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Resumo: Compósitos de matriz polimérica biodegradável Ecobras e argila bentonita natural, purificada por ultrasom, e 
organofilizada com um sal de amônio quaternário foram preparados em forma de filmes planos. As argilas e os 
compósitos foram caracterizados por difração de raios X e sua morfologia analisada por microscopia eletrônica 
varredura. As propriedades mecânicas dos filmes foram determinadas de acordo com as normas ASTM 
correspondentes.  Propriedades satisfatórias e superiores às da matriz foram obtidas com compósitos preparados com 
argilas purificadas organofílicas, especialmente para baixo teor de carga. 
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Preparation and Performance of Ecobras™/Bentonite Biodegradavel Filmes 

 
Abstract: Compouds based on the biodegradable polymer Ecobras and bentonite clay in its pristine, sonicated, and 
organically modified with a quaternary ammonium salt forms were prepared as flat films. Clays and compounds were 
characterized by x-ray diffraction and scanning electron microscopy. Mechanical properties of the films were 
determined according to pertinent ASTM standards. Reasonable properties, higher than those of the matrix, were 
obtained with compounds prepared with purified clays and organoclays, particularly for low clay loading. 
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Introdução  

Os compósitos poliméricos convencionais são considerados inertes ao ataque imediato de 
microorganismos e, conseqüentemente, provocam sérios problemas ambientais.  O 
desenvolvimento de compósitos fabricados com matrizes de polímeros biodegradáveis e reforços 
de cargas minerais é objeto de estudo recente e tem recebido bastante aceitação para aplicações 
descartáveis, visto que são considerados materiais menos agressivos ao meio ambiente. [1-3] 

O objetivo do presente trabalho é a obtenção e caracterização morfológica e mecânica de 
filmes planos de Ecobras/bentonita. A matriz polimérica utilizada (Ecobras) é uma blenda 
comercial de um copoliéster contendo mais de 50% de amido de milho. O Ecobras é 
completamente bidegradável em condições naturais (compostável). Uma argila bentonita – Brasgel 
- de origem local foi utilizada como nanocarga, em teores variando de 1% a 5% em massa. Filmes 
contendo argila natural, purificada por ultrasom, e purificada e organofilizada por troca catiônica 
com um sal orgânico de amônio quaternário foram preparados e caracterizados. 
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Experimental  
Materiais  

As matérias primas utilizadas foram: 

(a) Matriz polimérica - Ecobras, fornecida pela BASF, São Paulo/SP.  

(b) Carga mineral - Argila bentonita sódica Brasgel, proveniente do município de Boa Vista, estado 
de Paraíba, fornecida pela Bentonit União Nordeste, Campina Grande/PB. 

(c) Organofilizante - Sal orgânico brometo de dodeciltrimetilamônio, nome comercial Cetremide, 
fornecido pela Vetec, Recife/PE. 

Purificação da argila 

Uma dispersão aquosa a 2% de argila Brasgel natural passante em peneira de malha ABNT 
Nº 325, em água foi preparada e agitada mecânicamente a 2400 rpm durante 20 minutos. Esta 
dispersão foi sonicada em banho de ultra-som Crisófolis por 48 minutos e, logo após, centrifugada 
durante 15 minutos a uma velocidade de 2000 rpm. A parte sobrenadante foi recuperada e seca em 
estufa à 60ºC por 48 horas, desagregada em almofariz e novamente peneirada. As argilas (natural e 
purificada) foram caracterizadas pelos métodos tradicionais. [4, 6-8] 

Organofilização da argila 

A argila organicamente modificada foi obtida a partir da argila previamente purificada. 
Preparou-se uma dispersão (1%) de argila em água destilada aquecida (80°C), o sal orgânico 
(Cetremide) foi adicionado numa proporção de 110% da capacidade de troca catiônica da argila 
(estimada em 92 meq/g), com agitação mecânica contínua (3000 rpm), mantida por 30 minutos. 
Passado este tempo, o recipiente foi fechado e o sistema deixado repousar a temperatura ambiente 
por 24 horas. Em seguida a amostra obtida foi filtrada a vácuo, lavada com 2000 mL de água 
destilada, seca em estufa (60°C/48h), desagregada e peneirada (ABNT Nº 200) antes de ser 
caracterizada. [2, 5, 10] 

