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Resumo: As propriedades mecânicas de nanocompósitos de polietileno de baixa densidade linear (PEBDL)/argila 
bentonita foram determinadas em função do teor (1 e 2% em massa), da purificação e da organofilização de argila. Os 
insumos foram caracterizados por FTIR e DRX. Os nanocompósitos foram obtidos na forma de filmes planos e 
caracterizados por DRX e propriedades mecânicas. Os resultados indicam que as melhores propriedades mecânicas 
foram exibidas pelos nanocompósito contendo argila purificada e que tenderam a diminuir com o aumento da 
concentração da carga. A organofilização foi eficaz porém somente nanocomopósitos intercalados foram obtidos. 
 
Palavras-chave: nanocompósitos, filmes, propriedades mecânicas. 

 
Study of mechanical properties of films of nanocomposites LLDPE/bentonite 

 
Abstract: Mechanical properties of LLDPE/bentonite clay were determined as a function of clay content (1 and 2% 
w/w), purification and organofilization. Raw materials were characterized by FTIR and XRD. Nanocomposites were 
obtained as flat films and characterized  by XRD and mechanical properties. Results indicate that best overall 
mechanical properties were displayed by systems containing purified clay and that they tended to decrease with 
increasing clay content. Organofilization was effective and only intercalated nanocomposites were obtained. 
 
Keywords: nanocomposites, films, mechanical properties 

 

 

Introdução 

Nanocompósitos poliméricos têm atraído muito interesse científico e tecnológico nos últimos anos 

por compreenderem uma nova classe de materiais híbridos que apresentam, em baixos níveis de 

carregamento, propriedades equivalentes às exibidas por compósitos convencionais [1]. Isto 

permite uma redução no dispêndio de energia, no desgaste e nos custos de manutenção dos 

equipamentos já que a viscosidade e/ou abrasividade destes sistemas permanecem quase que 

inalteradas se comparada à da resina polimérica pura.  

Os polietilenos são termoplásticos de bastante interesse para a produção de nanocompósitos, sendo 

não-higroscópicos, não-tóxicos, facilmente processáveis e economicamente interessantes [2]. 
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Dentre os silicatos em camadas a montmorilonita (principal componente da argila bentonita) tem 

sido o mais empregado na preparação de nanocompósitos poliméricos. Além de ser ambientalmente 

correto, naturalmente abundante e de baixo custo, este argilomineral pode ser expandido e mesmo 

intercalado/delaminado por moléculas orgânicas sob condições adequadas. Para que 

nanocompósitos de qualidade sejam obtidos, é necessário que as impurezas presentes na bentonita 

sejam removidas [3]. 

Dentre o grande número de argilas organicamente modificadas pesquisados, as de maior 

importância industrial são as esmectitas sódicas (com alto grau de inchamento em água) e sais 

quaternários de amônio [4]. A organofilização ocorre quando o cátion Na+ presente na argila é 

substituído pelo cátion orgânico, alterando a distancia interplanar basal. Esta substituição também 

faz com que a argila se torne menos polar o que lhe dará capacidade de melhor dispersar em 

polímeros que são em grande maioria apolares [5]. 

Neste trabalho o principal objetivo foi o processamento e a caracterização mecânica de 

nanocompósitos poliméricos, na forma de filmes planos. Para tanto, cargas minerais 

nanoparticuladas de procedência local (bentonitas) foram purificadas e organofilizadas e depois 

adicionadas a uma matriz polimérica sintética largamente utilizada no setor de embalagens na 

forma de filmes planos e soprados: o polietileno de baixa densidade linear (PEBDL). 

 

Experimental 

A matriz foi o Polietileno de baixa densidade linear (LF218/21) da Braskem, específico para a 

produção de filmes planos e a carga uma argila bentonita sódica codificada como BN, fornecida 

pela Bentonit União Nordeste (BUN), Campina Grande, PB. A argila foi modificada com o sal 

quaternário de amônio, brometo de trimetil hexadecil amônio, de nome comercial Cetremide, 

fornecido pela Vetec.  

