens) e bentonitas.  

Este trabalho teve como objetivo obter nanocompósitos de polietileno de 

baixa densidade (PEBD) pós-consumo reciclado através de intercalação por fusão, 

método que posteriormente poderá ser utilizado pelas indústrias recicladoras sem 
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alteração do processo produtivo, utilizando como carga polimérica argilas 

bentoníticas. Os efeitos do teor e modificação orgânica das bentonitas nas 

propriedades mecânicas, térmicas, na estrutura e morfologia dos nanocompósitos 

foram avaliados. 

 Foi investigado também um modelo de calibração multivariado utilizando a 

matriz dos valores dos espectros de infravermelho e das propriedades mecânicas. A 

espectroscopia na região do infravermelho associada à calibração multivariada 

apresenta como principais vantagens minimizar o tempo das análises realizadas em 

laboratório e o custo das mesmas, uma vez que a rapidez aliada à eficiência nas 

determinações da qualidade do material torna-se imprescindível no controle de 

qualidade em processos químicos industriais. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 Segundo levantamentos realizados em grandes cidades brasileiras, os 

principais polímeros encontrados nos resíduos sólidos urbanos são os polietilenos 

de alta e baixa densidade (PEAD e PEBD), PET, PVC e PP. Outros tipos de 

polímeros encontrados correspondem a apenas 11 % do total, sendo os polietilenos 

responsáveis por 50 % dos resíduos plásticos no Brasil. A baixa degradabilidade 

aliada ao alto volume (baixa densidade) destes resíduos, fazem com que ocupem 

vastos espaços no ambiente por um longo tempo. Com o crescente uso desses 

materiais, principalmente na área de embalagens, cujo descarte é muito rápido 

quando comparado a outros produtos, tem-se um agravamento dos problemas 

ambientais (SPINACÉ; DE PAOLI, 2005). 

 A reciclagem de polímeros é uma alternativa viável para minimizar o impacto 

ambiental causado pela disposição destes materiais em aterros sanitários. Este tema 

vem se tornando cada vez mais importante, pois além dos interesses ambientais e 

econômicos começam a surgir legislações cada vez mais rígidas no sentido de 

minimizar e/ou disciplinar o descarte de resíduos sólidos. (SPINACÉ; DE PAOLI, 

2005). 

 A reciclagem é a forma de tratamento de resíduo plástico que mais tem 

concentrado esforços no âmbito empresarial e governamental, como uma das 

maneiras de reaproveitamento dos plásticos, uma característica útil para as 

empresas e saudável para a sociedade e o meio ambiente. Tais esforços estimulam 

o surgimento de uma variedade de legislações, tecnologias, e centros de pesquisas 

e desenvolvimento voltados para o setor. 

 Paralelo a essas preocupações com o meio ambiente, devido à grande 

necessidade de materiais modernos de engenharia e ao fato dos polímeros puros 

não apresentarem o comportamento ou propriedades necessárias para 

determinadas funções, novos materiais começaram a ser desenvolvidos (TIDJANI; 

WILKIE, 2003). 

 Uma área recente que vem obtendo destaque é a nanotecnologia, cujo 

objetivo é ampliar a capacidade humana de manipular a matéria até o limite do 

átomo. As áreas de aplicação da nanotecnologia abrangem praticamente todos os 

setores industriais e de serviços (SANTOS et al., 2004). 
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 Compósitos formados pela combinação de materiais orgânicos e inorgânicos 

constituem uma proposta interessante, que possibilita o desenvolvimento de 

materiais com novas propriedades, as quais estão diretamente relacionadas com o 

método de síntese. Nesse sentido, uma revolução nas pesquisas de novos materiais 

está ocorrendo na interface da química de materiais orgânicos e inorgânicos. As 

duas principais subáreas da química, antes consideradas desconectadas, agora 

estão sendo integradas numa nova e muito importante classe de materiais 

compósitos, com estrutura e composição sem precedentes nas ciências de materiais 

(MASUMDAR, 2002; VASILIEV; MOROZOV, 2001). 

 A principal aplicação da nanotecnologia em polímeros são os 

nanocompósitos. Os nanocompósitos de polímeros reforçados com materiais 

inorgânicos apresentam uma melhora nas propriedades físicas, mecânicas, 

estabilidade dimensional, propriedades de barreira (a gases e líquidos) e resistência 

térmica (GROΒMANN, 2004). 

 Porém o valor agregado do produto nem sempre compensa todos os custos 

que se incorporam no processo de fabricação. Essa compensação pode ser obtida 

utilizando-se material reciclado, incorporando a tecnologia para obtenção do 

nanocompósito no processo já existente na maioria das indústrias que trabalham 

com reciclagem mecânica. 

 A escolha pelo polietileno deve-se ao fato deste ser um dos polímeros mais 

produzidos no Brasil, e também encontrado em maior quantidade no resíduo sólido 

brasileiro (Figura 2). 

 

 
Figura 2: Termoplásticos mais encontrados no resíduo sólido urbano brasileiro (Fonte: SPINACÉ; DE 

PAOLI, 2005). 
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 O PEBD tem produção e consumo estabilizados no Brasil mesmo tendo um 

processo de fabricação que exige condições drásticas, com elevadas pressões, que 

aumentam o custo de produção, devido a características importantes, sendo a 

transparência uma das principais. Já o PEAD é obtido a baixas pressões e 

temperaturas. Porém, levando em consideração o processo de reciclagem, o PEBD 

tem mais vantagem que o PEAD, pois requer temperaturas mais baixas para 

processamento, uma característica que torna sua reciclagem mais viável 

economicamente e faz do PEBD o polietileno mais reciclado no Brasil. 

 Os resultados obtidos nesse trabalho são de grande importância, uma vez 

que se trata de uma proposta que busca minimizar o impacto ambiental através da 

reciclagem de plásticos que são contaminantes do meio ambiente devido a sua alta 

estabilidade e resistência. A preocupação dos ambientalistas é que atualmente, 

toneladas de lixos plásticos são descartadas prejudicando cada vez mais o meio 

ambiente, visto que esses plásticos duram mais de 100 anos para se decompor 

totalmente. A quantidade de resíduo plástico tem crescido a cada ano, e 

levantamentos feitos em 2005 mostram que os resíduos plásticos gerados no Brasil 

superam 2.000.000 toneladas por ano. No Brasil existem cerca de 510 empresas de 

reciclagem, com capacidade de produção 760 mil toneladas/ano, gerando 17.500 

empregos diretos, com faturamento R$ 1,6 bilhões (PLASTIVIDA, 2005). 

 Diante do exposto, o desenvolvimento de um novo material polimérico obtido 

através de nanocompósito PEBD pós-consumo reciclado/bentonita contribui para 

ampliar a área de pesquisa dos polímeros, redirecionando suas aplicabilidades e 

contribuindo fortemente para diminuição da contaminação do ambiente pelos 

materiais plásticos. 
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2.1. Polímeros 

 Os polímeros sintéticos são produzidos através da reação de polimerização 

de seus monômeros. Dependendo da natureza química dos monômeros e da 

técnica empregada para polimerização, os polímeros podem exibir diferentes tipos 

de estruturas. Podem apresentar estrutura linear, ramificada ou em rede (MANRICH, 

2005).             

 Uma das principais e mais importantes características dos polímeros são as 

propriedades mecânicas. De acordo com essas propriedades os polímeros podem 

ser classificados em plásticos, fibras e elastômeros. Também podem ser 

classificados através de suas propriedades térmicas em termoplásticos e 

termorrígidos (termofixos).         

 Os elastômeros constituem uma classe intermediária entre os termoplásticos 

e os termorrígidos, não são fusíveis, mas apresentam alta elasticidade, não sendo 

rígidos como os termofixos. A reciclagem é complicada pela incapacidade de fusão.

 Os termorrígidos são rígidos, sendo estáveis as variações de temperatura. 

Uma vez produzidos, não mais se fundem. Os polímeros termorrígidos apresentam 

ligações entre cadeias (crosslinks). Assim, ligações químicas primárias (covalentes) 

são responsáveis pelas ligações cruzadas entre cadeias, as quais só são rompidas 

com a introdução de elevadas quantidades de energia que usualmente levam 

também ao rompimento das ligações das cadeias poliméricas, com a conseqüente 

degradação, combustão do polímero. Desta forma, percebe-se que o tipo de ligação 

entre cadeias, é responsável pelo comportamento característico dos termorrígidos 

de não serem facilmente conformados e reprocessados apenas pela ação conjunta 

de pressão e temperatura. O aquecimento do polímero acabado promove 

decomposição do material antes de sua fusão, tornando sua reciclagem complicada. 

Exemplos desse tipo de material englobam as borrachas vulcanizadas, os hidrogéis, 

as resinas epoxidadas e fenólicas, entre outras (ORÉFICE, 2007).   

 Já os polímeros termoplásticos são os mais abundandes no mercado. Pode 

ser fundido diversas vezes, e alguns podem até dissolver-se em diferentes 

solventes, logo, sua reciclagem é possível, característica bastante desejável 

atualmente. Polímeros denominados termoplásticos podem ser amolecidos quando 

aquecidos, o que permite a deformação desses a partir da aplicação de pressão. 

Quando resfriados, tais polímeros retomam a sua rigidez inicial. O comportamento 
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desse tipo de polímero viabiliza a produção em larga escala de artefatos através da 

extrusão e moldagem por injeção. Outro importante aspecto desses polímeros é que 

podem ser reciclados a partir de rejeitos e refugos, já que são facilmente remoldados 

através da aplicação combinada de pressão e temperatura. Exemplos desse tipo de 

polímero são: polietileno, polipropileno, poli (metacrilato de metila), 

politetrafluoretileno (Teflon®), Nylon®, etc.       

 Polímeros termoplásticos são caracterizados por possuir interações químicas 

fracas (ligação de van der Waals) entre as cadeias que podem ser facilmente 

rompidas com a introdução de energia. Dessa forma, quando tais materiais são 

aquecidos, as ligações de van der Waals são quebradas, permitindo que haja uma 

maior facilidade para a movimentação de cadeias poliméricas umas em relação às 

outras. A capacidade das cadeias de fluir com a aplicação de temperatura garante a 

esses materiais sua característica de fácil re-processabilidade (ORÉFICE, 2007). 

 O comportamento dos polímeros frente à ação de solventes também pode ser 

explicado pelo tipo de interação existente entre cadeias. Para polímeros 

termoplásticos, a solubilização do polímero por um determinado solvente é possível 

quando as interações entre as moléculas do solvente e as cadeias poliméricas 

apresentam uma força superior à força de interação entre as cadeias poliméricas. 

Nesse caso, as moléculas de solvente são capazes de romper as ligações fracas 

(van der Waals) que unem as cadeias poliméricas e substituí-las por ligações um 

pouco mais fortes, mas ainda do tipo van der Waals, solvente-polímero. Com a 

redução do grau de interação entre cadeias do polímero submetido à ação de um 

solvente efetivo, essas ganham maior liberdade de movimentação umas em relação 

às outras.           

 Nos polímeros termorrígidos, as ligações entre cadeias são primárias, de alta 

energia e não são passíveis de rompimento pela ação de solventes. Assim, 

polímeros termorrígidos são normalmente insolúveis. A introdução de fluidos 

quimicamente compatíveis com polímeros termorrígidos levam ao chamado 

“inchamento”, já que o fluido se insere entre as cadeias poliméricas sem, no entanto, 

romper qualquer ligação cruzada. O grau de inchamento do polímero termorrígido é 

conseqüência do nível de afinidade química entre o reticulado e o solvente e 

também da densidade de ligações cruzadas no polímero. Polímeros com alta 

densidade de ligações cruzadas apresentam inchamento em menor intensidade  
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2.1.1. Polietileno 

 Os polietilenos (PE) são as resinas termoplásticas mais utilizadas no mundo, 

com cerca de 40 % do total do mercado. Existem três principais tipos de polietilenos: 

polietileno de alta densidade (PEAD), polietileno de baixa densidade (PEBD) e 

polietileno linear de baixa densidade (PEBDL). A classificação nessas três 

categorias ocorre de acordo com a densidade e o índice de fluidez do polímero. 

 O PE obtido a altas pressões e temperaturas elevadas (PE de alta pressão) é 

preparado através da polimerização por adição iniciada por radicais livres, utilizando 

como iniciadores, oxigênio, peróxidos, hidroperóxidos ou compostos azo. As altas 

pressões e temperaturas provocam, além da reação normal de polimerização, 

reações secundárias de transferência de cadeia intramoleculares e intermoleculares. 

As transferências intramoleculares dão origem a ramificações curtas, de dois a cinco 

átomos de carbono, principalmente, enquanto as transferências intermoleculares dão 

origem a ramificações longas. As drásticas condições experimentais (altas pressões 

e temperaturas) produzem o PE de cadeia ramificada (GUITIÁN, 1995). 