Processamento de nanocompósitos 

Concentrados contendo 50% de argila e 50% de matriz polimérica foram preparados em 
misturador interno Haake Rheomix 600 operando com rotores do tipo roller a 60 rpm por 10 
minutos a 140ºC. Os concentrados foram granulados e misturados à matriz de modo a se obter 
formulações Ecobras/argila contendo 1%, 3% e 5% (m/m) de argila. Essas formulações foram 
processadas em extrusora monorosca de filme plano dotada de chill-roll, operando a 40 rpm, com 
perfil de temperatura de 140°C, 145°C e 150°C. Filmes planos de Ecobras/bentonita natural, 
purificada e purificada organofílizada foram assim obtidos. [9] 

Caracterização 

A argila natural, purificada e purificada/organofilizada foram caracterizadas por difração de 
raios X em difratometro Shimadzu XRD 6000, utilizando radiação de comprimento de onda  = 0, 
154 nm, com varredura de 2º a 12º a 0,02º/min. 

Filmes da matriz polimérica, e de compósitos contendo 1, 3, e 5% dos três tipos de argila 
foram caracterizados por difração de raios X e microscopia eletrônica de varredura. Um 
equipamento Shimadzu SSX 550 foi utilizado para obter as microfotografias. Testes mecânicos de 
tração (norma ASTM D882), perfuração (norma ASTM F1306), e termoselagem (norma ASTM 
F88) foram realizados em amostras de todos os filmes. 
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Resultados e Discussão 
Difração de Raios X (DRX) 

A Figura 1 apresenta os difratogramas correpondentes à matriz polimérica (Ecobras), as 
agilas natural (BN), purificada (BP) e purificada/organofilizada (BO), assim como os filmes de 
compósitos de Ecobras com 5% de cada um dos tipos de argila (E/5%BN, E/5%BP, E/5%BO). 

 

 
(a) 

    
 (b) (c) 

Figura 1. Difratogramas: (a) Ecobras puro (sem carga); (b) Argila Brasgel natural, purificada e 
purificada/organofílizada; (c) Filme plano de compósitos de Ecobras com 5% de argila natural, purificada e 
purificada/organofilizada. Todos os gráficos na mesma escala. Os números idicam à distância iterplanar basal d001. 

 

Fica evidenciado que a matriz não apresenta picos cristalinos, que a purificação não alterou 
a estrutura da argila e que a organofilização provocou aumento significativo do espaço interplanar 
basal (d001), o que caracteriza a incorporação do sal quaternário em sua estrutura. Os DRX dos 
compostos Ecobras/argila com distintos teores de carga apresentaram comportamento semelhante. 
Os dados indicam que o espaçamento interplanar basal das argilas natural e purificada aumentou 
quando da sua incorporação à matriz polimérica (1,25-1,90 nm), o que é tido como indicativo que 
as cadeias poliméricas da matriz também penetraram no interior das galerias das argilas. Por outro 
lado, o espaçamento interplanar basal da argila organofílica, aparentemente, sofreu pequena 
redução (2,25 para 2,00 nm), o que seria indicativo de um pequeno colapso da argila organofílica, 
indicando uma possível degradação do modificador orgânico ou aglomeração da carga. Neste caso 
nanocompósitos intercalados ou microcompósitos teriam sido obtidos. A distância interplanar basal 
das argilas não foi afetada pelo teor de argila nos compostos. [1-2, 9] 
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Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A Figura 2 mostra algumas imagens típicas obtidas por MEV da matriz e do compósito com 
3% de carga, preparado com argila purificada. 

 

        
 (a) (b) 

   
 (c) (d) 

Figura 2. Exemplos de microfotografias (MEV): (a) Matriz Ecobras puro; (b) compósito com 5% de argila naural, (c) 
compósito com 5% de argila purificada e (c) compósito  com 5% de argila purificada organofílica. 