A argila foi purificada por sonicação de uma suspensão aquosa a 2% de argila sódica em um banho 

de ultrassom Crisófilis por um período de 30 minutos. A fração fina foi recuperada por 

centrifugação, seca a 60ºC, desagregada e peneirada em malha 200. 

A organofilização foi realizada a 80°C, com a adição do sal orgânico (110% da CTC da argila) a 

uma dispersão aquosa a 1% em peso de argila em água destilada[6], mantida sob agitação vigorosa 

(~3000 rpm) durante 30 minutos. Decorrido este tempo o aquecimento foi interrompido, o 

recipiente fechado e o sistema deixado em repouso por 24 h na temperatura ambiente, a dispersão 

centrifugada, lavada, filtrada e seca por 48 h a 60°C, desagregada em almofariz e peneirada em 

malha 200. 
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Para o processamento dos filmes, masterbatches com 30% de argila bentonita e 70% de polietileno, 

foram preparados em um misturador interno Haake Rheomix 600 operando com rotores de alta 

intensidade (tipo “roller”) a 60 rpm por 5 minutos e a 140°C. Os concentrados foram granulados e 

diluídos na matriz de polietileno de modo a se obter concentrações de 1% e 2% em massa da argila. 

Essas concentrações foram extrusadas a 27 rpm com um perfil de temperatura de 200ºC, 190ºC, 

180ºC em extrusora de filmes AXPlásticos, específica para produção de filmes. 

Os insumos e filmes foram caracterizadas por espectroscopia na região do infravermelho (FTIR) 

em equipamento modelo SPECTRUM 400 (FT-IR/FT-NIR) SPECTROMETER da PerkinElmer; 

por  DRX em difratometro Shimadzu XDR-6000, operando na temperatura ambiente, com radiação 

Cu Kα ( = 0,154 nm), corrente de 30 mA, tensão de 40kV. Os ensaios mecânicos foram 

conduzidos em equipamento universal de ensaios EMIC DL500 operando com célula de carga de 

500 N, velocidade de 50 mm/min a temperatura ambiente, segundo a norma ASTM D882. As 

amostras tinham 25 cm de comprimento, 5 cm de largura e espessuras na faixa de 25-50 µm. A 

termoselagem foi realizada a uma temperatura de 145ºC, com uma pressão de 3,5 bar e um tempo 

de 0,2 s. O ensaio de resistência à perfuração foi realizado em filmes com diâmetro de 12 cm e 

espessuras na faixa de 20-50µm, segundo norma ASTM F1306, empregando máquina universal de 

ensaios EMIC, operando a uma velocidade de 50 mm/min. Em todos os ensaios, uma média de 5 

corpos de prova foi empregada para cada composição. 

 

Resultados e Discussão 

As argilas natural (AN), natural organofilizada (NO), purificada (AP) e purificada organofilizada 

(APO) foram caracterizadas por espectroscopia na região do infravermelho. Os resultados dos 

espectros revelaram o surgimento de novas bandas de absorção nas regiões de 2900 e 2830 cm-1 

para as argilas organofílicas (ANO, NO e APO) correspondente aos estiramentos simétricos e 

assimétricos das ligações CH referentes aos grupos orgânicos CH3 e CH2 [7-8] do sal quaternário 

de amônio. Também foram observados para estas amostras o aparecimento de novas bandas 

referente a região de 1473 e 1471 cm-1 atribuídas ao estiramento das ligações NH do grupo NH3 [9] 

do sal, indicando que houve organofilização. 

As análises de DRX das argilas, por sua vez, indicam que a purificação da argila por ultrassom não 

alterou a distância interplanar basal da argila que se manteve em torno de 1,23 nm, mas causou 

redução no teor de quartzo presente na amostra. A organofilização foi efetiva, conforme observado 

pelo aumento no d001 da argila que passou de 1,23nm para 2,12 nm. 
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Figura 1. Difratogramas das argilas (a) e dos  nanocompósitos (b) contendo 1% e 2% de argila sódica 

natural (AN), purificada (AP), natural organofílica (ANO) e purificada organofílica (APO). 