 O PE obtido a baixas pressões e temperaturas (PE de baixa pressão) é 

preparado pela polimerização de adição e iniciada com catalisadores de 

coordenação ou Ziegler-Natta. Como as condições de pressão e temperatura são 

muito suaves, em razão dos catalisadores de coordenação, praticamente só ocorre a 

reação normal de polimerização, na ausência quase total de reações de 

transferência, formando-se um PE de cadeia linear (GUITIÁN, 1995). 

 As cadeias do PE ramificado não se aproximam umas das outras tanto quanto 

podem as do PE linear. Como resultado, o PE ramificado tem baixa densidade e o 

PE linear tem alta densidade. Por isto, o PE de alta pressão é conhecido como PE 

de baixa densidade (PEBD), e o PE de baixa pressão é conhecido como PE de alta 

densidade (PEAD). 

 A linearidade da cadeia e a maior densidade do PEAD fazem com que a 

orientação, o alinhamento e o empacotamento das cadeias sejam melhores, as 

forças intermoleculares possam agir mais intensamente, e como conseqüência, a 

cristalinidade seja maior que no caso do PEBD. Sendo maior a cristalinidade do 

PEAD, o ponto de fusão também é maior (GUITIÁN, 1995). 

 Como nestes polímeros predominam forças secundárias fracas, elas 

perduram após a fusão cristalina mantendo ainda uma alta densidade de energia 
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coesiva, sendo adequado processar o PEAD, portanto, somente em temperaturas 

em torno de 220 °C (faixa entre 190 °C e 310 °C) e o PEBD em torno de 180 °C 

(faixa entre 160 °C e 250 °C), onde a viscosidade permite boa processabilidade e 

conformação (MANRICH, 2005). 

 Na Tabela 1 estão apresentadas algumas características dos dois tipos de 

PE. 

 
Tabela 1: Características do polietileno (Fonte: GUITIÁN, 1995). 

CARACTERÍSTICAS TIPOS DE POLIETILENO 

 PEBD PEAD 

Polimerização Radicais livres Coordenação 

Pressão 1.000-3.000 atm. 1-30 atm. 

Temperatura de processo 100-300 °C 50-100 °C 

Tipo de cadeia Ramificada Linear 

Densidade relativa 0,91-0,94 0,94-0,97 

Cristalinidade 50-70 % Até 95 % 

Temperatura de fusão 110-125 °C 130-135 °C 

 
 
  Além do PEBD e do PEAD, há outros polietilenos comerciais, como o PE de 

média densidade (PEMD), PEAD de alto peso molecular (PEAD-APM), PEAD de 

ultra alto peso molecular (PEAD-UAPM). 

 

2.1.2. Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) 

 O processo de produção de PEBD utiliza pressões entre 1000 atm e 3000 atm 

e temperaturas entre 100 °C e 300 °C. Temperaturas acima de 300 ºC geralmente 

não são utilizadas, pois o polímero tende a degradar. Vários iniciadores (peróxidos 

orgânicos) têm sido usados, porém o principal é o oxigênio. A reação é altamente 

exotérmica e uma das principais dificuldades do processo é a remoção do excesso 

de calor do meio reacional. Essa natureza altamente exotérmica da reação a altas 

pressões produz uma grande quantidade de ramificações de cadeia, as quais têm 

uma importante relação com as propriedades do polímero. Até recentemente, 

nenhum outro método era eficaz para sintetizar PE altamente ramificado. Contudo, 
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existem algumas evidências de que ramificações longas podem ser produzidas por 

catalisadores metalocênicos (MILES; BRISTON, 1965; DOAK, 1986; 

HADJICHRISTIDIS et al., 2000).        

 O polietileno de baixa densidade é um polímero semicristalino (50 % – 70 %), 

cuja temperatura de fusão (Tm) está na faixa entre 110 °C e 125 °C.  

  Através da análise de espectroscopia na região do infravermelho foi 

observado que o polietileno de baixa densidade contém cadeias ramificadas, essas 

ramificações são de dois tipos distintos (BILLMEYER, 1984):    

1. Ramificações devido às reações de transferência de cadeia 

intermolecular, como mostrado na Figura 3.  

 
Figura 3: Reação de formação de ramificação devido à transferência de cadeia intermolecular (Fonte: 

BILLMEYER, 1984). 

   

 

Na maioria das vezes essas ramificações são tão longas quanto à cadeia 

principal do polímero e contêm algumas dezenas ou centenas de átomos de 

carbono. Esse tipo de ramificação tem um efeito acentuado na viscosidade do 

polímero em solução e pode ser identificada pela comparação entre a viscosidade 

de um polietileno ramificado e de um polímero linear de mesmo peso molecular. 

Além disso, a presença dessas ramificações influencia o grau de cristalinidade, a 

temperatura de transição vítrea e afeta parâmetros cristalográficos tais como 

tamanho dos cristalitos (BILLMEYER, 1984; PEREIRA et al., 1997). 
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2. Ramificações curtas no polietileno de baixa densidade, produzidas via 

radicais livres, pela transferência de cadeia intramolecular (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Reação de formação de ramificação devido à transferência de cadeia intramolecular (Fonte: 

BILLMEYER, 1984). 

 

 Essas ramificações curtas são principalmente do tipo n-butila, porém grupos 

etila e n-hexila, em menores proporções, também são formados pela transferência 

de cadeia intramolecular (PEREIRA et al., 1997). 

 

 Em relação à estrutura cristalina, o PEBD, quando comparado ao polietileno 

linear, apresenta cristalitos menores, baixa cristalinidade e maior desordem 

cristalina, já que as ramificações longas não podem ser bem acomodadas na rede 

cristalina. A Figura 5 mostra uma representação da estrutura de PEBD, onde se 

pode observar a presença das ramificações ligadas à cadeia principal (PEREIRA et 

al., 1997). 

 

 

Figura 5: Estrutura do PEBD (Fonte: COUTINHO et al., 2003). 
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 O PEBD tem uma combinação única de propriedades, como tenacidade, alta 

resistência ao impacto, alta flexibilidade, boa processabilidade, estabilidade e 

propriedades elétricas notáveis. As propriedades físicas do PEBD são apresentadas 

na Tabela 2, onde os valores aparecem em intervalos devido à dependência da 

temperatura e da densidade (DOAK, 1986). 

Tabela 2: Propriedades Físicas do PEBD (Fonte: DOAK, 1986). 

Propriedade Método ASTM Valores 

Densidade, g/cm3 D 792 0,912-0,925 

Temperatura de fusão cristalina, °C _ 102-112 

Índice de refração, nD D 542 1,51-1,52 

Tração no escoamento, MPa D 638 6,2-11,5 

Alongamento, % D 638 100-800 

Resistência à tração, MPa D 638 6,9-16 

Alongamento máximo, % D 638 100-240 

Módulo elástico, MPa D 638 102-240 

Dureza, Shore D D 676 40-50 

 O PEBD foi a primeira poliolefina a ser produzida sendo um produto 

consolidado, com baixa taxa de crescimento, sendo geralmente processado de 

forma misturada com o PEBDL para a produção de filmes flexíveis para embalagens. 

 A principal aplicação do PEBD é em filmes flexíveis, utilizados em máquinas 

de empacotamento automático, com destaque para os filmes destinados à 

embalagem de alimentos. Com a entrada do PET no mercado em substituição às 

garrafas de vidro, o PEBD encontrou um novo nicho de mercado – os filmes ‘shrink', 

que são os filmes que envolvem conjuntos de garrafas. A distribuição de suas 

aplicações entre os diversos segmentos pode ser observada na Figura 6. 
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Figura 6: Distribuição de aplicações do PEBD (Fonte: ABIQUIM, 2007). 
 

2.2. Argila 

 

 Vários materiais podem ser utilizados como cargas de polímeros para a 

obtenção de nanocompósitos, no entanto, determinadas espécies de argila surgem 

como os materiais mais adequados para produzir as nanopartículas utilizadas para 

agregar valor aos polímeros. 

 As argilas apresentam viabilidade técnico-econômica decorrentes do seu 

potencial adsortivo e disponibilidade abundante, tornando-as adsorventes de baixo 

custo. Pesquisas recentes têm sido desenvolvidas a fim de diversificar a 

aplicabilidade das argilas (KESSAISSIA et al., 2004). 

 As argilas são materiais naturais formados quimicamente por silicatos 

hidratados de alumínio, ferro e magnésio, e constituídos por partículas cristalinas de 

minerais conhecidos como argilominerais. Uma argila 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, dolomita e 

outros materiais residuais e minerais amorfos. Os argilominerais possuem estrutura 

em camadas constituídas por folhas contínuas formadas por tetraedros de silício (ou 

alumínio) e oxigênio, e folhas formadas por octaedros de alumínio (magnésio ou 

ferro), oxigênio e hidroxilas. 

 Uma etapa importante na preparação de nanocompósitos é a escolha da 

argila. Entre elas, aparece com destaque as que contêm em sua composição a 
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montmorilonita, e atualmente a argila mais utilizada é a bentonita, a qual contém, em 

sua composição, entre 55 % e 70 % de montmorilonita sódica.  

 A denominação bentonita foi aplicada pela primeira vez em 1898 a uma argila 

plástica coloidal encontrada no Fort Benton em Montana (EUA), esta argila 

apresenta a propriedade específica e peculiar de aumentar várias vezes o seu 

volume inicial se umedecida com água, e formar géis tixotrópicos em meios aquosos 

em concentrações muito baixas, em torno de 23 % (SOUZA SANTOS, 1989). 

No Brasil, no ano de 2000, as reservas de bentonita totalizaram cerca de 39 

milhões de toneladas. No Estado da Paraíba estão concentrados 62 % das reservas 

nacionais e 28 % em São Paulo, ficando os 10 % restantes nos estados da Bahia, 

Minas Gerais e Paraná (PEREIRA et al., 2007). 

O argilomineral esmectítico, com a fórmula da célula unitária 0,67M
+ 

(Al
2,33

Mg
0,67

Si
8
O

20
(OH)

4
) pode conter os cátions trocáveis sejam Na

+ 
ou Li

+ 
ou Ca

++
, 

resultando em “bentonitas sódicas”, de lítio ou cálcicas (MORGADO, 1998).  

A nomenclatura para os tipos de camadas é uma simples expressão da razão 

entre as folhas tetraédricas e as folhas octaédricas. Assim sendo, um argilomineral 

com camada 1:1 tem uma folha tetraédrica e uma folha octaédrica, enquanto que um 

argilomineral do tipo 2:1 apresenta duas folhas tetraédricas e uma folha octaédrica 

interna (NEUMANN et al., 2000). 

 Na Figura 7 está ilustrado o modelo estrutural para argilas 2:1. 
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Figura 7: Estrutura cristalina das argilas esmectíticas segundo Grim (Fonte: ZANDONADI, 1972). 

 

Um dos métodos para classificar as bentonitas é baseado na capacidade de 

expansão do mineral pela absorção de água. Bentonitas sódicas expandem mais e 

apresentam um aspecto de gel, enquanto que as bentonitas cálcicas expandem 

menos ou simplesmente não expandem (MORGADO, 1998). 

 A preferência do uso de bentonitas na síntese de argilas organofílicas deve-se 

às pequenas dimensões dos cristais e a elevada CTC (Capacidade de Troca de 

Cátions) de seus argilominerais e especialmente a elevada capacidade de expansão 

em presença de água e solvente, tornando as reações de intercalação muito rápidas 

com eficiência de troca de até 100 %. Além disso, a expansão da distância 

interplanar basal (d001) ocorre em proporções elevadas, passando de valores 

geralmente entre 1,2 nm e 1,6 nm para valores situados entre 2,0 nm e 4,0 nm, 

permitindo um estudo criterioso através de técnica como difração de raios-X, 

informando sobre a forma como as moléculas do sal estão orientadas no espaço 

interlamelar do argilomineral (LAGALY, 1986; VAIA et al., 1994; DÍAZ, 1999). 
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Geralmente, para permitir uma melhor interação da argila com polímeros 

orgânicos, os cátions (tipicamente sódio) presentes na superfície da montmorilonita, 

para balancear a carga negativa da camada de silicato de alumínio/ magnésio, são 

trocados por moléculas orgânicas contendo um grupo de cátions, isto é, íons de 

alquilamônio, para produzir uma argila organofílica. Estes íons alquilamônio 

permitem reduzir a energia superficial da argila, melhorando a sua molhabilidade 

com a matriz polimérica, além de facilitar a penetração das moléculas orgânicas 

entre as camadas da argila (CHO; PAUL, 2001). 

Cavalcanti (2008)  analisou a argila Chocolate in natura e sódica sintetizada 

experimentalmente. Os resultados das análises de troca de cátions (CT) e da 

capacidade de troca de cátions (CTC) estão apresentados na Tabela 3. 

 Esta mesma amostra de argila (bentonita) foi utilizada na preparação dos 

nanocompósitos PEBD pós-consumo reciclado/bentonita estudados no presente 

trabalho.  

