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 O objetivo do presente trabalho foi preparar nanocompósitos à base de polietileno de alta densidade e argila 
organofílica montmorilonita por meio do processo de intercalação por fusão, empregando diferentes parâmetros de 
processamento. A influência da incorporação da argila na matriz polimérica foi observada. Os nanocompósitos foram 
caracterizados estruturalmente. Nanocompósitos intercalados foram obtidos por meio de diferentes parâmetros de 
processamento empregando a resina de polietileno e argila organofílica. Os resultados de Difração de raios X a altos 
ângulos (WAXD) e outras análises empregadas mostraram que as condições de processamento afetam a delaminação da 
argila. O nanocompósito do homopolímero (ES-58004) apresentou melhores propriedades quando preparado 
empregando extrusora dupla rosca a 90 rpm. A metodologia de caracterização, empregando RMN de baixo campo para 
nanocompósitos, mostrou que a técnica foi muito importante para o entendimento nas mudanças na mobilidade 
molecular do polietileno, com a incorporação da argila.  
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Development of nanocomposites employing high-density polyethylene and organoclay 

 
The purpose of this study was to prepare nanocomposites of high-density polyethylene and montmorillonite organoclay 
by polymer melt intercalation, employing different processing parameters. Effective clay incorporation into 
polyethylene matrix was observed. The nanocomposites were structurally characterized. Intercalated nanocomposites 
were obtained from different process parameters, employing polyethylene resin and montmorillonite organoclays. The 
XRD results and other analysis showed that the processing parameters affect the organoclay delamination. The 
polyethylene nanocomposite presented the better performance using twin screw extruder, at 90 rpm. The purpose of 
characterization of polyethylene/organoclay nanocomposite by low-field NMR showed that this technique was 
important to understand changes in the molecular mobility of polyethylene when organoclay was incorporated.  
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Introdução  
 

Os polímeros podem ser classificados considerando sua escala de produção, nível de 

consumo e conseqüentemente seu valor agregado. Assim, de uma forma geral, os materiais 

poliméricos podem ser divididos em três grandes grupos: polímeros para usos gerais (commodities); 

polímeros para usos específicos (quasi-commodities) e polímeros de alto desempenho 

(especialidades). Os polímeros tipo commodities são aqueles produzidos em grande escala, tem 

baixo valor agregado, não apresentam diferenciação, são utilizados para finalidades gerais e são 

consumidos em grandes quantidades [1]. Como exemplo de polímeros commodities cita-se os 

polietilenos. Em geral, os tipos de polietilenos diferenciam-se entre si pelo tipo de ramificação 
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exibida [2], podendo apresentar diferentes tipos de estruturas dependendo do método de 

polimerização pelo qual tenha sido obtido. Essas diferenças na estrutura acarretam diferentes 

propriedades mecânicas e de processamento para cada tipo de material. O HDPE tem propriedades 

mecânicas moderadas e excelente resistência química. Apresenta boas propriedades de barreira e 

boas características de processamento. Representa um dos polímeros mais versáteis, sendo muito 

utilizado na indústria de embalagens dentre as quais se encontram: embalagens de leite, sucos, 

detergente, cosméticos, filmes flexíveis para alimentos. Outra área de aplicação do HDPE é na 

indústria automobilística. Seu emprego encontra-se em tanques de combustível, reservatório de 

água. As vantagens principais do emprego desses materiais em automóveis referem-se à economia, 

tanto de combustível quanto de investimentos, possibilidade de designs mais modernos e veículos 

mais silenciosos. As desvantagens como baixa estabilidade dimensional e inflamabilidade, por 

exemplo, podem ser superadas de acordo com a especificação necessária do material a ser utilizado, 

podendo existir um tipo de polímero especialmente desenvolvido para atender às exigências de uso, 

encontradas em um plástico comum [1]. Para tanto, são de suma importância, estudos voltados para 

o desenvolvimento de novos materiais com maior tempo de vida útil e maior valor agregado [3-5]. 