 

Os resultados obtidos para as propriedades mecânicas dos filmes produzidos estão apresentados na 

Tabela 1. Os resultados indicam que as propriedades mecânicas dos filmes foram afetadas, ainda 

que de maneira modesta (aumentos médios inferiores a 30%) pela incorporação e modificação da 

argila. A deformação tanto em tração quanto em compressão tendeu a diminuir com a incorporação 

e aumento no teor de carga, o que era esperado. A resistência à tração aumentou com a 

incorporação da argila, tendendo a diminuir em teores mais elevados de carga. A resistência à 

perfuração dos compósitos foi inferior à do filme puro enquanto a resistência dos filmes termo-

soldados aumentou significativamente (aumentos de até 92%) com a incorporação da argila. 

 
Tabela 1. Influência da composição nas propriedades mecânicas dos filmes. 

Filme Perfuração Termoselagem Tração 

 Força 
(N) 

Deformação 
(mm) 

 
(N/mm) 

Resistência 
(N/mm) 

Alongamento 
(%) 

Matriz PEBDL 13,3 ± 3,4 40,3 ± 14,1 0,08 ± 0.01 0,23 ± 0,09 601 ± 60 

PEBDL/N 1% 11,9 ± 0,3 27,7 ± 2,6 0,14 ± 0,01 0,29 ± 0,05 531 ± 42 
PEBDL/AP 1% 16,2 ± 1,9 40,0 ± 5,8 0,14 ± 0,01 0,34 ± 0,10 591 ± 64 

PEBDL/ANO 1% 13,3 ± 0,2 21,5 ± 2,3 0,14 ± 0,01 0,34 ± 0,05 611 ± 42 
PEBDL/APO 1% 14,7 ± 0,3 42,0 ± 2,3 0,15 ± 0,01 0,30 ± 0,02 638 ± 34 

PEBDL/N 2% 12,5 ± 1,2 22,9 ± 1,3 0,17 ± 0,01 0,27 ± 0,05 549 ± 65 
PEBDL/AP 2% 16,7 ± 0,6 34,3 ± 2,6 0,17 ± 0,02 0,28 ± 0,02 547 ± 50 

PEBDL/ANO 2% 12,2 ± 0,7 23,9 ± 4,4 0,17 ± 0,02 0,18 ± 0,05 396 ± 274 
PEBDL/APO 2% 13,6 ± 1,1 23,3 ± 4,8 0,17 ± 0,01 0,30 ± 0,05 607 ± 62 
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Em todos os casos, melhores propriedades mecânicas foram obtidas para os sistemas contendo a 

argila purificada. Acredita-se que não só a significativa redução no teor de quartzo da amostra 

purificada tenha sido responsável por esse comportamento, mas também observou-se uma aparente 

redução do tamanho de partícula com este tratamento, o que também pode ter contribuído para o 

comportamento observado. A pouca melhora relativa dos sistemas contendo argila organofílica é 

atribuída ao fato de nanocompósitos não terem sido produzido em quantidade significativa, 

conforme evidenciado por DRX. Neste caso, é mister o uso de um agente compatibilizante. 

 

Conclusões  

Os resultados mostraram que os procedimentos de purificação e organofilização foram 

eficazes, mas a incorporação da argila ao polímero não resultou na formação de nanocompósitos 

em quantidade significativa. As propriedades mecânicas dos sistemas foram afetadas pelo teor e 

modificação sofrida pela argila, tendo sido mais sensíveis à purificação do que à organofilização da 

carga, o que demonstra a necessidade do uso de um agente de acoplamento.  Nanocompósitos 

PEBDL/bentonita na forma de filmes constituem novos materiais promissores ao mercado de 

embalagens, pois possuem propriedades mecânicas superiores ao de filmes de polietileno de baixa 

densidade linear comuns. 
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