 

Tabela 3: CTC das argilas Chocolate in natura e sódica (meq/100 g) (Fonte: CAVALCANTI, 2008). 

                
                    Análises 
                   Químicas 
    
   Amostras 

 
CT (meq/100g) 

 

 
CTC 

(meq/100 
g) 
 

 
 

pH 

Ca Mg Na K Al H 

Chocolate In natura 17,55 36,20 13,13 0,55 0,10 3,78 71,31 5,90 

Chocolate Sódica 1,60 2,35 74,74 0,55 0,00 0,00 79,34 10,10 

 

Pelos resultados obtidos, observou-se que a troca de cálcio e magnésio por 

sódio, na argila Chocolate, foi extremamente bem sucedida. Isso implica numa troca 

bem mais efetiva com o sal quaternário de amônio, uma vez que a argila tratada com 

sódio é mais suscetível à hidratação. 

 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. Os sais 

quaternários de amônio, em que um ou mais grupos de hidrocarbonetos de cadeia 

longa estão ligados diretamente ao átomo de nitrogênio, constituem um grupo 
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importante de produtos químicos industriais. Esses compostos não são tóxicos, mas 

biodegradáveis, com propriedades de tensoativos ou surfactantes (DÍAZ, 1994). 

Pereira et al. (2007) desenvolveram um esquema para obtenção da argila 

organofílica após tratamento com sódio e sal quaternário de amônio, o qual está 

mostrado na Figura 8. 

 
Figura 8: Esquema geral de obtenção da argila organofílica: representação da estrutura da argila in 

natura (a); da argila após tratamento com sódio (b); da argila após tratamento com sal quaternário (c) 

(Fonte: PEREIRA et al., 2007). 

 

Nessas dispersões aquosas as partículas elementares ou lamelas, devem 

encontrar-se umas separadas das outras e não empilhadas, facilitando a introdução 

dos compostos orgânicos, que irão torná-las organofílicas (DÍAZ, 1999; ARAÚJO et 

al., 2004). Dessa forma, os cátions orgânicos do sal substituem os cátions da argila 

sódica, passando-a de hidrofílica para organofílica (VIEIRA et al., 2002). Essa troca 

é importante não só para igualar a polaridade da superfície da argila com a 

polaridade do polímero, mas também para aumentar as distâncias entre as camadas 

(espaçamento basal). Na montmorilonita, ocorre aumento da distância entre as 

camadas de 0,98 nm para 1,2 nm a 2,5 nm, conforme o comprimento da cadeia do 

sal quaternário de amônio. A argila obtida não mais será solúvel em água e será 

compatível com matrizes poliméricas, desde que tenham sido escolhidos os íons de 

amônio orgânicos adequados (ZILG et al., 1998; ARAÚJO et al., 2004). 

As argilas organofílicas são hidrofóbicas, diferentemente das sódicas que são 

hidrofílicas. Esta característica de serem hidrofóbicas confere a elas inchamento e 

dispersão em compostos orgânicos como, por exemplo, os derivados de petróleo 

(DOREN, 1987).  
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 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. Dessa forma, a melhoria 

nas propriedades dos nanocompósitos tais como resistência à tração, compressão, e 

os aumentos do módulo de Young têm sido relacionados com a dispersão, o grau de 

delaminação, o fator de forma da argila, e as interações interfaciais polímero-argila 

(KORNMANN, 1999). As propriedades térmicas, óticas, de inflamabilidade e 

resistência a solventes também são melhoradas pela incorporação da argila ao 

polímero. A maior estabilidade térmica está relacionada com a diminuição da difusão 

das moléculas de oxigênio para o interior do nanocompósito devido à barreira 

formada pelas partículas da argila. Assim, sem a presença do oxigênio, principal 

fator na deterioração do polímero, o nanocompósito é mais resistente à degradação 

oxidativa (RAY; OKAMOTO, 2003). 

 

2.3. Nanocompósitos 

  

 O século XX caracterizou-se por ser o mais rico em mudanças em toda a 

história da humanidade. Um dos seguimentos industriais onde estas mudanças 

ficam mais evidentes, pelo dinamismo, escala de produção e processo de 

reestruturação por que vem passando, é o setor de termoplásticos. Com o fenômeno 

da globalização, a taxa em que essas mudanças ocorrem é cada vez maior, e, 

portanto, o fator inovação tem se tornado uma peça fundamental e estratégica em 

empresas que pretendem se manter em situação economicamente viável e 

competitiva (ANTUNES, 2000). 

 O termo nanotecnologia vem revolucionando o mundo da ciência, trazendo 

muita expectativa a esse setor que tem como sua principal característica a 

diversificação. O objetivo da nanotecnologia é criar novos materiais e desenvolver 

novos produtos e processos baseados na crescente capacidade da tecnologia 

moderna de manipular átomos e moléculas (SANTOS et al., 2004). 

No setor de plásticos, um dos focos da nanotecnologia é a obtenção de 

nanocompósitos. Esta nova classe de materiais representa um dos últimos avanços 

revolucionários em tecnologia de polímeros (NAM, 2001). 

  Os nanocompósitos poliméricos representam uma classe de compósitos em 

que as cargas presentes na matriz do polímero encontram-se dispersas em 
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dimensões nanométricas, ou seja, os sistemas poliméricos são reforçados com 

partículas inorgânicas cuja dimensão relevante é da ordem do nanômetro, um 

submúltiplo do metro, um bilhão de vezes menor (1 nm = 10-9 m). Nesta escala, 

mesmo em pequenas quantidades, a presença destas cargas promove melhorias 

nas propriedades mecânicas, térmicas e físico-químicas dos polímeros, em 

comparação aos polímeros puros e aos tradicionais compósitos poliméricos (WANG, 

2001). 

 O emprego de compósitos reforçados com materiais inorgânicos não apenas 

pode oferecer uma alternativa para melhorar as propriedades dos polímeros, mas 

também pode contribuir para o desenvolvimento de materiais de alto desempenho a 

um custo viável (YANG et al., 1998). 

 Compósitos poliméricos convencionais geralmente envolvem uma alta 

quantidade de reforços inorgânicos. Contudo o alto teor de reforço mecânico 

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

propriedades 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. Além disso, a processabilidade do material com elevado teor de 

aditivo inorgânico torna-se mais difícil, levando a alto nível do torque do 

equipamento de mistura, maior dificuldade de dispersão do reforço inorgânico, e 

maior desgaste de equipamento (PARK et al., 2001). 

 Os nanocompósitos apresentam algumas outras vantagens sobre os 

compósitos tradicionais. Devido ao baixo conteúdo de carga, não há perda da 

processabilidade e nem aumento da densidade do produto final. A dispersão em 

nível nanométrico aumenta a área de contato entre a carga e a matriz polimérica 

(interface), melhorando a compatibilidade entre as mesmas. Além do mais, devido à 

carga ter dimensões tão reduzidas, o material resultante pode ter transparência ótica 

(ALEXANDRE; DUBOIS, 2000). 

 Um composto nanométrico pode apresentar propriedades mecânicas e 

térmicas similares ou superiores aos compósitos convencionais mesmo adicionando 

uma quantidade baixa de argila (em torno de 5 % m/m) (LAN et al., 1994; WANG et 

al., 1996).  

 Esta vantagem de adição de menor teor de argila apresenta implicações 

significantes, pois níveis mais baixos de reforços contribuem para produção de 

componentes mais leves que é um fator desejável em muitas aplicações, 
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especialmente em transportes onde a eficiência de uso de combustível é bastante 

importante. Além disso, são também importantes para aplicações onde são toleradas 

pequenas perdas nas propriedades das matrizes, como por exemplo, ductilidade e 

resistência ao impacto (FORNES; PAUL, 2003). 

 Outro aspecto importante é que a menor presença de cargas no polímero 

torna-os mais leves e fáceis de moldar, fato que também facilita a operação de 

reciclagem. 

  

2.3.1. Método de preparação do nanocompósito polímero/argila 

 

A preparação de nanocompósitos polímero-argila pode ser realizada 

basicamente por três formas: polimerização in situ, intercalação a partir de uma 

solução, e intercalação por fusão. 

 A polimerização in situ foi o primeiro método utilizado para sintetizar 

nanocompósitos polímero-argila e atualmente é o processo convencional de síntese 

de nanocompósitos com matriz termofixa. A argila organofílica é dispersa e 

expandida no monômero para, em seguida, a reação de polimerização ter início com 

a adição do agente de cura (MESSERSMITH; GIANNELIS, 1995). 

 A intercalação por solução emprega solvente ou mistura de solventes no qual 

o polímero é solúvel e as argilas organofílicas são expandidas. Inicialmente a argila 

organofílica é dispersa e inchada no solvente; a seguir uma solução do polímero 

nesse solvente é adicionada à dispersão permitindo a intercalação do polímero nas 

lamelas da argila; posteriormente o solvente é retirado por evaporação. A 

intercalação por solução envolve o uso de grandes quantidades de solventes 

orgânicos, o que torna este método pouco viável do ponto de vista ambiental e 

econômico (MESSERSMITH; GIANNELIS, 1995).      

 A intercalação por fusão tem se tornado o método mais atrativo desde que foi 

introduzido em 1990 por Giannelis. Neste método de intercalação o polímero é 

misturado com argila organofílica e a seguir processado para fundir (ou amolecer) o 

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

argila. As vantagens de formar nanocompósitos por intercalação no estado fundido 

são várias, e entre elas podemos citar que é um método ambientalmente correto 

devido a não utilização de solventes orgânicos, além disso, a intercalação a partir do 

estado fundido minimiza custos devido a sua compatibilidade com os processos de 
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transformação de termoplásticos utilizados pela indústria, tais como, extrusão e 

injeção (MESSERSMITH; GIANNELIS, 1995). 

 

2.3.2. Tipos de nanocompósitos 

 

Dependendo da natureza dos componentes usados, e da intensidade das 

interações interfaciais entre a matriz polimérica e as camadas de argila (modificadas 

ou não), a dispersão das partículas de argila na matriz polimérica pode resultar na 

formação de três tipos gerais de materiais compósitos (LAN et al., 1995; 

KRISHNAMOORTI et al., 1996). 

Os três principais tipos de estruturas, que estão apresentadas na Figura 9, 

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 multicamada bem ordenada, que 

apresenta propriedades superiores à de um compósito convencional;  

3. Estrutura esfoliada, onde a argila é completa e uniformemente dispersa em 

uma matriz polimérica, maximiza as interações polímero-argila e leva a 

significativa melhoria nas propriedades físicas e mecânicas (LEBARON et al., 

1999; KRISHNAMOORTI; YUREKLI, 2001; BEYER, 2002). 

 

Figura 9: Estrutura dos nanocompósitos (Fonte: PAIVA et al., 2006). 
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Em um compósito convencional, a argila em forma de tactóides existe no seu 

estado agregado original sem intercalação da matriz polimérica dentro da argila. Já 

em um nanocompósito intercalado, a inserção das moléculas de polímero na 

estrutura da argila ocorre de uma maneira cristalograficamente regular, 

independentemente da razão argila/ polímero. Neste nanocompósito, normalmente a 

intercalação da argila ocorre em apenas poucas camadas moleculares de polímero. 

Ainda no sistema intercalado, o polímero expande as camadas de silicato, mas 

preserva o empilhamento organizado das camadas, enquanto que em um sistema 

esfoliado as camadas de silicato são dispersas na matriz polimérica como camadas 

individuais (KRISHNAMOORTI; YUREKLI, 2001). Em um nanocompósito esfoliado, 

as camadas individuais de argila de 10 Å de espessura são separadas numa matriz 

polimérica contínua por distâncias médias. Geralmente o teor de argila de um 

nanocompósito esfoliado necessário para melhorar satisfatoriamente as 

propriedades desejadas é bastante inferior ao teor de argila utilizado em um 

nanocompósito intercalado. Conseqüentemente um nanocompósito esfoliado tem 

uma estrutura monolítica com propriedades relacionadas principalmente àquelas do 

polímero puro (LAN et al., 1994). 

 Vários autores estudaram a obtenção e propriedades de nanocompósitos, 

utilizando diferentes polímeros, argilas e processamento. 

 Wan et al. (2003) estudaram três tipos de nanocompósitos de poli(cloreto de 

vinila) e montmorilonita (PVC/MMT), que foram preparados por intercalação no 

estado fundido de PVC com Na+-MMT e também com duas argilas modificadas 

organicamente (O-MMT). Foi observado que estruturas desordenadas e 

parcialmente intercaladas foram formadas em nanocompósitos de PVC/Na+MMT, 

enquanto estruturas parcialmente intercaladas e parcialmente esfoliadas coexistiram 

nos outros dois nanocompósitos de PVC/O-MMT. A rigidez e a resistência ao 

impacto dos três tipos de nanocompósitos foram melhoradas simultaneamente com 

a adição de 0,5 % a 3 % de Na+-MMT ou O-MMT na matriz de PVC. Além disso, foi 

observado que o teor de O-MMT adicionado deve ser mantido abaixo de 5 % para 

aumentar as propriedades e a estabilidade de processamento dos nanocompósitos 

de PVC.          