Estes novos materiais podem ser formados a partir de misturas de polímeros [6-7], materiais 

compósitos [8-9] e mais recentemente os nanocompósitos [10-11]. Em face às aplicações do HDPE, 

a confecção de nanocompósitos representa uma perspectiva de grande importância para a inovação 

tecnológica ampliando as projeções para o mercado de polietilenos. Os objetivos principais desse 

trabalho envolvem o desenvolvimento de um novo material empregando diferentes parâmetros de 

processamento, desenvolver uma metodologia de caracterização empregando RMN de baixo campo 

para entender as mudanças na mobilidade molecular da matriz de polietileno por meio da 

incorporação da argila organofílica correlacionando os resultados obtidos com as ferramentas 

clássicas de caracterização de nanocompósitos e desenvolver um material que desperte interesse 

industrial potencializando seus horizontes de aplicação obtendo materiais com um maior valor 

agregado. 

 
Experimental 
 
Materiais e processamento 
 

Neste trabalho foi utilizado um polietileno de alta densidade (HDPE) fornecido pela 

indústria Rio Pol S/A, ES-58004, homopolímero com índice de fluidez de 0,35g/10 min. A argila 

empregada foi fornecida pela Bentec S/A (argila comercial organofílica Viscogel B8 denominada de 

OMMT). Os nanocompósitos de HDPE/ argila organofílica comercia (HDPE/OMMT) foram 

obtidos por meio da técnica de intercalação por fusão empregando diferentes parâmetros de 
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processamento. O processamento dos materiais foi efetuado em câmara de mistura, Reômetro de 

Torque Haake Rheocord 9000 acoplado com uma extrusora dupla-rosca contra rotatória mantendo-

se fixa a composição de argila organofílica comercial (5%) e mantendo-se a proporção de 

HDPE/OMMT de 95/5 para todos os materiais. Foram variados os parâmetros de processamento 

operando com uma taxa de cisalhamento de 60 e 90 rpm.  O perfil de aquecimento das zonas da 

extrusora estabelecido para os nanocompósitos de HDPE/OMMT foram os seguintes: 170 – 180 – 

190 – 190 °C. 

 

Caracterização 

 

Os materiais obtidos foram caracterizados por Difração de raios X a altos ângulos (WAXS) para 

avaliar a possibilidade de intercalação/esfoliação das camadas de argila após incorporação ao 

polímero, visando-se identificar o tipo de nanocompósito formado. A influência dos parâmetros de 

processamento foi avaliada nessa etapa. Os materiais com maior indício de intercalação e/ou 

esfoliação foram submetidos à caracterização quanto às propriedades térmicas, mecânicas e por 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de baixo campo via determinação do tempo de relaxação 

spin-rede do núcleo de hidrogênio para determinação da modificação estrutural imposta pela argila 

na matriz polimérica. Uma correlação dos resultados obtidos foi estabelecida nesse trabalho. 

 

Caracterização quanto às propriedades estruturais e mecânicas  
 

Difração de raios- X a altos ângulos (WAXD) 
 

Para avaliar o perfil cristalográfico dos nanocompósitos, após o processamento, foi utilizado 

um difratômetro de raios-X a alto ângulo Rigaku, modelo Miniflex, com emissão de radiação de 

CuKα (λ = 1,54 Å), operando em 40 KV e 30 mA. As condições de análise foram 2θ de 2 a 40º, 

resolução de 0,05° e taxa de varredura de 1°/minuto.  

 

Espectroscopia de RMN no estado sólido 

 

As análises de RMN no estado sólido, empregando RMN de baixo campo avaliaram o 

tempo de relaxação longitudinal do núcleo de H por meio de T1 (tempo de relaxação spin-rede), que 

analisa os domínios de mobilidade diferentes. Foram realizadas em um espectrômetro Resonance 

Maran Ultra de RMN de baixo campo, 23 MHz para o núcleo de H nas seguintes condições de 

análise: Freqüência de observação de H: 23MHz, técnica de inversão / recuperação (180 - τ - 90), 
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faixa de Tau (τ): 0,1 a 5.000 ms, número de medidas: 20, tempo de reciclo: 5s, número de 

acúmulos: 4. O desenvolvimento da metodologia de caracterização por RMN de baixo campo foi 

efetuado para os materiais que apresentaram os melhores resultados de delaminação das camadas do 

aluminosilicato na matriz polimérica. 