 
De forma geral, verifica-se que a adesão interfacial entre a carga e matriz das composições 

contendo argila natural ou purificada é pobre. A purificação da argila parece ter contribuído para 
uma redução significativa do tamanho de partícula e/ou dos aglomerados formados, sem ter afetado 
a adesão argila/matriz enquanto, os sistemas Ecobras/argila organofílica parecem ter uma boa 
adesão e uma distribuição de carga  uniforme com pouca tendência à formação de aglomerados. 

 

Propriedades Mecânicas 

As propriedades mecânicas dos filmes obtidos estão apresentadas na Tabela 1. Os 
resultados indicam que, de forma geral, a resistência à ruptura e a tensão suportada pelos filmes 
tendeu a aumentar com a incorporação da argila na seguinte ordem: BO>BP>BN. Acredita-se que 
estes resultados estejam associados tanto à redução de contaminantes presentes na argila e no 
tamanho de partícula obtida quando da purificação por ultra-som quanto à melhora na adesão 
superficial quando da organofilização da argila, conforme observado por MEV.  
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Table 1. Propriedades mecânicas dos filmes. 

Material 
Espessura 
dos Filmes 

Tração Perfuração Termoselagem 
R. Ruptura Tensão* Resistência Penetração Resistência 

(mm) (N/mm) (MPa) (N/mm) (mm) (N/mm) 
Ecobras 0,067 0,726 10,8  7,44 ± 0,34 22,2 ± 4,2 0,173 
E/1%BN 0,077 0,819 10,6  8,26 ± 0.31 30,0 ± 2,3 0,137 
E/1%BP 0,062 0,832 13,4 10,24 ± 0,26 31,6 ± 2,5 0,432 
E/1%BO 0,055 0,555 10,1  9,59 ± 0,36 40,7 ± 3,6 0,321 
E/3%BN 0,093 0,746 8,0  6,74 ± 0,11 29,6 ± 0.3 0,395 
E/3%BP 0,090 0,836 9,3  6,40 ± 0.20 31,4 ± 0,2 0,417 
E/3%BO 0,091 0,859 9,4  8,97 ± 0.36 45,8 ± 4,2 0,380 
E/5%BN 0,052 0,386 7,4  8,92 ± 0,54 26,6 ± 1,3 0,308 
E/5%BP 0,084 0,484 5,8  6,72 ± 0.30 46,2 ± 7,1 0,295 
E/5%BO 0,070 0,528 7,5  6,12 ± 0,31 26,5 ± 3, 6 --- 

* Avaliada como Resistência/Espessura 
 
 

A resistência à perfuração de filmes é uma propriedade fundamental para filmes a serem 
aplicados em embalagens de alimentos. Novamente aqui a tendência foi obter melhores 
propriedades em filmes contendo argila purificada ou organofílica, principalmente naqueles com 
baixo teor de carga (1 a 3%). A deformação dos compósitos no ensaio de perfuração foi superior à 
da matriz, indicando que, de alguma forma, a argila interfere no escorregamento das cadeias da 
matriz, e que esta atuação é mais efetiva com a argila purificada e organofílica, que apresenta 
melhor interação carga/matriz.  

A resistência à termos-soldagem aumentou com a incorporação da argila a matriz em todos 
os sistemas apresentados, exceto para o filme de 1% bentonita natural. Aparentemente melhores 
resultados foram obtidos para os sistemas contendo argila purificada, o que talvez esteja associado 
a um aumento na rugosidade dos filmes provocado pela incorporação da carga mineral. 

 
Conclusões 

Os resultados obtidos indicam que a adição de argila, principalmente purificada e/ou 
organofílica à matriz Ecobras, gerou filmes mais resistentes e que o uso do sistema Ecobras/argila 
no setor de filmes plásticos é viável. A biodegradabilidade dos filmes investigados abre um novo 
horizonte para o descarte de embalagens plásticas. 
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