 Souza et al. (2006) estudaram nanocompósitos polímero/argila organofílica 
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utilizando argila previamente tratada com sais orgânicos de amônio. Esta etapa 

ocorreu antes da intercalação das moléculas poliméricas, e teve como objetivo 

conferir características organofílicas, e assim permitir a inserção de moléculas 

poliméricas dentro das galerias da argila. Em contrapartida, estes sais uma vez 

decompostos pela a ação da temperatura podem catalisar o processo de 

degradação do poli(cloreto de vinila) PVC, podendo levar a desidrocloração. Uma 

alternativa encontrada pelos autores para evitar este problema foi utilizar 

modificadores orgânicos mais estáveis termicamente no tratamento da argila. 

Poucos estudos estão sendo realizados atualmente com o PVC em relação aos 

trabalhos com outras matrizes poliméricas comerciais e, portanto, o desenvolvimento 

de nanocompósitos de PVC, com argila ou outro tipo de nanopartícula, é um campo 

com grandes possibilidades de exploração.      

 Ramos Filho et al. (2005) prepararam o sistema polipropileno/argila pelo 

método de intercalação por fusão empregando como carga argilas bentoníticas não 

modificada e modificada com sal quaternário de amônio. As análises de 

espectroscopia no infravermelho e difração de raios-X mostraram que a 

organofilização da argila foi bem sucedida. O módulo de Young praticamente não foi 

afetado pela modificação e pelo teor de argila, mas 1 % de argila já foi suficiente 

para que a resistência à tração atingisse um valor máximo. O sistema contendo 

bentonita modificada apresentou propriedades mecânicas levemente inferiores ao 

contendo bentonita não modificada. Entretanto, os sistemas com bentonita 

modificada apresentaram maior estabilidade termooxidativa.   

 Paiva et al. (2006) prepararam nanocompósitos de polipropileno e 

montmorilonita organofílica comercial Cloisite 20A em concentrações de 2,5 %, 

5,0%, 7,5 % e 10,0 % utilizando polipropileno graftizado com anidrido maleico como 

agente compatibilizante pela técnica de intercalação do fundido em extrusora de 

dupla rosca. Os materiais obtidos foram caracterizados por difração de raios-X, 

ensaios de tração e impacto de acordo com as normas ASTM D638 e D256, 

respectivamente. Os resultados de difração de raios-X indicaram a formação de 

nanocompósitos com estruturas parcialmente esfoliadas ou intercaladas 

dependendo da composição, que proporcionaram aumento do módulo de 

elasticidade, enquanto as propriedades de resistência ao impacto não foram 

satisfatórias.          

 Araújo et al. (2006) obtiveram nanocompósitos de polietileno de alta 
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densidade e poliamida-6 com argila bentonita nacional por meio do processo de 

intercalação por fusão. Para a modificação da argila foram utilizados tipos diferentes 

de sais quaternários de amônio visando sintetizar as argilas organofílicas. As argilas 

modificada e não modificada foram incorporadas nas matrizes poliméricas, sendo 

que foram utilizados procedimentos diferentes para a modificação das argilas. Para 

os nanocompósitos de polietileno, a argila foi preparada com quatro sais 

quaternários de amônio e para os nanocompósitos de poliamida-6 foi utilizado um 

único tipo de sal quaternário de amônio variando seus teores para a organofilização 

da argila. O objetivo desse trabalho foi obter nanocompósitos de polietileno e 

poliamida-6 e caracterizá-los por microscopia eletrônica de transmissão (MET) e por 

difração de raios-X (DRX). Os resultados indicaram que os sistemas polietileno/argila 

organofílica apresentaram estruturas de nanocompósitos intercalados e/ou 

parcialmente esfoliados. Já os sistemas poliamida-6/argila organofílica apresentaram 

uma morfologia esfoliada com uma predominância de partículas de argilas dispersas 

na matriz.           

 Melo et al. (2006) obtiveram argilas organofílicas a partir da síntese com 

quatro tipos de sais quaternários de amônio: cloreto de alquil dimetil benzil amônio 

(Dodigen), cloreto de estearil dimetil amônio (Praepagen), cloreto de cetil trimetil 

amônio (Genamin) e brometo de cetil trimetil amônio (Brometo). As argilas tratadas 

com os sais e a não tratada foram caracterizadas por difração de raios-X (DRX) e 

espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). Em seguida, 

as argilas foram misturadas com matrizes poliméricas do tipo polietileno (PE) e nylon 

6 (PA6) por meio de técnicas convencionais de processamento. As misturas foram 

caracterizadas por DRX, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e propriedades 

mecânicas. Os resultados obtidos por FTIR mostraram a presença dos grupos 

característicos dos sais na argila e o DRX confirmou a intercalação do PE entre as 

camadas da argila. As propriedades mecânicas dos sistemas mostraram um 

aumento na rigidez em relação aos polímeros puros.    

 Barbosa et al. (2007) prepararam nanocompósitos de polietileno de alta 

densidade/argila bentonita através da técnica de intercalação por fusão. Para a 

modificação da argila foram utilizados quatro tipos diferentes de sais quaternários de 

amônio visando sintetizar argilas organofílicas. A argila não modificada e modificada 

com os quatro sais foi incorporada, em teores de 1 % e 3 %, a matriz de polietileno. 

A estabilidade térmica e a inflamabilidade dos sistemas foram determinadas por 
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termogravimetria e segundo a norma UL-94 HB, respectivamente. A avaliação da 

dispersão e a distância entre planos (d001) das partículas de argila foram realizadas 

por difração de raios-X (DRX) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). A 

presença da argila organofílica na matriz polimérica aumentou a temperatura de 

degradação dos sistemas em relação ao polímero puro. Os sistemas apresentaram 

retardo da velocidade de queima, indicando uma melhoria no comportamento de 

inflamabilidade dos nanocompósitos.      

 Deshmane et al. (2007) verificaram que o reforço do polietileno e do 

polipropileno com 4 % de argila apresentou uma variação no comportamento da 

resistência ao impacto, na escala de temperatura -40 °C a 70 °C sob processamento 

nas mesmas condições. O polipropileno apresentou melhores propriedades devido a 

uma interação mais forte com a argila.       

 Yang et al. (2006) estudaram as propriedades viscoelásticas de 

nanocompósitos PEBD/argila obtidos através da intercalação por fusão, e 

concluíram que eles podem ter estruturas intercaladas ou esfoliadas utilizando 

compatibilizante e aplicando métodos apropriados de processamento. Através dos 

resultados obtidos foi observado que as propriedades viscoelásticas dos compostos 

dependem fortemente da quantidade de montmorilonita que é esfoliada nos 

compostos.           

 Song et al. (2006) estudaram os efeitos do copolímero acetato de vinil etileno 

(EVA) como compatibilizante na dispersão de argila modificada no PEBD durante a 

fusão na extrusão. Os testes padrões de difração de raios-X revelaram que o EVA 

pode facilitar a intercalação dos nanocompósitos quando são utilizados baixos 

índices de argila.         

 Morawiec et al. (2005) obtiveram por intercalação por fusão nanocompósitos 

PEBD/argila contendo de 3 % a 6 % de argila montmorilonita modificada e polietileno 

de baixa densidade enxertado com anidrido maleico. A esfoliação de camadas de 

silicato foi conseguida, como confirmado pela difração de raios-X e pela microscopia 

eletrônica de transmissão. Os autores constataram que os nanocompósitos com 

compatibilizante exibem melhoria na estabilidade térmica em comparação ao 

polietileno puro. A cinética de cristalização da matriz do polietileno não foi afetada 

pela presença de argila.         

 Ali Durmus et al. (2007) processaram por fusão nanocompósitos com 

diferentes teores de argila, utilizando dois compatibilizantes diferentes, polietileno 
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enxertado com anidrido maleico (PE-g-AM) e polietileno oxidado (OxPE). Os efeitos 

da estrutura e das propriedades físicas dos compatibilizantes na dispersão e na 

microestrutura da argila e as propriedades físicas dos nanocompósitos foram 

investigados. Encontrou-se que o PE-g-AM proporcionou uma melhor dispersão da 

argila e também uma estrutura mais esfoliada comparada ao OxPE.  

 Maybelle et al. (2007) examinou nanocompósitos PEBDL/argila preparados 

com utilização de compatibilizantes. Os nanocompósitos foram preparados por fusão 

com 5 % de carga de argila. O efeito da polaridade do compatibilizante e da 

dispersão da argila nas propriedades térmicas foi investigado. Observou-se que o 

polietileno oxidado teve uma forte interação interfacial entre as camadas da argila e 

do polímero. Também foi constatado que o desempenho físico dos nanocompósitos 

é afetado pela dispersão da argila e pela polaridade do compatibilizante OxPE. 

Encontrou-se que os valores da permeabilidade do oxigênio das amostras de 

nanocompósito preparadas com os polietilenos oxidados eram menores que da 

amostra preparada com o polietileno graftizado com anidrido maleico (PE-g-AM).  

 

2.4. Reciclagem 

 Cada vez mais a sociedade tem se preocupado com a importância da 

reciclagem e com a reutilização das matérias-primas da natureza. A reciclagem é a 

revalorização de descartes a partir de operações que convertem certos materiais em 

matéria-prima para a produção de outros produtos. Além de ecologicamente correta, 

a reciclagem pode ser viável economicamente e lucrativa, tanto para os recicladores 

como para as indústrias de transformação.    

 A dificuldade em reciclar os resíduos plásticos pós-consumo reside 

justamente no fato de que estes se encontram misturados, existindo a necessidade 

de separar os diferentes tipos, por alguns serem incompatíveis entre si. Atualmente 

são recuperados cerca de 20 % dos resíduos plásticos, embora tecnologicamente 

seja possível reaproveitar cerca 90 % através da reutilização, reciclagem (mecânica 

e química) e valorização energética. 
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Para levantar a situação da indústria de reciclagem de plásticos no Brasil a 

Plastivida – Instituto Sócio Ambiental dos Plásticos desenvolveu um estudo sobre a 

Indústria de Reciclagem Mecânica dos Plásticos no Brasil (IRMP). 

Este estudo foi elaborado a partir de um plano estatístico estabelecido em 

2003, com vistas a compor a amostra e servir de base para extrapolações dos 

dados, especialmente para o Brasil e suas regiões geográficas. 

Resultados desse estudo são apresentados nas Tabelas 4 e 5, com dados 

referentes a 2005, que possibilitam uma visão geral da reciclagem de plástico no 

país. 

Tabela 4: Geração de plásticos pós-consumo no Brasil (Fonte: PLASTIVIDA, 2005). 

Tipo de resíduo plástico Quantidade (t/ano) (%) 

PET 454.925 19,79 

PEAD 335.387 14,59 

PVC 149.736 6,51 

PEBD/PELBD 788.712 34,30 

PP 381.062 16,57 

PS 133.441 5,80 

Outros tipos 55.896 2,43 

Total 2.299.159  

 

 

Tabela 5: Reciclagem de plásticos por tipo de resíduo plástico consumido no Brasil (Fonte: 

PLASTIVIDA, 2005). 

Tipo de resíduo plástico Quantidade (t/ano) (%) 

PET 261.912 34,13 

PEAD 94.181 12,27 

PVC 19.397 2,53 

PEBD/PELBD 185.976 24,23 

PP 141.210 18,40 

PS 37.725 4,92 

Outros tipos 27.103 3,53 

Total 767.504  
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A fim de facilitar a identificação e a separação de materiais plásticos no 

processo de reciclagem está regulamentada pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) a simbologia apresentada na Figura 10, em consonância com a 

regulamentação internacional, devendo ser observada pelos produtores de materiais 

plásticos (FORLIN; FARIA, 2002). 

 

Figura 10: Simbologia utilizada para identificação de embalagens poliméricas (Fonte: ABNT, 1994). 

2.4.1. Reciclagem mecânica 
 
 Entre os tipos de reciclagem citados, a reciclagem mecânica de plásticos é o 

processo mais conhecido. Neste processo a qualidade do produto final depende 

principalmente da qualidade do produto a ser reciclado, ou seja, depende da 

qualidade dos descartes encaminhados para a reciclagem.     

 A reciclagem mecânica consiste na conversão dos descartes plásticos pós-

industriais ou pós-consumo em grânulos que podem ser reutilizados na produção de 

outros produtos, como sacos de lixo, solados, pisos, conduítes, mangueiras, 

componentes de automóveis, fibras, embalagens não-alimentícias e outros. 

 O processo de reciclagem mecânica possui as seguintes etapas: 

 Compactação e Enfardamento: uma vez separados e triados os descartes 

plásticos são compactados e enfardados em prensas hidráulicas presentes nos 

centros de triagem. Estes fardos são vendidos posteriormente para empresas de 

reciclagem. 

