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Nanocompósitos poliméricos são uma nova classe de compósitos que contém pequenas quantidades de nanopartículas 
de reforço, com uma de suas dimensões em escala nanométrica. O objetivo deste trabalho foi a preparação e estudo de 
propriedades de nanocompósitos cuja matriz polimérica é polietileno metalocênico linear de baixa densidade. O 
nanocompósitos foram preparados com concentrações de 1, 3 e 7% de montmorrilonita modificada organicamente por 
mistura no estado fundido. Os nanocompósitos foram caracterizados por difração de raio-X e DSC. A difração de raio-
X mostrou que houve um ligeiro deslocamento no pico relativo a nanocarga, indicando a possível destruição dos 
tactóides por efeito do cisalhamento no processamento. A adição de nanocarga a matriz do mPELBD não alterou 
significativamente o comportamento de processamento nem a temperatura de fusão e o grau de cristalinidade do 
polímero. 
 
 
Palavras-chave: Nanocompósitos, montmorrilonita, polietileno metalocênico linear de baixa densidade (mPELBD), 
argila, propriedades. 

 
 Preparation and Properties of mLLDPE/Organically Modified Nanoclay Nanocomposites 

 
Polymeric nanocomposites are a new class of composites that contain small quantities of nanoparticle, with one of its 
dimensions in the nanoscale. The aim of this work was the preparation and study of properties of nanocomposites based 
on metallocene linear low density polyethylene. The nanocomposites were prepared using organically surface modified 
montmorillonite  in concentrations of 1, 3 and 7% by mixing in the molten state. The nanocomposites were 
characterized by X-ray diffraction and DSC. The X-ray diffraction showed that there was a slight shift in the peak of 
nanoclay, indicating the possible destruction of tactoids by effect of shear processing. The addition of the nanoclay to 
the mLLDPE matrix not significantly altered the processing behavior and the melting point and degree of crystallinity 
of the polymer. 
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Introdução  
 
Atualmente, muitos esforços têm sido feitos em busca de novos materiais, principalmente 

nanomateriais. Surgiram assim, os nanocompósitos poliméricos que são polímeros reforçados com 

nanocargas, sendo a montmorrilonita modificada organicamente uma das mais utilizadas.  

 

A escolha da nanocarga, neste caso, a argila é um parâmetro determinante na preparação do 

nanocompósito. A nanocarga será responsável pelas alterações nas propriedades do material. A 

montmorillonita é a argila mais comumente usada na preparação de nanocompósitos poliméricos. É 



constituída de um filossilicato do grupo estrutural dos 2:1 de Alumínio e Magnésio com camadas de 

1nm de espessura. As grandes vantagens desta argila são: a origem natural, elevada relação de 

aspecto e boa capacidade de delaminação. Para a argila ser utilizada precisa ser purificada e, 

dependendo da polaridade da matriz, é necessário o uso de compatibilizante1. 

 

O interesse na obtenção de nanocompósitos se deve a grande melhoria das propriedades, 

principalmente, mecânicas, térmicas e de barreiras a gases2. Assim os nanocompósitos ganharam 

espaço em diversos mercados, como construção civil, têxtil e embalagens.  

 

A matriz polimérica utilizada foi o polietileno linear de baixa densidade obtido com catalisador 

metalocênico (mPELBD), devido ao grande número de aplicações. Dentre as aplicações se 

destacam as embalagens para empacotamento automático de sólidos e líquidos em máquinas de 

elevada produtividade, embalagens laminadas e coextrusadas em geral onde se empregam misturas 

ricas em PELBD e embalagens para frigoríficos. 

 

Os nanocompósitos podem ser obtidos via polimerização in situ, em solução ou mistura no estado 

fundido. Neste último processo, ocorre a dispersão da argila em um misturador sem a presença de 

um solvente.  Neste trabalho, os nanocompósitos foram feitos via mistura no estado fundido, pois se 

trata do processo mais utilizado, podendo ser produzidos nanocompósitos exfoliados ou 

intercalados2-4.  

 

Neste trabalho preliminar foram estudadas as condições de preparação de nanocompósitos a base de 

polietileno metalocênico linear de baixa densidade utilizando uma nanocarga mineral modificada 

organicamente. 

 

 
Experimental  
 
O polímero utilizado no presente trabalho como matrix polimérica é o Metapol®, polietileno 

metalocênico linear de baixa densidade, produzido pela Rio Polímeros S.A.- Quattor (IF: 0,60 a 

190°C/2,16kg). Este polietileno é produzido através do processo Unipol® , que é indicado para 

extrusão de filmes tubulares em estruturas mono e multicamadas. Sendo indicado para seu o 

processamento temperaturas entre 160-190°C. A nanocarga utilizada foi a Nanomer® 1.44P, 

modificada com 35-45% peso de dimetildialquilamina, adequada para matrizes poliolefinícas. 
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Os nanocompósitos foram preparados com 1, 4 e 7% em massa de nanocarga numa câmara de 

mistura Haake Fisions Rheocord 900, a 180°C, 70 rpm  durante 7 minutos.  No primeiro minuto de 

processamento, apenas foi colocado o mPELBD e depois foi adicionada a carga. Para fins de 

comparação, foi processado da mesma forma o mPELBD sem adição de nanocarga. 

