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Resumo: O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo preliminar das características físicas, térmicas e reológicas 
dos materiais que serão utilizados no desenvolvimento do nanocompósito polietileno de baixa densidade (PEBD) com 
argila atapulgita brasileira (ATP), com e sem o uso de um agente de compatibilização interfacial, o polietileno 
enxertado com anidrido maléico (PE-g-MAH). Os materiais foram caracterizados por: difração de raios X (DRX), 
termogravimetria (TG) e reometria de torque. Os materiais foram caracterizados e potencialmente, poderão ser 
desenvolvidos nanocompósitos poliméricos com aplicações tecnológicas utilizando fibras de atapulgita na escala 
nanométrica. 
 
Palavras-chave: Nanocompósito polimérico, polietileno de baixa densidade (PEBD), argila atapulgita. 

 

Preliminary characterization in the development of the nanocomposite low density polyethylene 

with attapulgite clay 

 
Abstract: The aim of this study was a preliminary study of the physical, thermal and rheological properties of the 
materials to be used in the development of nanocomposite low density polyethylene (LDPE) with Brazilian attapulgite 
clay (ATP), with and without the use of a compatibilizing agent interfacial, polyethylene grafted with maleic anhydride 
(PE-g-MAH). The materials were characterized by X-ray diffraction (XRD), thermogravimetry (TG) and torque 
rheometry. The materials were characterized and potentially could be developed polymeric nanocomposites with 
technological applications using attapulgite fibers in the nanometer scale. 
 
Keywords: Nanocomposite polymeric, low density polyethylene (LDPE), attapulgite clay. 

 

Introdução 

 Os nanocompósitos poliméricos com argila (modificada ou não) geralmente apresentam 

melhorias extraordinárias nas propriedades mecânicas e físicas quando comparadas com o polímero 

puro ou com micro e macrocompósitos [1 - 4]. 

Um dos desafios no desenvolvimento dos nanocompósitos utilizando matriz polimérica é a 

etapa de processamento que possui como objetivo a obtenção de uma nanoestrutura com as 

nanopartículas dispersa na matriz polimérica, para que os efeitos da interação entre as fases 
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constituintes sejam produzidos plenamente. Entretanto, esse processamento é dificultado pela forte 

tendência das nanopartículas formarem aglomerados [5]. 

A utilização de materiais argilosos tem atraído grande interesse tecnológico e cientifico, em 

virtude do aumento significativo das propriedades mecânicas, da permeabilidade, da resistência à 

chama, da processabilidade, da estabilidade térmica e melhoria das características biodegradáveis, 

em relação aos polímeros puros ou compósitos convencionais. Quanto maior a razão de aspecto da 

carga inorgânica, maior será a área superficial de contato com a matriz polimérica e, se as 

interações interfaciais forem positivas, maior será o reforço proporcionado. Ainda há a vantagem 

adicional de utilizar pequenas quantidades de carga, geralmente entre 3% e 5% em peso, contra 

10% a 40% em peso que são utilizados nos compósitos tradicionais [6]. 

O polietileno (PE) é um polímero semicristalino, flexível, cujas propriedades são 

acentuadamente influenciadas pela quantidade relativa das fases amorfa e cristalina, possui 

temperatura de fusão (Tm), na região de 110 a 115 °C. As menores unidades cristalinas, lamelas, são 

planares e consistem de cadeias perpendiculares ao plano da cadeia principal e dobradas em zig-

zag, para cada 5 a 15nm, embora haja defeitos que são pouco freqüentes. Em geral, os polímeros 

etilênicos não são tóxicos, podendo ser usados em contato com produtos alimentícios e 

farmacêuticos. [7 - 8]. 

A atapulgita é um argilomineral tipicamente fibroso. Possui uma estrutura tridimensional 

que consiste em uma dupla camada composta de tetraedros de silício e oxigênio unidos por íons de 

magnésio octaédricos, que se estendem por todo comprimento da fibra (Fig. 1). Estas camadas em 

forma de fita estão unidas pelas extremidades por ligações Si-O-Si, resultando em uma estrutura 

porosa com canais de aproximadamente 3,7 a 6,0 Å, os quais possuem cátions trocáveis e água [9]. 

 

Figura 1- Fotomicrografia das fibras da atapulgita obtida por MET [9]. 

3811



                                Anais do 11º Congresso Brasileiro de Polímeros – Campos do Jordão, SP – 16 a 20 de outubro de 2011. 

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo preliminar das características físicas, 

térmicas e reológicas dos materiais que serão utilizados no desenvolvimento do nanocompósito 

polietileno de baixa densidade com argila brasileira tipo atapulgita. 

 
Experimental 

Materiais 

Utilizou-se neste trabalho o polietileno de baixa densidade (PEBD) da empresa Laminor 

S.A, com índice de fluidez de 1,1g/10min (Norma ASTM D1238), a argila atapulgita (ATP) natural 

da União Brasileira de Mineração S.A. (UBM) e como agente de compatibilização interfacial o 

polietileno de baixa densidade enxertado com anidrido maléico (PE-g-MAH) Polybond 3009 da 

Chemtura Corporation. As composições estudadas estão descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Composição das misturas estudadas. 