 Separação: etapa onde são separados os diferentes tipos de plásticos, de 

acordo com a identificação ou com o aspecto visual, rótulos de diferentes materiais, 

tampas de garrafas e produtos compostos por mais de um tipo de plástico, 

embalagens metalizadas, grampos, etc. Por ser um procedimento geralmente 

manual, a eficiência depende diretamente da prática dos profissionais que executam 
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essa tarefa. Outro fator determinante da qualidade é a fonte do material a ser 

separado, sendo que aquele oriundo da coleta seletiva é mais limpo em relação ao 

material proveniente dos lixões ou aterros. 

 Moagem: nesta etapa o material é moído e triturado em partes menores. O 

moinho que realiza a moagem do material possui um conjunto de facas que estão 

montadas sobre um rotor giratório e outras facas que estão presas à carcaça do 

moinho, as quais cortam o material em pequenos pedaços.  

 Lavagem: depois de triturado, o plástico passa por uma etapa de lavagem 

com água para a retirada de impurezas. É necessário que a água de lavagem 

receba um tratamento para a sua reutilização ou descarte como efluente. 

 Secagem: nesta etapa ocorre a eliminação do excesso de água que o 

material moído contém, através de secadoras e dos jatos de ar que são utilizados 

para transportar o material moído, removendo sua umidade. 

 Aglutinação: além de completar a secagem, o material é compactado, 

reduzindo-se o volume que será enviado à extrusora. O atrito dos fragmentos contra 

a parede do equipamento rotativo provoca elevação da temperatura, levando à 

formação de uma massa plástica. O aglutinador também é utilizado para 

incorporação de aditivos, como cargas, pigmentos e lubrificantes. 

  Extrusão: a extrusora funde e torna a massa plástica homogênea. Na saída 

da extrusora, encontra-se o cabeçote, do qual sai um "espaguete" contínuo, que é 

resfriado com água. Em seguida, o "espaguete" é picotado em um granulador e 

transformando em grãos. O produto granulado obtido pode ser reutilizado nos 

processos de transformação (injeção, extrusão, sopro, etc.). 

 

2.5. Processamento de termopláticos 

 
 
 Dentre todos os componentes de uma extrusora, a rosca é um dos mais 

importantes pelo fato de transportar, fundir ou amolecer, homogeneizar e plastificar o 

polímero. É devido ao movimento, e conseqüente cisalhamento sobre o material, 

que a rosca única gera cerca de 80 % da energia térmica e mecânica necessária 

para transformar os polímeros. Outra parte da energia interna é obtida de 

aquecedores externos acoplados no canhão. Sistemas de rosca dupla geralmente 

geram menor cisalhamento. Como os polímeros possuem baixa condutividade 
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térmica e alta viscosidade no estado plástico, ideal para ser conformado pela matriz 

na parte frontal da extrusora, é necessário que a plastificação do polímero se dê por 

trabalho mecânico, pois, para fundir ou amolecer via mantas elétricas externas ou 

outro mecanismo de condução de calor, seriam necessários tempos muito longos 

para a realização dessa tarefa. Portanto, a rosca, que realiza múltiplas funções, deve 

ser projetada de tal maneira que sua geometria promova máxima eficiência, vazão 

constante, plastificação e homogeneização adequada sem danos ao polímero, e, por 

fim, durabilidade. Dependendo do processo envolvido e do polímero que esta sendo 

processado, o barril da extrusora deve possuir entradas e saídas para líquidos e 

gases, respectivamente, e o projeto da rosca deve acompanhar esse tipo de 

exigência (MANRICH, 2005). 

 A rosca única ou monorosca (Figura 11) é largamente utilizada para mistura, 

homogeneização e transporte de polímeros. É o tipo de rosca mais utilizada pelas 

indústrias, pois gera produtos homogêneos, de baixo custo, e com a qualidade 

desejada na maioria das vezes. Quando isso não é alcançado, pode-se substituir a 

extrusora por outra, com rosca dupla. 

 

 
Figura 11: Esquema detalhado de uma extrusora (Fonte: SANTOS, 2006). 

 

 Entre a rosca e o canhão deve existir uma folga (δ), em torno de δ = 0,15 mm, 

para que as ferramentas não tenham atrito entre si resultando em barulho ou 

desgaste, além do desperdício de energia. Essa folga é pequena a ponto do 

polímero fundido, que tem viscosidade relativamente alta em processo, não vazar 

sob pressão (MANRICH, 2005). 
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2.6. Modelo de Calibração 

Algumas investigações científicas visam obter informações relevantes da 

espectroscopia no infravermelho para a análise de propriedades físicas, químicas, 

controle de processo e de qualidade de sistemas poliméricos. A espectroscopia na 

região do infravermelho associada à calibração multivariada apresenta como 

principais vantagens minimizar o tempo das análises realizadas em laboratório e o 

custo das mesmas, uma vez que a rapidez aliada à eficiência nas determinações da 

qualidade do material torna-se imprescindível no controle de qualidade em 

processos químicos industriais (ARAÚJO; KAWANO, 2001). 

O Infravermelho Médio (MIR) compreende a faixa do espectro 

eletromagnético que vai de 2500 nm a 25000 nm (4000 cm-1 a 400 cm-1). As bandas 

mais intensas são atribuídas às transições fundamentais. O espectro na região MIR 

apresenta picos nítidos e estreitos, relacionados essencialmente a vibrações 

moleculares fundamentais. Esses picos apresentam absorbâncias excessivamente 

altas, o que pode ser evitado utilizando-se sistemas que possam atenuar estes 

sinais, por exemplo, ATR (Attenuated Total Reflectance) (VINHAS, 2007). 

 

2.6.1. Calibração Multivariada 
 

 

A Calibração Multivariada é a área da quimiometria que tem atraído bastante 

interesse em aplicações da espectroscopia na região do infravermelho. O processo 

geral de calibração consiste em estabelecer um modelo de calibração, obtido 

relacionando-se a matriz de dados das variáveis medidas (Matriz X) com a matriz de 

dados das propriedades de interesse (Matriz Y), para estimar propriedades de 

amostras desconhecidas a partir do seu sinal analítico. O propósito da calibração é 

estabelecer uma relação matemática entre os dados espectrais e o parâmetro físico 

ou químico de interesse previamente determinado por uma técnica independente. 

Uma vez estabelecido um modelo matemático satisfatório, a análise de amostras 

pode ser feita com base no seu espectro (BEEBE et al., 1988). 

Existem muitas ferramentas quimiométricas para fazer uso das informações 

espectroscópicas para fins de calibração, sendo as mais comuns, a Regressão 

Linear Múltipla (MLR), a Regressão em Componentes Principais (PCR) e a 

Regressão por Mínimos Quadrados Parciais (PLS).  
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Os métodos PCR e PLS utilizam em princípio toda a informação espectral e 

também requerem os valores do parâmetro de interesse (Y) no conjunto de 

calibração. Esses métodos têm como fundamento encontrar poucas combinações 

lineares (componentes ou fatores) dos valores originais de X, não correlacionadas, e 

usar apenas estas combinações lineares na regressão. A eliminação da correlação 

resolve o problema da colinearidade, o que permite obter equações de regressão e 

predição mais estáveis. Além disto, em PLS, normalmente a parte mais relevante da 

variação de X é usada na regressão. Os dois métodos são consideravelmente mais 

eficientes para lidar com ruídos experimentais, e mais robustos, pois seus 

parâmetros praticamente não se alteram com a inclusão de novas amostras 

semelhantes no conjunto de calibração. Ambos se baseiam em uma análise de 

componentes principais. Esta consiste numa projeção da matriz de dados com o 

objetivo de representar as variações presentes em muitas variáveis através de um 

número menor de fatores. Para tanto, um novo sistema de eixos (denominados 

fatores, componentes principais ou variáveis latentes), no qual a natureza 

multivariada dos dados pode ser visualizada em poucas dimensões, é construído 

para representar as amostras. Geometricamente, as componentes principais (PC) 

descrevem a variação ou a dispersão entre os pontos (amostras) utilizando o menor 

número de eixos que se alinham com os dados (NAES et al., 2002). 

As novas coordenadas das amostras no novo sistema de eixos das 

componentes principais são denominadas de escores. Estes apontam as diferenças 

e similaridades entre as amostras. Cada componente principal é construída pela 

combinação linear das variáveis originais. Os coeficientes da combinação linear, que 

indicam quanto cada variável original contribui para uma determinada componente, 

são denominados loadings (pesos). Geometricamente, os pesos são os co-senos 

dos ângulos entre os eixos das variáveis e a componente principal.  

O método PCR é simplesmente a regressão das respostas Y nos escores 

obtidos na PCA realizada na matriz X. Como os valores de Y não influenciam o 

cálculo das PC’s, o método PCR, em geral, requer mais componentes que o PLS, 

principalmente se a informação relevante corresponder a uma variação 

relativamente pequena em X. O PLS contorna este problema incluindo a informação 

de Y na obtenção das componentes principais, que agora passam a descrever as 

direções que maximizam a covariância entre os blocos X e Y. Deixam, portanto de 

ser componentes principais no sentido estrito, embora o termo ainda seja utilizado 
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por força do hábito. Experiências com dados de NIR têm confirmado que a 

regressão PLS pode dar bons resultados de predição com menos componentes que 

a PCR, porque o número de componentes necessário para interpretar a informação 

em X que é relacionada à de Y é menor para PLS que para PCR. Usando o número 

ótimo de componentes em cada caso, os dois métodos freqüentemente fornecem 

resultados de predição comparáveis. Na prática, a regressão PLS fornece melhores 

resultados que a PCR, mas a diferença normalmente não é significativa (WOLD et 

al., 2001). 

As principais técnicas analíticas relacionadas ao controle do processo podem 

ser processadas em três formas distintas. Os processos podem ser realizados “off-

line”, onde as amostras manualmente são levadas ao laboratório e os resultados das 

análises obtidas são enviados para a estação de controle. O segundo tipo de análise 

pode ser realizado “on-line”, os dados são automaticamente enviados via 

monitoramento remoto do processo para local de análise através de um computador 

e, em seguida, são informados ao sistema de controle. O terceiro tipo de análise 

envolve a combinação de métodos espectroscópicos e tecnologia de fibras óticas 

que permite a aquisição “in-line” dos dados do processo. Neste caso há uma 

redução de tempo que geralmente é requerido para a preparação da amostra. 

Nestes aspectos, tem-se inicialmente o desenvolvimento de um modelo obtido 

através dos dados das amostras durante o processamento (polimerização ou 

transformação do produto). Após a aquisição do modelo, amostras ao passar por 

sensores, imediatamente enviam um sinal para o sistema de controle das variáveis 

do processo, detectando se a mesma se encontra dentro das especificações 

adequadas (SANTOS et al., 2003). 

O número de PC’s pode ser determinado utilizando-se o método por validação 

cruzada (cross-validation) ou por um conjunto externo de amostras (série de teste). 

Na validação cruzada, uma ou mais amostras são removidas do conjunto de 

calibração e um modelo é construído com os dados restantes. A amostra ou 

segmento de amostras que foi removido tem seus valores previstos pelo modelo e 

um erro de calibração é calculado. Este processo é repetido para cada amostra ou 

segmento de amostras até que cada uma delas tenha sido excluída em algum 

momento, e o erro médio quadrático de previsão de uma validação cruzada 

RMSEP(CV) é calculado. O melhor número de PC’s é o que produz o menor valor de 

RMSEP(CV). Quando se tem um grande número de amostras é preferível utilizar 
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uma parte dessas amostras para formar um conjunto de calibração, um conjunto de 

validação (validação interna) e um conjunto de teste (validação externa) porque 

assim pode-se obter uma estimativa mais realista do erro que o modelo irá cometer 

na predição de novas amostras. Neste caso, o desempenho do modelo é medido 

pelo erro médio quadrático de predição para o conjunto de teste (RMSEP(test)) 

(FERREIRA et al., 2002).  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho foi desenvolvido em três etapas principais, a primeira etapa 

consistiu na seleção de amostras de polietileno de baixa densidade pós-consumo e 

a realização do processo de reciclagem mecânica, a segunda etapa compreendeu a 

preparação da argila organofílica, e na ultima etapa foram desenvolvidos os 

nanocompósitos PEBD pós-consumo/bentonita através do método de intercalação 

por fusão. Os materiais utilizados e a metodologia empregada, assim como os 

métodos de caracterização destes materiais estão descritos neste capítulo.   

 

3.1. Materiais  

 

3.1.1. Argila 

 A bentonita utilizada neste estudo foi a Chocolate, modificada (MBC) e não 

modificada (BC). A Bentonita Chocolate é uma argila esmectítica policatiônica, 

predominantemente sódica, e foi extraída da mina Bravo, distrito de Boa Vista, 

município de Campina Grande - PB. 