 

Resistência ao Impacto 

 

Placas poliméricas foram preparadas para a confecção dos corpos de prova em dimensões 

adequadas para ensaio mecânico obtendo corpos de prova por moldagem por compressão. As placas 

foram preparadas em prensa com molde utilizado colocado entre placas de metal e prensado à 

temperatura de 190º C. O sistema de aquecimento foi efetuado durante 5 minutos, com posterior 

sistema de resfriamento. Essa análise foi realizada em um equipamento Resil Impactor (Ceast) 

segundo a norma ASTM D256 [12], método A, modelo tipo III, para ensaio de Impacto Izod, com 

pêndulo de 2,0 J com. Todos os corpos de prova obtidos apresentaram dimensões compatíveis com 

a norma: altura ≅ 12,7 mm; espessura ≅ 3,17 mm; ângulo de 45 +/- 1 com profundidade de 10,20 +/- 

0,05 mm. As amostras foram cortadas e posteriormente entalhadas, sendo mantidas em 

condicionamento. O valor mediano de 10 determinações originou a média de energia (J/m) durante 

o ensaio.  

 

Módulo de Flexão 

 

Essa análise foi realizada segundo a norma ASTM D- 790-02 [13] em um equipamento 

Instron, modelo 5565 para ensaio de módulo de Flexão, com velocidade de teste operando a 

1,37000 mm/min, célula de carga de 1 Kg/N. O valor mediano de 5 determinações deu origem ao 

valor de módulo de elasticidade em (MPa). Os corpos de prova obtidos para os ensaios de Flexão, 

foram obtidos pelas mesmas condições de moldagem para ensaio de impacto. 

 

Análise Térmica / Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

A calorimetria exploratória diferencial pode ser definida como uma técnica que mede as 

temperaturas e o fluxo de calor associadas com as transições dos materiais em função da 

temperatura e do tempo. A temperatura de fusão cristalina do polietileno, ES-58004, foi avaliada 

por DSC sendo possível obter suas temperaturas de transição, as quais poderão ser comparadas às 

dos nanocompósitos obtidos.  Sendo assim será possível avaliar a influência do material lamelar 
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quanto às variações de Tm (temperatura de fusão cristalina), Tc (temperatura de cristalização), Xc 

(grau de cristalinidade) e  ∆Hf J/g (entalpia do processo de fusão). Para a determinação dessas 

variáveis, as condições empregadas foram as seguintes: Velocidade de aquecimento: 10°C/min, 

Velocidade de resfriamento: 10 °C/min, Faixa de temperatura: 20 – 190°C, sendo resfriadas 

bruscamente até temperatura inicial, atmosfera de Nitrogênio em um equipamento da marca TA 

Instruments. 

 
Resultados e Discussão 
 
Caracterização quanto às propriedades estruturais e mecânicas 
 

Difração de raios-X a altos ângulos (WAXD) 
 

Os resultados observados por meio dessa análise, demonstraram que a argila foi incorporada 

na matriz de polietileno e algumas mudanças em seus difratogramas foram detectadas. O 

deslocamento do pico de difração para menores ângulos foi observado para os nanocompósitos de 

HDPE/argila organofílica (HDPE/OMMT) em todos os parâmetros de processamento empregados. 

Essas mudanças sugerem a presença de uma estrutura parcialmente intercalada, as quais podem 

contribuir para as propriedades mecânicas dos nanocompósitos obtidos. O pequeno aumento da 

distância basal entre planos (d001) pode indicar uma pequena intercalação das cadeias de PE entre as 

camadas da argila, tendo a possibilidade de formação de uma estrutura intercalada [14,15]. O valor 

de d001 alcançado para o nanocompósito obtido empregando 90 rpm foi de 32,7 Å, o que indica alto 

grau de intercalação, sendo superior ao resultado obtido por meio do processamento empregando 60 

rpm. Sendo assim, as demais metodologias de caracterização empregadas, serão realizadas para os 

materiais obtidos por meio dessa condição e parâmetro de processamento a fim de aperfeiçoar o 

processo de formação e obtenção do nanocompósito bem como correlacionar os resultados obtidos. 