Composição (%) 
PEBD 100 

PEBD/PE-g-MAH 95/5 
PEBD/ATP 95/5 

PEBD/ATP/PE-g-MAH 90/5/5 
 

Métodos 

Análise Térmica 

A termogravimetria (TG) foi realizada em equipamento da SHIMADZU modelo DTG-60 na 

faixa de 30 a 900ºC com uma razão de aquecimento de 5ºC.min-1. Utilizou-se cadinho de platina, 

atmosfera de nitrogênio e massa de amostra em torno de 10mg. 

Difração de raios X 

A caracterização estrutural da atapulgita foi realizada em duas amostras: uma natural e a 

outra sinterizada no forno mufla EDG 3P-S, na faixa de temperatura de 25°C a 200°C com razão de 

aquecimento de 10ºC.min-1 e patamar de 15 min. A análise dessas amostras foram realizadas em um 

difratômetro de raios X (DRX) modelo XDR-6000 da marca Shimadzu, utilizando-se radiação Kα 

de cobre, tensão de 40kV, corrente de 20mA, varredura entre 2θ de 10° a 40° e velocidade de 

varredura de 0,5°.min-1. 

Reometria de torque 

A caracterização reológica foi realizada em misturador fechado Rheocord 90 acoplado a um 

equipamento HAAKE System 90, a uma velocidade de 50 rpm, a temperatura de 190°C por 10 

minutos com 70% da câmara de mistura cheia. As formulações das misturas preparadas no reômetro 

de torque estão apresentadas na Tabela 1. 
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Resultados e Discussão 

Termogravimetria (TG) 

A Fig. 2 apresenta as curvas de TG das amostras do PEBD e ATP puros e das misturas: 

PEBD/ATP, PEBD/PE-g-MAH e PEBD/ATP/PE-g-MAH. 
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Figura 2 - Curvas de TG; (a) PEBD, (b) ATP, (c) PEBD/ATP, (d) PEBD/PE-g-MAH e (e) 
PEBD/ATP/PE-g-MAH, das composições preparadas. 

 

 A adição da ATP no PEBD (Fig. 2c) assim como do PE-g-MAH no PEBD (Fig. 2d) e da 

ATP com PE-g-MAH no PEBD (Fig. 2e) reduziram a temperatura de degradação térmica do PEBD 

(Fig.2a). Esta diminuição da estabilidade térmica pode ser um indício do efeito catalítico na 

degradação da matriz polimérica PEBD, como foi observado no trabalho de Pavlidou e 

Papaspyrides [10], onde eles justificam que após os primeiros estágios da decomposição térmica, a 

argila pode acumular calor, agindo como catalisador no processo de decomposição, em conjunto 

com o fluxo de calor externo. 

Difração de raios X (DRX) 

A técnica de DRX foi utilizada para estudar as possíveis mudanças estruturais da argila 

quando exposta a temperatura de processamento dos nanocompósitos. O difratograma obtido para a 

amostra da argila natural e da amostra exposta à temperatura de 200°C, são apresentados nas Fig.3a 

e Fig.3b, respectivamente. 

Como verificado na Fig. 3, as amostras utilizadas de atapulgita (A) possuem picos 

característicos de outros minerais, tais como dolomita (D) e quartzo (Q), cujos materiais 
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influenciam nas propriedades, provocando aglomeração das fibras de atapulgita. No tratamento 

térmico verificou que a exposição ao calor provocou uma diminuição na intensidade dos picos da 

dolomita e quartzo. 

 

 

 

(a) 
 

 

 

 

(b) 

 
Figura 3 - Difratogramas de raios X da atapulgita natural ATP 000 (a) e da atapulgita após o tratamento 

térmico ATP 200 (b). 

 

Reometria de torque 

A Fig. 4 apresenta as curvas de torque em função do tempo para o polietileno de baixa 

densidade puro (PEBDpuro) e das misturas: polietileno de baixa densidade/atapulgita (PEBD/ATP), 

polietileno de baixa densidade/polietileno enxertado com anidrido maléico (PEBD/PE-g-MAH) e 

polietileno de baixa densidade/atapulgita/polietileno enxertado anidrido maléico (PEBD/ATP/PE-g-

MAH). 
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Figura 4 - Curvas de torque para: PEBD, PEBD/ATP, PEBD/PE-g-MAH e PEBD/ATP/PE-g-MAH. 

Observou-se que após a fusão completa, o torque do PEBDpuro é ligeiramente maior que os 

demais materiais, sendo que o PEBD/PE-g-MAH foi o que obteve menor torque após 10 minutos, 
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indicando que o do PE-g-MAH possui uma menor massa molar em relação ao PEBD, 

consequentemente, sua adição, resulta em uma menor viscosidade da mistura. A adição de 

nanofibras reduz a viscosidade da mistura, quando comparado com o PEBD puro, isto pode ser 

devido à redução do volume de polímero, com a adição de 5% em massa de ATP. 

Conclusões 

Os materiais tiveram suas caracterizações preliminares realizadas neste trabalho e o 

desenvolvimento de nanocompósito polimérico PEBD/ATP, podem ser de importância para 

aplicações tecnológicas, devido à razão de aspecto e características específicas das nanofibras de 

atapulgita. 
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