  

3.1.2. PEBD pós-consumo 

As amostras de PEBD recicladas foram produzidas pelo o processo de 

reciclagem mecânica, que compreende as etapas de moagem, lavagem, secagem, 

aglutinação e extrusão para obtenção dos grãos de PEBD pós-consumo. 

 

3.1.3. Sal orgânico 

Na preparação da argila organofílica foi utilizado o sal quaternário de amônio 

comercial, Genamin CTAC-50 ET (Cloreto de Cetil trimetil amônio), fabricado pela 

Clariant. 

 

3.1.4. Compatibilizante 

 No desenvolvimento dos nanocompósitos PEBD pós-consumo/bentonita foi 

utilizado como compatibilizante o polietileno graftizado com anidrido maleico (PE-g-

AM), fornecido pela Dupont. 
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3.2 . Métodos 

 

3.2.1. Modificação da bentonita 

 

3.2.1.1. Procedimento experimental para síntese da bentonita sódica 

 

Para a obtenção da bentonita sódica foram realizados os seguintes 

procedimentos: 

- secagem ao sol da bentonita in natura até apresentar aproximadamente 10 % de 

umidade, de forma a permitir a execução das posteriores fases do processo de 

preparação; 

- diminuição dos blocos de bentonita in natura seca em um britador de mandíbulas 

(Figura 12). 

 
Figura 12: Britador de mandíbulas (CAVALCANTI, 2008). 

 

- moagem da bentonita, proveniente do britador, em moinho de discos (Figura 13) 

com o menor espaçamento possível entre os discos; 

 
Figura 13: Moinho de disco (CAVALCANTI, 2008). 
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- peneiramento da bentonita in natura moída em peneira ABNT nº 200 (# 0,075 mm); 

- preparação de uma solução aquosa de carbonato de sódio para o tratamento das 

bentonita, contendo 5.000 meq de sódio, colocando-se 265 g do sal e completando-

se o volume para um litro com água deionizada; 

- colocação de 50 g da bentonita in natura seca e 500 mL de água deionizada em 

um balão de três bocas com capacidade para 2000 mL (Figura 14), possibilitando 

controle de temperatura e agitação; 

 

 
Figura 14: Reator com controle e indicação de temperatura e agitação. 

 

- dispersão da bentonita in natura/água com adição de uma parcela da solução de 

carbonato de sódio, calculada da seguinte forma: 

Admitindo-se que a massa da bentonita seca a 300 ºC é Z g, então: 

20 mL de solução de Na2CO3 contendo 100 meq de Na+---- 100 g de bentonita seca 

Y mL de solução de Na2CO3 contendo 100 meq de Na+ ---- Z g de bentonita seca  

Então: Y = 20 mL x Z g / 100 

Logo, para tratamento de uma massa Z g de bentonita seca a 300 ºC colocou-

se Y mL de solução de Na2CO3 (formada por 265 g de Na2CO3 em 1000 mL de água 

destilada), para que a bentonita passasse a ser tratada com uma concentração 

equivalente a 100 meq de Na+. 

- agitação da mistura preparada a 800 rpm, durante 3 h a 45 °C; 

- filtração a vácuo (700 mmHg) e lavagem com água deionizada, para remoção do 

excesso de sódio na bentonita, em funil de Büchner (Figura 15); 
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- secagem da bentonita sódica, após filtração, a 100 °C durante 24 h, em estufa de 

circulação forçada de ar; 

 

 
Figura 15: Sistema de filtração à vácuo e estufa com circulação forçada de ar. 

 

- destorroamento da bentonita sódica seca com auxílio de almofariz, peneirando-a 

até a passagem total em peneira ABNT nº 200 (# 0,075 mm) (CAVALCANTI, 2008). 

       

3.2.1.2. Procedimento experimental para síntese da bentonita organofílica 
 

 
Para a obtenção da bentonita organofílica foram realizadas as seguintes 

etapas: 

- pesagem de 32 g de bentonita sódica, passadas em peneira ABNT nº 200 (# 0,075 

mm), adicionando-a a um volume de 768 mL de água deionizada, formando uma 

dispersão com 4 % em massa de argila; 

- adição do sal quaternário de amônio na concentração adequada, mostrada a 

seguir: 

A fórmula molecular desse sal quaternário de amônio (SQA) é 

(CH3)3N+Cl(CH2)15CH3, o qual tem peso molecular 319,5 g.mol-1. 

Os cálculos foram feitos em relação à CTC (Tabela 3) das bentonita sódica 

conforme mostrado abaixo: 

79,4 meq (CTC) --------- 100 g de bentonita 

(Argila sódica) W --------- 32 g de bentonita 

W = 25,4 meq de SQA 

J = (25,4/1000) x 319,5 = 8,12 g SQA 
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Foi levado em consideração o teor efetivo de SQA contido no produto 

industrializado. O sal quaternário de amônio utilizado neste trabalho, Genamin C-

TAC 50, continha 50 % em peso desse sal. Portanto, a massa determinada (J) teve 

que ser multiplicada por 2. 

 
- agitação da mistura a 800 rpm, à temperatura de 25 °C, durante 2 horas, no reator 

mostrado na Figura 14; 

- manutenção em repouso por 24 h; 

- Filtração a vácuo (700 mmHg) utilizando-se 3 L de água deionizada para 

eliminação do excesso de sal quaternário; 

- secagem da bentonita organofílica após filtração em estufa de circulação forçada 

de ar, a 60 °C durante 48 horas; 

- destorroamento da argila seca em almofariz e posterior passagem completa da 

mesma em peneira ABNT nº 200 (0,075 mm) (CAVALCANTI, 2008). 

 

3.2.2. Método de incorporação da bentonita ao PEBD pós-consumo reciclado 

 

 A incorporação foi realizada através do método de intercalação por fusão. A 

bentonita, in natura e organofílica, foi alimentada diretamente na extrusora de marca 

Carnevalli a uma temperatura de 150 °C nas quatro zonas, misturada aos grânulos 

de PEBD reciclado e ao compatibilizante, polietileno graftizado com anidrido maleico 

(15 % em peso), de forma a obter um teor de argila de 1 %, 2,5 % e 5 % em massa. 
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3.2.3. Métodos de caracterização 

 

3.2.3.1. Caracterização das bentonitas 

 

3.2.3.1.1. Inchamento Foster 

 

 O ensaio de inchamento Foster foi realizado com a bentonita Chocolate in 

natura e sódica. O ensaio de Foster baseia-se no grau de hidratação da argila e é 

realizado colocando-se 1 g de argila em uma proveta de 100 mL, contendo 50 ml de 

água deionizada. Após 24 h em repouso é realizada a leitura do inchamento em 

mL.g-1 . 

 

3.2.3.1.2. Difração de raios-X (DRX) 

 

 A classificação ou identificação do argilomineral pode ser realizada pelo 

emprego da técnica de difração de raios-X, através dos valores obtidos das 

distâncias interplanares da estrutura cristalina do argilomineral. Segundo Souza 

Santos (1989), o pico que representa a distância basal (d001) característica da 

montmorilonita encontra-se entre 14 Å e 15 Å. 

 A Argila foi caracterizada através de difração de raios-X  em difratômetro 

Rigaku Ultima (Figura 16), operando com tensão de  40 kV e corrente de 20 mA, 

utilizando a radiação K-alfa do cobre e velocidade do goniômetro de 2º por minuto . 

 
Figura 16: Difratômetro de raios-X Rigaku Ultima. 
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3.2.3.2. Caracterização dos sistemas PEBD pós-consumo/bentonita 

 

3.2.3.2.1. Calorimetria diferencial exploratória (DSC) 

 

 Esta análise fornece informações a respeito das propriedades térmicas do 

polímero quando submetido à variação de temperatura. 

 O acompanhamento do processo de fusão permite estudar uma série de 

fenômenos relacionados à estrutura e as propriedades dos polímeros, tais como: 

temperatura de fusão, calor de fusão e grau de cristalinidade. 

 A caracterização das propriedades térmicas das amostras por DSC foi 

realizada no equipamento Shimadzu DSC TA-50, na faixa de temperatura de 20 °C a 

200 °C, numa taxa de 10 °C/min. 

 

3.2.3.2.2. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 A microscopia eletrônica é hoje uma das principais ferramentas disponíveis 

para o estudo da estrutura e morfologia de materiais. 

 Microscópios ópticos garantem a vizualização de detalhes em escala 

micrométricas, enquanto que microscópios eletrônicos de varredura (MEV) de alta 

resolução, cujo feixe é produzido por emissão de campo (FESEM), podem resolver 

detalhes menores que 1 nanômetro.  

O MEV produz imagens tridimensionais de alta resolução, o que garante obter 

alta ampliação de detalhes sem perda de nitidez (CANEVAROLO, 2003). O 

microscópio utilizado neste trabalho foi o JEOL JSM-6360 (Figura 17) com aumento 

de 100 a 250 vezes. 

 
Figura 17: Microscópico eletrônico de varredura JEOL. 
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3.2.3.2.3. Difração de raios-X 

 

 Assim como para as bentonitas, a análise por difração de raios-X também foi 

empregada na caracterização dos nanocompósitos. Através desta análise foi 

possível observar se ocorreu a formação e qual o tipo de nanocompósito. 

 

3.2.3.2.4. Espectroscopia no infravermelho  

 

A espectroscopia vibracional é uma ferramenta poderosa na identificação, na 

determinação de grupos funcionais e nos estudos de conformação e estrutura de 

macromoléculas. Esta técnica também permite a obtenção do espectro vibracional 

completo da molécula (CANEVAROLO, 2003). 

 Os espectros de absorção no Infravermelho foram determinados no  

espectrofotômetro FT-IR Perkin Elmer modelo Spectrum GX. As amostras dos 

sistemas PEBD pós-consumo/bentonita foram analisadas na forma de filme. 

 

3.2.3.2.5. Ensaios mecânicos 

 

 As propriedades mecânicas dos materiais poliméricos são de grande 

importância e interesse científico e tecnológico, devido aos requisitos que os 

polímeros devem atender na maior parte de suas aplicações. Valores de 

propriedades mecânicas tais como resistência à tração, módulo de elasticidade, 

alongamento, podem servir como base de comparação do desempenho mecânico 

de diferentes polímeros. 

 Os ensaios mecânicos (tensão na força máxima e na ruptura, módulo de 

eláticidade, deformação específica na força máxima e na ruptura) das amostras 

foram realizados em máquina universal de ensaio (Figura 18), marca EMIC seguindo 

a norma da ASTM (1982), à temperatura ambiente, velocidade de 10 mm/s, 

utilizando 10 corpos de prova em média para cada sistema estudado.  
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Figura 18: Máquina universal de ensaio marca EMIC. 

3.3. Modelo de Calibração 

 Para o desenvolvimento de um modelo de calibração para os nanocompósitos 

de PEBD pós-consumo/ bentonita foram realizadas as seguintes etapas: 

1) Obtenção dos dados         

           

 Nesta etapa foram obtidos os espectros na região do infravermelho próximo 

e/ou médio de todas as amostras poliméricas estudadas; 

2) Tratamento dos dados         

            

 Foram realizados estudos sobre as principais técnicas de tratamento de 

sinais, como as técnicas de suavização, de eliminação de linha de base e de 

correção de espalhamento, com o objetivo de eliminar ou diminuir quaisquer tipos de 

informação espúria presente nos espectros. 

3) Calibração multivariada e seleção de variáveis     

            

 Na etapa de calibração multivariada foi construído modelo de regressão 

baseados em PLS, acoplado a técnicas de seleção de variáveis, com o objetivo de 

determinar as propriedades dos nanocompósitos. Os valores obtidos pelas análises 

de referência foram utilizados para uma comparação entre os métodos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Caracterização da bentonita 

 

4.1.1. Inchamento Foster 

 

Em geral o processo de inchamento Foster pode ser classificado como: não 

inchamento, baixo, médio ou alto. Valores iguais ou inferiores a 2 mL.g-1 são 

considerados como não inchamento, de 3 mL.g-1  a 5 mL.g-1 como inchamento 

baixo, de 6 mL.g-1  a 8 mL.g-1 como inchamento médio e acima de 8 mL.g-1 como 

inchamento alto (DÍAZ, 1994). 

A bentonita Chocolate in natura mostrou inchamento de 4 mL.g-1, enquanto 

que a sódica revelou inchamento de 15 mL.g-1 em água deionizada, como pode ser 

observado na Figura 19. 

 
Figura 19: Inchamento de Foster das bentonitas in natura (a) e sódica (b). 

 

O maior inchamento da argila sódica tratada com água evidencia que houve 

uma eficiente troca de cálcio por sódio. A água presente na região intercamadas, 

notadamente pelo fato de estar associada ao sódio, facilita a posterior troca por sal 

quaternário (CAVALCANTI, 2008). 