A Figura 1 apresenta as curvas de difração de raios X a altos ângulos dos sistemas HDPE (ES-

58004) /argila organofílica comercial (argila B) (HDPE/OMMT) obtidos em extrusora dupla-rosca, 

empregando diferentes parâmetros de processamento (60 e 90 rpm) e a Tabela 1 apresenta os 

valores de d001 desses materiais. 
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Figura 1: Difração de raios X dos nanocompósitos de ES-58004 e argila organofílica após processamento em extrusora dupla-rosca a 60 e 90 rpm 
 

Tabela 1: Espaçamento basal dos nanocompósitos obtidos em extrusora dupla-rosca 

Amostra Extrusão Rotação 
(rpm) 

XRD 
      2θθθθ          d001(Å) 

 
Argila B 
 
HDPE/OMMT 

 
- 

 
Dupla-rosca 

 
- 

 
60 
 

 
3,20 

 
2,75 

 
27,60 

 
32,13 

    90 2,70 32,70 
     

 
 

Por meio dos resultados observados por DRX, podemos verificar que os parâmetros de 

processamento empregados podem influenciar na obtenção dos nanocompósitos e 

consequentemente em suas propriedades, apesar dos valores de d001 dos híbridos estarem muito 

próximos.  

 

Espectroscopia de RMN no estado sólido - RMN de baixo campo 

 
A Tabela 2 apresenta os valores de T1 para ES-58004 e seus nanocompósitos. Por meio dos 

resultados apresentados, foi possível verificar que a maior tendência à intercalação é diagnosticada 

por maiores valores de T1 para ambas as regiões de mobilidade, quando comparado ao polímero 

puro, como foi observado, por exemplo, para HDPE/OMMT. Esses fatores podem ser explicados 

pela compactação das cadeias poliméricas entre as lamelas da argila restringindo sua mobilidade 

como também à delaminação das camadas do aluminosilicato quando em estado de intercalação. 
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Esses resultados podem ser correlacionados com a queda observada nos valores de T1 para as duas 

regiões de mobilidade.  

 
Tabela 2: Valores de T1 para ES-58004 e seus nanocompósitos 

Amostras Condição de 
Processamento 

Tempo de 
Relaxação T1 

(ms) 

d001 (Å) 

HDPE Dupla-rosca, 90 rpm 29 
 

 311  

 
27,60 

HDPE/OMMT  Dupla-rosca, 90 rpm 39 
 

 362  

 
32,7 

 
 

Resistência ao Impacto e Módulo de Flexão  

 

Por meio dos resultados observados por DRX e RMN, podemos verificar que os valores de 

d001 obtidos bem como as mudanças na mobilidade molecular do nanocompósito obtido a 90 rpm 

podem influenciar significativamente na obtenção dos nanocompósitos e consequentemente em suas 

propriedades. Após os ensaios mecânicos dos materiais obtidos em extrusora dupla rosca a 90 rpm, 

foi possível observar um aumento no módulo de elasticidade para os nanocompósitos de ES-58004 

(HDPE/OMMT) 1274,2 MPa em comparação ao valor do módulo do polímero puro que é de 

1212,0 MPa o que corresponde a um aumento de aproximadamente 5%, com desvio padrão de +/- 

20. Já as propriedades de impacto dos mesmos materiais sofreram um decréscimo em comparação 

ao polímero puro de 177,1 J/m para 74,7 J/m. O aumento dos valores de T1 bem como do 

espaçamento interlamelar indicam a formação de um nanocompósito intercalado. Os valores de 

propriedades mecânicas podem ser correlacionados com esses resultados trazendo dados únicos e 

complementares às ferramentas clássicas de caracterização por meio das mudanças obtidas na 

mobilidade do sistema. Essa teoria foi desenvolvida no presente trabalho. 