 

Um planejamento experimental foi feito com base no método fatorial a 1 nível com 3 repetições no 

ponto central, através do software Design Expert 7®, resultando em 5 amostras, além do polímero 

sem adição da nanocarga processada. Os dados obtidos foram estudados com ajuda deste software. 

 

O cálculo para obtenção da quantidade máxima de processamento do equipamento é dado pela 

Equação 1: 

ocupnt VVmm ***(%) ρ=     (1) 

Onde: 

         (%)m  é o percentual em massa do material a ser processado 

          ρ    é a densidade do material a ser processado 

        nV     é o volume livre da câmara de mistura  

        ocupV  é o volume máximo a ser ocupado pela câmara de mistura. 

 

Com base nestes cálculos, a massa processada na câmara de mistura foi de aproximadamente de 45g 

para cada amostra. O material processado foi prensado com auxílio de duas prensas Carver, sendo 

uma quente a 180°C e outra fria. As amostras foram codificadas conforme mostra a Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Composição dos Nanocompósitos Processados 

Amostra Nanocarga(%m/m)

PNC1 1% 

PNC4 4% 

PNC7 7% 

 

 

Caracterização 

A curva de torque versus tempo para o processamento das amostras, foi obtida utilizando uma 

câmara de mistura Haake, conforme descrição acima. 
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Os nanocompósitos e as nanocargas foram analisadas por difração de raios X (DRX), em 

equipamento Rigaku Miniflex II Desktop X-Ray Diffractometer, utilizando radiação CuKα, 

varredura entre 2θ de 2 a 30° e velocidade de varredura 3°/min. 

 

O comportamento térmico do polímero e dos nanocompósitos processados foi analisado por DSC, 

em equipamento DSC7 da Perkin Elmer. Cerca de 5-10 mg de amostras foi analisado na faixa de 

temperatura de 50°C a 200°C com taxa de aquecimento de 10°/min, em atmosfera de nitrogênio. 

 

 
Resultados e Discussão  
 

A Figura 1 apresenta as curvas de torque em função do tempo para o mPELBD e os 

nanocompósitos obtidos com adição da montmorrilonita modificada organicamente. Observa-se que 

a adição de carga a matriz do mPELBD não alterou significativamente seu processamento. Ainda é 

possível observar que quanto maior a quantidade de nanocarga houve uma ligeira diminuição do 

torque obtido.  

 

 
Figura 1 – Curva de Processamento do mPELBD e dos Nanocompósitos  
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Os nanocompósitos apresentaram coloração variando de bege claro a castanho, conforme o aumento 

da concentração da nanocarga, podendo ser visualizada esta alteração de cor na Figura 2. Pode-se 

também observar, visualmente, que à medida que a concentração da nanocarga aumentou, os filmes 

tornaram-se mais resistentes e opacos. O que será posteriormente confirmado pelas análises de 

propriedades mecânicas. 

 

 
Figura 2 – Filmes de mPELDB e Nanocompósitos: (a) mPELBD (b) PNC1 (c) PNC4 (d) PNC7 

 

Para avaliar o mecanismo de dispersão das cargas nos nanocompósitos foi utilizado a técnica de 

difração de raio-X. Os difratogramas das amostras estão ilustrados na Figura 3. O difratograma 

sugere que houve a ruptura dos tactóides (pilhas de folhas de silicatos) devido ao deslocamento do 

pico referente a nanocarga dos nanocompósitos. Porém, não se pode ainda afirmar qual foi o 

mecanismo de dispersão (delaminação ou esfoliação) da carga na matriz polimérica. O mecanismo 

deve estar apoiado em análise de microscopia eletrônica de transmissão, e no momento não 

dispomos ainda dessa análise.  

 

 
Figura 3 - Difratograma de raio-X de mPELB, Nanomer I.44P e Nanocompósitos 
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A Tabela 2 apresenta o comportamento térmico das amostras obtido por DSC. 

 
Tabela 2 – Análise de DSC dos Nanocompósitos de mPELBD 

Material Tfusão(°C) Cristalinidade (%)a H(J/g) 

mPELBD 110,7 34 98,2 

PNC1 111,7 34 99,7 

PNC4 111,7 31 91,9 

PNC7 110,2 31 91,1 
a) O grau de cristalinidade foi calculado assumindo o H de fusão do Polietileno 100% cristalino de 293 J/g. 

 

Com os dados obtidos, pode-se afirmar que não houve variação significativa da temperatura de 

fusão e do grau de cristalinidade com a incorporação da nanocarga na matriz do mPELBD. Todos 

os termogramas apresentaram curvas bastante semelhantes, cuja figura 4 exemplifica uma delas. 

 
 

 
Figura 4 – Termograma de DSC do Nanocompósito PNC4 

 
 
  
Conclusões 
  
Com base nos dados de processamento dos nanocompósitos foi possível observar que a adição de 

nanocarga a matriz de mPELBD não alterou significativamente o processamento deste. Porém, 

houve alteração da coloração e opacidade do polímero. Segundo a análise do DSC, não foi 

verificada variação considerável na temperatura de fusão e no grau de cristalinidade com a 

incorporação da nanocarga.  
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