Os resultados do inchamento da argila organofílica constatam a sua 

hidrofobicidade, pois esta não apresentou inchamento ou dispersão em água. A 

argila organofílica se dispersou em composto orgânico (éster Ultralub 5391), e foi 

observado um inchamento de 11 mL.g-1, evidenciando a afinidade da argila 

organofílica com compostos orgânicos. 
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4.1.2. Difração de raios-X 

 

Os resultados das análises de DRX das bentonitas Chocolate in natura e 

organofílica estão mostrados nas Figuras 20 e 21, revelando reflexões basais (d001) 

características de argilas esmectíticas. 
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Figura 20: Difratograma da bentonita in natura     Figura 21: Difratograma da bentonita organofílica 
 
 

 

O ângulo 2θ foi deslocado de 5,68° (in natura) para 4,72° (organofílica), 

refletindo o aumento da distância basal (d001) da bentonita in natura após 

organofilização, passando de 1,578 nm (in natura) para 1,854 nm (organofílica). Os 

espaçamentos basais foram obtidos a partir dos valores do ângulo 2θ, utilizando a 

Lei de Bragg como parâmetro e cálculo, conforme recomenda Souza Santos (1989). 

Este aumento no espaçamento basal ocorreu devido à substituição dos 

cátions da bentonita sódica pelos cátions orgânicos do sal quaternário de amônio. 

Essa troca é importante, pois além de igualar a polaridade da superfície da bentonita 

com a polaridade do polímero, facilitará a inserção das moléculas do PEBD nas 

estruturas da bentonita.  
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4.2. Caracterização dos sistemas PEBD pós-consumo reciclado/bentonita 

 

4.2.1. Calorimetria diferencial exploratória  

 

 A análise de DSC foi realizada com grãos de PEBD pós-consumo reciclados 

oriundos do processo industrial com o objetivo de verificar se o processo de 

reciclagem promoveu alterações no comportamento de fusão das amostras em 

análise. 

 Através do resultado mostrado na Figura 22, verifica-se que a temperatura de 

fusão (Tm) foi de 126,93 °C, o calor de fusão (∆Hm) 71,58, a faixa de temperatura 

(∆Tm) 57,1 °C. A temperatura de fusão encontrada está na faixa de temperatura do 

polietileno de baixa densidade virgem. O processo de reciclagem não promoveu 

alterações significativas no comportamento térmico do PEBD pós-consumo. Esses 

resultados apresentam importância tecnológica uma vez que o processo de 

reciclagem possibilita a reutilização do PEBD sem alterar sua propriedade térmica. 

50.00 100.00 150.00
Temp [C]

-8.00

-6.00

-4.00

-2.00

mW
DSC

-5.42mW

126.93C

-3.05mW
-479.61mJ
-71.58J/g

Heat

9.60min

 
Figura 22: Termograma do PEBD pós-consumo reciclado 

 

As análises realizadas nas demais amostras dos sistemas contendo o PEBD 

pós-consumo reciclado e teores diferentes de argilas estão apresentadas na Figura 

23 e na Tabela 6. 

Endotérmico 
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Figura 23: Termogramas dos sistemas PEBD pós-consumo reciclado/ bentonita in natura e 

organofílica com teores de 1%; 2,5% e 5%. 
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Através das análises de DSC foi observado uma diminuição em ∆Hm, ∆Tm e 

um pequeno aumento na Tm após a adição da bentonita (in natura e organofílica). 

 A diminuição na variação da temperatura de fusão (∆Tm) dos sistemas pode 

ser o resultado da obtenção de uma amostra mais homogênea, pois a argila 

favorece a formação de cristais pequenos e de um mesmo tamanho. Como pode ser 

também que a argila esteja atuando como agente nucleante. 

A bentonita induz maior ordenamento e/ou regularidade dos cristais e também 

menor mobilidade, condições que provocam aumento na estabilidade, fazendo com 

que a ordem cristalina fique menos susceptível ao efeito da temperatura e a 

transição ocorra em uma temperatura (Tm) mais alta. 

 

Tabela 6: Resultados das análises de DSC. 

Sistemas ∆Hm (J/g) Tm (°C) ∆∆∆∆Tm (ºC) 

PEBD puro -71,58 126,93 57,1 

1% in natura -59,67 128,83 41,0 

1% organofílica -62,47 129,29 46,9 

2,5% in natura -56,14 129,57 36,3 

2,5% organofílica -65,06 127,21 45,2 

5% in natura -57,59 127,89 34,4 

5% organofílica -61,97 129,09 41,5 

 

Observou-se uma diminuição no calor de fusão nos filmes de PEBD pós-

consumo reciclado/bentonita, quando comparado com o PEBD pós-consumo 

reciclado puro, que pode ser devido a uma diminuição do tamanho e/ou perfeição 

dos cristais. Consequentemente tem-se uma diminuição no grau de cristalinidade, 

que foi determinado por DSC empregando-se a relação: X= [∆Hf]/[∆Hf°]x100, onde X 

é grau de cristalinidade, [∆Hf]: é calor de fusão da amostra, [∆Hf°]: é o calor de fusão 

de um polímero hipoteticamente 100 % cristalino. 

Segundo Canevarolo (2003), podem ser atribuídos os seguintes valores para 

o PEBD: ∆Hf° (J/g) = 140; Tm (°C) = 120 a 130; Cristalinidade (%) = 40 a 68. 

 
A Tabela 7 apresenta o grau de cristalinidade para os sistemas PEBD pós-

consumo/bentonita. 
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Tabela 7: Resultados do grau de cristalinidade. 

Sistemas 
Grau de 

cristalinidade (%) 

PEBD puro 51,12 

1% in natura 42,62 

1% organofílica 44,62 

2,5% in natura 40,10 

2,5% organofílica 46,47 

5% in natura 41,14 

5% organofílica 44,26 

 

4.2.2. Microscopia eletrônica de varredura 

  

 Nos sistemas PEBD pós-consumo/bentonita in natura, observa-se a formação 

de aglomerados de partículas da bentonita com pouca dispersão. Os sistemas 

contendo argila organofílica apresentaram além de melhor incorporação, uma boa 

dispersão. Essa melhor dispersão dos sistemas com argilas organofílicas 

provavelmente terá influências nas propriedades mecânicas do PEBD pós-consumo 

como investigado mais na frente na seção 4.2.6. 

Dessa forma os sistemas PEBD pós-consumo reciclado/bentonita organofílica 

mesmo com teor de 5 % de bentonita organofílica apresentaram uma superfície 

homogênea, caracterizando um material uniforme. 

Nas análises de MEV mostradas nas Figuras 24 a 30, pode-se observar que a 

incorporação da bentonita organofílica em diferentes teores no PEBD pós-consumo 

foi melhor do que a bentonita in natura.  

 
Figura 24: Micrografia do PEBD Reciclado. 
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     Figura 25: Micrografia do sistema                            Figura 26: Micrografia do sistema 

   PEBD pós-consumo reciclado/ 1 % bentonita         PEBD pós-consumo reciclado/ 1 % bentonita 

                               in natura.                                                                   organofílica. 

             
Figura 27: Micrografia do sistema                            Figura 28: Micrografia do sistema 

PEBD pós-consumo reciclado/2,5 % bentonita           PEBD pós-consumo reciclado/2,5 % bentonita 

in natura.                                                               organofílica. 

             
             Figura 29: Micrografia do sistema                               Figura 30: Micrografia do sistema 

    PEBD pós-consumo reciclado/ 5 % bentonita             PEBD pós-consumo reciclado/ 5 % bentonita 

                              in natura.                                                                  organofílica. 
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4.2.3. Difração de Raios-X 

 

 Os sistemas com 1 % , 2,5 % e 5 % em peso de bentonita, in natura e 

organofilica, foram analisados por DRX para verificar se houve a formação de 

nanocompósitos PEBD pós-consumo/bentonita. 

 As Figuras 31 a 37 foram registradas na faixa de 2θ de 2° a 8°, pois é nessa 

faixa que são observados os picos representativos das distâncias interplanares 

basais (d001)  características dos argilominerias esmectíticos . 
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Figura 31: Difratograma do PEBD reciclado (K-alfa do cobre).  
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Figura 32: DRX PEBD/ 1% bentonita in natura.         Figura 33: DRX PEBD/ 1% bentonita organofilica. 
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Figura 34: DRX PEBD/ 2,5% bentonita in natura.   Figura 35: DRX PEBD/ 2,5% bentonita organofilica. 
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Figura 36: DRX PEBD/ 5% bentonita in natura.         Figura 37: DRX PEBD/ 5% bentonita organofilica. 

 

 Observa-se que os sistemas com bentonita in natura e com bentonita 

organofílica apresentaram comportamentos semelhantes nas análises de DRX.

 Estudos da literatura mostram que quando um nanocompósito 

intercalado/floculado é obtido, o pico sofre deslocamento para ângulos menores. Por 
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outro lado quando um nanocompósito esfoliado é obtido o pico d001 desaparece 

(RAY; OKAMOTO, 2003). 

 Comparando com os difratogramas obtidos na caracterização da bentonita 

(Figuras 20 e 21) com os difratogramas dos sistemas PEBD pós-consumo/bentonita 

contendo 1% (Figuras 32 e 33) e 2,5 % (Figuras 34 e 35) em peso de bentonita, 

observa-se que o pico característico da bentonita praticamente desaparece.  

Nota-se um pico de baixa intensidade quando utilizado 5 % em peso de 

bentonita (Figuras 36 e 37). Este comportamento pode indicar que uma pequena 

parte das camadas de bentonita não foi intercalada pelas moléculas do PEBD 

reciclado. Uma das possíveis causas pode estar relacionada com a quantidade de 

compatibilizante, que pode ter sido insuficiente para este teor de bentonita, pois foi 

mantida constante a taxa de 15 % em peso do compatibilizante PE-g-AM em todos 

os sistemas. Por outro lado a ocorrência de alargamento do pico em direção a 2θ 

nos sistemas com 5 % de bentonita mostra que provavelmente tenha havido 

intercalação parcial.  

  A presença de um ombro e o aumento da distância basal entre planos (d001), 

indica que pode ter ocorrido uma intercalação das cadeias do PEBD entre as 

camadas de argilas esmectíticas (RAY; OKAMOTO, 2003). 

Assim, pode-se dizer que para um teor de argila de 5 % foi obtido 

nanocompósito intercalado, pois ocorreu uma deslocamento do pico para ângulos 

menores, além disso, o pico sofreu modificação na forma, formando-se um ombro. 

  

4.2.5. Espectroscopia no infravermelho 

 

Os espectros de infravermelho para os filmes em estudo foram obtidos numa 

região de 4000 cm-1 a 400 cm-1 (Figura 38 e 39).  

As principais bandas de absorção observadas, características do polietileno e 

da bentonita foram: 

 

1. Bandas na faixa de 3620 cm-1 que indicam a presença de vibrações   

O-H para Al-OH e Si-OH; 

2. Bandas na faixa de 2920 cm-1, correspondentes as vibrações de 

estiramento do grupo CH2; 

3. Bandas na faixa de 2896 cm-1 correspondentes a estiramento C-H; 
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4. Bandas na faixa de 1450 cm-1 indicando vibrações do estiramento 

assimétrico do CH2; 

5. Bandas na faixa de 1380 cm-1 indicando vibrações do estiramento 

assimétrico do CH3; 

6. Banda na faixa de 724 cm-1 atribuída a CH2-CH3 ligado à cadeia 

principal. 
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Figura 38: Espectro de infravermelho do PEBD reciclado. 

 

 

As análises de infravermelho dos filmes de PEBD pós-consumo/bentonita 

indicaram que não ocorreu modificação nas principais bandas estruturais do 

polímero. 

No entanto foi observada diminuição da transmitância com a adição de uma 

maior quantidade de bentonita. Observa-se esta diminuição para teores de bentonita 

de 2,5 % in natura, e 5 % in natura e organofílica. 
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Figura 39: Espectros dos sistemas PEBD pós-consumo/ bentonita in natura e organofílica com teores 

de 1 %, 2,5 % e 5 %. 

 



 

57 
 

 

4.2.6. Ensaios mecânicos 

 

 Foram realizados ensaios mecânicos para verificar as propriedades do PEBD 

reciclado e dois sistemas obtidos com diferentes teores de bentonita. 

Os resultados dos ensaios mecânicos apresentados nas Tabelas 8 e 9, 

mostraram que ocorreram alterações nas propriedades mecânicas dos sistemas 

PEBD pós-consumo reciclado/bentonita quando comparadas ao polietileno de baixa 

densidade reciclado.  

 

Tabela 8: Resultados da tensão na força máxima e da tensão na ruptura dos ensaios mecânicos para 

o polietileno de baixa densidade (PEBD) reciclado e dos sistemas de PEBD reciclado com bentonita 

Chocolate in natura e organofílica com teores de 1 %, 2,5 %, e 5 %. 