 

Caracterização dos nanocompósitos quanto às propriedades térmicas 
 

 Calorimetria Exploratória Diferencial 
 

A determinação de Tm, Tc, ∆H e % Xc dos nanocompósitos obtidos com argila comercial 

foram realizadas, visando à caracterização de variações destas temperaturas quando da formação 

desses materiais. Os resultados das propriedades físicas dos nanocompósitos de HDPE/OMMT 

obtidos com a poliolefina ES-58004 em extrusora dupla rosca a 90 rpm estão apresentados na 
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Tabela 3. Os valores de Tm, Tc, calor de fusão (∆H) e grau de cristalinidade (% Xc) do polímero 

puro e dos nanocompósitos foram determinados. 

 

Tabela 3: Propriedades térmicas dos materiais 

Amostra Tm Tc ∆∆∆∆H J/g %Xc 
HDPE 135 119 274 93 

HDPE/OMMT  133 119 207 71 
 

Para todos os sistemas foi possível observar que não ocorreram mudanças significativas nas 

temperaturas de fusão cristalina (Tm) e na temperatura de cristalização (Tc), embora a argila possa 

atuar como agente nucleante, modificando o tamanho e a forma dos cristais onde para esse sistema, 

não foi observado. Alguns estudos revelam que partículas de argila dispersas na matriz de HDPE 

podem aumentar a temperatura de cristalização (Tc) em 2,5°C, quando comparado ao polímero 

puro. Esses resultados indicam que as nanopartículas possam agir como agente nucleante do PE e 

promover uma nucleação heterogênea. Neste trabalho esse fato não foi significativo, porém, a 

atuação nucleante da argila pode ter influenciado no tamanho e na forma dos cristais formados 

devido ao decréscimo que foi observado no calor de fusão ∆H. O ligeiro aumento na temperatura de 

fusão está relacionado com o pequeno aumento que ocorre na espessura lamelar e indica que a 

perfeição dos cristais é ampliada com a adição das partículas de argila. É observado que a adição 

das partículas de argila afeta a estrutura cristalina (tamanho e forma) da matriz polimérica pela 

mudança na morfologia dos cristais. A variação da porcentagem de cristalinidade (Xc) irá afetar 

diretamente diversas propriedades do material o que poderá influenciar nas propriedades dos 

nanocompósitos obtidos, o que pode indicar que a mesma apresenta regiões cristalinas mais 

ordenadas ou não. Esses resultados foram significativos para o sistema HDPE/OMMT onde tanto o 

calor de fusão (∆H), quanto o grau de cristalinidade (Xc) sofreram alteração em comparação ao 

polímero puro, ES-58004. Para o calor de fusão pode-se observar uma queda de aproximadamente 

60°C, sendo um valor bastante significativo. Esses valores também foram observados para a % de 

cristalinidade indicando uma mudança significativa na morfologia dos materiais. Mudanças nos 

resultados obtidos por RMN de baixo campo para o nanocompósito também foram observadas 

apresentando um aumento nos valores de tempo de relaxação em comparação ao polímero puro o 

que indica menor mobilidade do sistema, maior grau de ordenação das cadeias poliméricas, 

podendo ser geradas pela delaminação das camadas do aluminosilicato na matriz polimérica 

obtendo estruturas intercaladas e corroboram com os resultados obtidos por DSC. 
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Conclusão  
 

O objetivo de se empregar diferentes parâmetros de processamento propiciou uma 

investigação detalhada da importância de encontrar as variáveis ideais para o processo de obtenção 

de nanocompósitos, sendo um dos fatores primordiais no sucesso de obtenção e melhoria das 

propriedades dos sistemas estudados. Consequentemente, toda essa verificação propiciou sucesso 

durante o processamento por fusão onde o sistema HDPE/OMMT 90 rpm apresentou maior indício 

de intercalação. As propriedades térmicas demonstraram ser eficazes na verificação das mudanças 

na morfologia cristalina que pode ter sido causada por meio da ação e dispersão da argila na matriz 

polimérica. Essas mudanças também foram observadas por RMN de baixo campo onde um aumento 

nos valores de tempo de relaxação indicou menor mobilidade do sistema por meio das mudanças da 

morfologia. O desenvolvimento da metodologia de caracterização empregando RMN de baixo 

campo demonstrou ser eficaz para avaliar as mudanças na dinâmica molecular do sistema, quando a 

argila foi adicionada trazendo resultados únicos e complementares às demais técnicas de 

caracterização empregadas. 
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