Sistemas 
Tensão na Força 

Máxima (MPa) 

Tensão na Ruptura 

(MPa) 

PEBD Reciclado 16,788 ± 1,280 6,861 ± 1,570 

1% In natura 20,724 ± 1,336 8,024 ± 2,084 

1% Organofílica 21,198 ± 1,779 8,650 ± 1,938 

2,5% In natura 18,752 ± 1,439 7,899 ± 1,377 

2,5% Organofílica 19,073 ± 1,581 8,274 ± 2,632 

5% In natura 12,484 ± 2,799 7,143 ± 1,805 

5% Organofílica 12,515 ± 2,789 7,119 ± 1,850 

 

 O comportamento apresentado pelos sistemas, contendo bentonita in natura 

ou organofílica, variou em função do tipo de bentonita e de seu percentual. O 

sistema PEBD pós-consumo reciclado/bentonita organofílica obteve, em quase todas 

as propriedades avaliadas, um resultado melhor que os dos sistemas PEBD pós-

consumo reciclado/bentonita in natura. 

 A tensão na força máxima (Figura 40) do sistema PEBD pós-consumo 

reciclado/1 % bentonita organofílica registrou um aumento médio de 20 %, enquanto 

que o sistema com o mesmo teor utilizando a bentonita in natura registrou aumento 

médio de 15 %, em relação ao PEBD pós-consumo reciclado. Esse aumento, foi 

observado em menor proporção, 10 % utilizando bentonita organofílica e 5 % para 
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bentonita in natura, para os sistemas com teores de bentonita de 2,5 %. Entretanto, 

para os sistemas contendo 5 % de argila observou-se uma queda da tensão na força 

máxima. Esse resultado pode ser explicado, pois com o aumento da quantidade de 

bentonita possívelmente ocorreu a formação de aglomerados de partículas, que 

agiram como concentrador de tensões, prejudicando algumas propriedades. 

 
Figura 40: Gráfico da tensão na força máxima dos sistemas com diferentes teores de bentonita. 

 

 A tensão na ruptura e o módulo de elasticidade também apresentaram valores 

superiores com a incorporação de bentonita nos teores de 1 % e 2,5 %. Quando a 

quantidade de bentonita foi aumentada para 5 % houve uma diminuição destas 

propriedades, mas os valores obtidos ainda foram superiores ao encontrado para o 

PEBD reciclado. 
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Tabela 9: Resultados  do módulo de elasticidade, deformação específica na ruptura, e deformação 

específica na força máxima para o polietileno de baixa densidade (PEBD) reciclado e dos sistemas de 

PEBD reciclado com bentonita Chocolate in natura e organofílica com teores de 1 %, 2,5 %, e 5 %. 

Sistemas 
Módulo de 

elasticidade (MPa) 

Deformação 

Específica na 

ruptura (%) 

Deformação 

Específica na Força 

Máxima (%) 

PEBD Reciclado 126,386 ± 20,941 555,400 ± 35,471 430,960 ± 32,442 

1% Organofílica 252,943 ± 22,119 362,671 ± 28,663 261,604 ± 25,829 

1% In natura 204,657 ± 18,692 313,414 ± 29,499 206,843 ± 21,985 

2,5% Organofílica 174,958 ± 16,016 182,529 ± 19,532 100,671 ± 12,430 

2,5% In natura 171,883 ± 12,419 113,930 ± 12,685 69,857 ± 8,234 

5% Organofílica 154,200 ± 12,419 127,768 ± 13,419 75,604 ± 7,358 

5% In natura 154,136 ± 13,742 108,438 ± 12,362 52,572 ± 6,237 

  

 Em um sistema polímero/bentonita o aumento do teor de carga contribui para 

formação de aglomerados, impedindo a formação de um nanocompósito. Assim, 

possivelmente, para teores menores que 2,5 % as partículas das bentonitas podem 

ser dispersas em escala nanométrica agindo como reforço. Para teores maiores é 

provável a agregação das partículas de bentonitas contribuindo para redução das 

propriedades mecânicas devido a maior concentração de tensão. Este resultado 

também foi observado por Ramos Filho et al. (2005). 

 

 Pode-se observar também que os sistemas PEBD/bentonita apresentaram 

uma perda de elasticidade proporcional ao teor de bentonita adicionado. Os 

resultados obtidos demonstraram que ocorreu uma diminuição nos valores 

referentes as propriedades de deformação específica na força máxima e na ruptura 

(Figura 41). Desta forma pode-se dizer que os nanocompósitos obtidos foram 

caracterizados como um material polimérico menos dúctil que o polímero de origem. 
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Figura 41: Gráfico das deformações específicas na ruptura e na força máxima dos sistemas com 

diferentes teores de argila. 

 Como conclusão dos ensaios mecânicos podemos dizer que a adição de 1 % 

de bentonita organofílica ao PEBD reciclado é sulficiente para obtenção de maior 

resistência. Obtem-se propriedades superiores também com adição de 2,5 % de 

bentonita organofílica e com estes teores de argila in natura, só que em menor 

escala. Já com teores de bentonita elevados, acima de 5 %, ocorre uma queda nas 

propriedades. A adição de bentonita (in natura e organofílica) aumentou a 

resistência e ocasionou a diminuição da elasticidade dos sistemas. 
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4.3. Modelo de Calibração 

 

Na primeira etapa foram obtidos os espectros na região do infravermelho 

médio e próximo das amostras dos nanocompósitos poliméricos processados. Com 

as mesmas amostras foram realizados os ensaios mecânicos e os resultados 

obtidos formaram as novas coordenadas no novo sistema de eixos das 

componentes principais. 

 

 Através de um estudo preliminar dos espectros foi detectado uma variação na 

linha base. Com o objetivo de eliminar ou diminuir quaisquer tipos de informação 

espúria (ruídos) presente nestes espectros foi necessário realizar um tratamento 

inicial nos espectros, que consistiu em obter uma média dos espectros de cada 

grupo de amostras e efetuar a primeira derivada utilizando 15 pontos. 

 

Na etapa de calibração multivariada, foram construídos modelos de regressão 

baseados em PLS com o objetivo de avaliar as propriedades mecânicas dos 

sistemas PEBD pós-consumo reciclado/bentonita. 

 

As Figuras 42 a 45 representam os resultados de calibração dos filmes 

usando a matriz dos dados espectrais e o vetor contendo os valores do percentual 

de cada propriedade do ensaio mecânico dos filmes de PEBD pós-consumo 

reciclado/bentonita in natura e organofílica. Para tal calibração foi usado o método 

de validação cruzada completa. 
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Figura 42: Resultado da calibração dos filmes de PEBD pós-consumo reciclado/bentonita in 

natura e organofílica através do PLS usando a matriz dos dados espectrais e o vetor 

contendo os valores da tensão na força máxima obtidos nos ensaios mecânicos.  
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Figura 43: Resultado da calibração dos filmes de PEBD pós-consumo reciclado/bentonita in 

natura e organofílica através do PLS usando a matriz dos dados espectrais e o vetor 

contendo os valores da tensão na ruptura obtidos nos ensaios mecânicos. 
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Figura 44: Resultado da calibração dos filmes de PEBD pós-consumo reciclado/bentonita in 

natura e organofílica através do PLS usando a matriz dos dados espectrais e o vetor 

contendo os valores da deformação específica na força máxima obtidos nos ensaios 

mecânicos. 
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Figura 45: Resultado da calibração dos filmes de PEBD pós-consumo reciclado/bentonita in 

natura e organofílica através do PLS usando a matriz dos dados espectrais e o vetor 

contendo os valores da deformação específica na ruptura obtidos nos ensaios mecânicos.  
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Os resultados obtidos no modelo de calibração para a correlação, RMSEC, e 

RMSEP estão apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Resultados  do modelo de calibração. 

Propriedade mecânica Correlação RMSEC RMSEP 

Tensão na força máxima 0,94 1,05 1,34 

Tensão na ruptura 0,69 0,45 0,56 

Deformação específica na força máxima  0,98 19,98 97,40 

Deformação específica na ruptura 0,99 11,26 111,81 

 

Calculando-se o desvio padrão dos valores obtidos nos ensaios mecânicos 

para cada propriedade (Tabela 11) pode-se verificar que os valores estão próximos 

dos resultados encontrados na validação do modelo (RMSEP). 

 

Tabela 11: Resultados  do desvio padrão geral para as propriedades mecânicas. 

Propriedade mecânica Desvio Padrão 

Tensão na força máxima 3,34 

Tensão na ruptura 0,62 

Deformação específica na força máxima  154,92 

Deformação específica na ruptura 128,38 

 

 

Os resultados são estudos preliminares e indicam que análises de 

infravermelho associadas a técnicas quimiométricas pode ser uma alternativa viável 

para predição das propriedades de mecânicas. 

 

O conjunto de dados pode ser ainda ampliado para que se possa separar um 

conjunto de predição externo, obtendo-se estimativas mais confiáveis para os erros 

de predição. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 O estudo realizado neste trabalho refere-se ao desenvolvimento de 

nanocompósito de polietileno de baixa densidade pós-consumo reciclado/bentonita 

através do método de intercalação por fusão. Os resultados alcançados foram 

detalhadamente explorados e uma descrição das conclusões será apresentada a 

seguir: 

  

A bentonita Chocolate in natura mostrou inchamento de 4 mL.g-1, enquanto 

que a sódica revelou inchamento de 15 mL.g-1 em água deionizada. O maior 

inchamento da argila sódica tratada com água evidencia que houve uma eficiente 

troca de cálcio por sódio. A água presente na região intercamadas, notadamente 

pelo fato de estar associada ao sódio, facilita a posterior troca por sal quaternário. A 

argila organofílica se dispersou em composto orgânico (éster Ultralub 5391), e foi 

observado um inchamento de 11 mL.g-1, evidenciando a afinidade da argila 

organofílica com compostos orgânicos. 

 

A síntese de bentonita organofílica foi bem sucedida. As análises de difração 

de raios-X indicaram um aumento da distância interplanar basal (d001) dos 

argilominerais esmectíticos da bentonita Chocolate organofílica em comparação com 

a bentonita Chocolate in natura. O ângulo 2θ foi deslocado de 5,68° (in natura) para 

4,72° (organofílica), refletindo o aumento da distância basal (d001) da bentonita in 

natura após organofilização, passando de 1,578 nm (in natura) para 1,854 nm 

(organofílica). 

 

Através das análises de DSC realizada com grãos de PEBD pós-consumo 

reciclados verificou-se que a temperatura de fusão (Tm) foi de 126,93 °C, o calor de 

fusão (∆Hm) 71,58 J/g, a faixa de temperatura (∆Tm) 57,1 °C. A temperatura de fusão 

encontrada está dentro da faixa de temperatura do polietileno de baixa densidade 

virgem. O processo de reciclagem não promoveu alterações significativas no 

comportamento térmico do PEBD pós-consumo. 
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A adição da bentonita (in natura e organofílica) provocou um aumento na 

temperatura de fusão cristalina nas misturas PEBD pós-consumo/bentonita. O maior 

aumento registrado na Tm foi de 2,64 °C no sistema com teor de 2,5 % de bentonita 

in natura. 

 

Observou-se uma diminuição no calor de fusão nos filmes de PEBD pós-

consumo/bentonita, quando comparado com o PEBD pós-consumo reciclado puro. 

Consequentemente tem-se uma diminuição no grau de cristalinidade. 

 

Os resultados da microscopia eletrônica de varredura (MEV) mostraram que a 

bentonita organofílica foi a que obteve melhor incorporação ao polietileno de baixa 

densidade. Nas micrografias dos filmes dos sistemas PEBD/bentonita in natura foi 

possível observar partículas de bentonita que não foram incorporadas. 

 

Os resultados de DRX dos sistemas PEBD pós-consumo/bentonita indicaram 

a formação de nanocompósitos parcialmente intercalado e uma provável esfoliação 

com teor de 1 % de bentonita.  

 

Os teores e a modificação da bentonita afetaram as propriedades mecânicas 

dos sistemas PEBD pós-consumo/bentonita. Com a adição de bentonita para 

obtenção dos sistemas observa-se uma diminuição da elasticidade. Observou-se um 

reforço nas propriedades de resistência a tração. A incorporação de até 2,5 % de 

argila proporcionou mais resistência, após a adição desse teor provavelmente devido 

à formação de aglomerados, que agem como concentradores de tensão, observou-

se redução na resistência a tração. As melhores propriedades foram obtidas com a 

incorporação de 1 % de bentonita organofílica ao PEBD pós-consumo reciclado. 

 

Os resultados dos estudos preliminares para obtenção de um modelo de 

calibração indicam que análises de infravermelho associadas a técnicas 

quimiométricas pode ser uma alternativa viável para predição das propriedades 

mecânicas. 

  

Os resultados obtidos no presente estudo configuram-se como embasamento 

para novas pesquisas, que visem o reaproveitamento de resíduos plásticos de uma 
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forma alternativa, economicamente viável e lucrativa para as indústrias de 

transformação, colaborando para minimizar os impactos ambientais causados pelo 

descarte inadequado ou pela disposição destes materiais nos aterros sanitários. 
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