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RESUMO 
 

Bionanocompósitos de biopolietileno com vermiculita organofílica foram preparados 
pelo método de intercalação por fusão. Foram estudadas as propriedades reológicas 
e mecânicas destes bionanocompósitos. A argila foi tratada com o sal quaternário de 
amônio, caracterizada por espectroscopia no Infravermelho (FTIR) e difração de 
raios X (DRX). Os resultados evidenciaram a incorporação do sal na argila. Os 
bionanocompósitos foram preparados por extrusão seguida de injeção, em 
quantidades de 0,5 e 5 pcr de argila no composto final. Posteriormente, as amostras 
foram caracterizadas por: reometria capilar e ensaios mecânicos (tração e impacto). 
Os resultados de reometria capilar mostraram que a presença da vermiculita 
organofílica no biopolietileno diminuiu a viscosidade dos sistemas. Por DRX, foi 
verificado que todos os sistemas apresentaram predominância de estrutura 
intercalada. As propriedades mecânicas dos bionanocompósitos apresentaram 
aumento no módulo de elasticidade e redução na resistência ao impacto.  
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INTRODUÇÃO  
 
 O progresso e a modernização resultantes da industrialização trouxeram 

inúmeros benefícios para as organizações, bem como problemas sociais e 

ambientais. Em virtude disso, a crescente demanda de consumo por produtos 

básicos, produtos acabados e serviços, tem gerado o uso desenfreado dos recursos 

naturais. Nesse contexto, a sociedade enfrenta grandes desafios na busca por 

materiais que sejam produzidos de forma ambientalmente correta ou amigável, 

visando contribuir para o alcance do desenvolvimento sustentável (1). 

 O polietileno verde ou biopolietileno recentemente produzido pela Companhia 

Petroquímica Braskem é uma inovação tecnológica que tem um papel fundamental 

na substituição de recursos fósseis por renováveis. Esta resina é produzida a partir 
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do etanol derivado da cana-de-açúcar e, apresenta as mesmas características 

químicas, mecânicas, de processabilidade e de reciclabilidade do polietileno 

convencional (2). 

 Usualmente, polímeros e/ou biopolímeros produzidos com a adição de 

nanopartículas, denominados nanocompósitos, estão sendo estudados com o 

objetivo de reduzir custos e ou modificar propriedades tais como maior resistência 

mecânica, melhor consistência, maior estabilidade térmica e oxidativa, melhores 

propriedades de barreiras a gases e água, retardamento à chama, assim como 

melhores propriedades reológicas (3).  

A argila vermiculita organofílica utilizada nesse estudo, assemelha-se com a 

mica, diferindo quanto as suas estruturas, é formando essencialmente por silicatos 

hidratados de alumínio e magnésio e forma-se principalmente pela alteração da 

biotita. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de vermiculita, com reservas no 

Piauí, em Goiás, no Paraná, na Paraíba e na Bahia (4). Este trabalho foi desenvolvido 

com o objetivo de avaliar o efeito do teor desta carga nas propriedades mecânicas e 

reológicas de bionanocompósitos de biopolietileno. A argila foi tratada com o sal 

quaternário de amônio, caracterizada por espectroscopia no Infravermelho (FTIR) e 

difração de raios X (DRX). Os bionanocompósitos foram preparados por extrusão 

seguida de injeção, em quantidades de 0,5 e 5 pcr de argila no composto final. 

Posteriormente, as amostras foram caracterizadas por: reometria capilar e ensaios 

mecânicos (tração e impacto). 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Materiais 
 
- Argila vermiculita fração fina de uso comercial, foi cedida pela UBM – União 

Brasileira de Mineração/Paraíba/Brasil. Aqui denominada de VMT. 

- Sal quaternário de amônio do tipo Praepagen WB (Cloreto de estearil dimectil 

amônio), com quantidade de matéria ativa constituída de aproximadamente 75%, 

fornecido pela Clariant/PE. 

- Como matriz polimérica foi utilizado o grade de Polietileno de Alta Densidade 

(SHA7260), I’m Green®, fornecido pela Braskem. Este grade apresenta densidade 

relativa de 0, 955 g/cm3 e IF = 20 g/10 min e, neste trabalho foi denominado de 

BPEAD. 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

6748



 Preparação dos Sistemas BPEAD/OVMT 
 
A vermiculita natural, denominada VMT, foi previamente modificada com 

tensoativo iônico Praepagen WB, tornado-se organofílica (OVMT). Concentrados na 

proporção de 1:1 entre BPEAD/OVMT foram preparados em um homogeneizador 

termocinético modelo MH-50H da marca MH Equipamentos. Os concentrados foram 

diluídos no BPEAD em 0,5 e 5 partes de vermiculita por cem de resina (pcr) em 

extrusora dupla rosca corrotacional modular, modelo ZSK de 18 mm da Coperion-

Werner-Pfleiderer, onde o perfil de temperatura em todas as zonas da extrusora foi 

200 °C. Corpos de prova para ensaios de tração e impacto, foram moldados em 

injetora Fluidmec H3040, a 180 °C.  

 

Caracterização das argilas VMT e OVMT e dos sistemas BPED/OVMT 

 

Os difratogramas das argilas foram obtidos pelo método do pó utilizando 

radiação de CuKα, tensão de 40 kV, corrente de 30 mA, varredura entre 2θ de 2 a 

30º e velocidade de varredura de 2º/min. num equipamento SHIMADZU XRD-6000. 

As análises de FTIR das argilas e dos sistemas polímero/argila foram realizadas em 

um espectrômetro modelo Spectrum 400 FT Mid-IR da PerkimElmer, com varredura 

de 4000 a 650 cm-1, operando no modo ATR. Os ensaios de tração foram realizados, 

segundo a norma ASTM D 638, em uma máquina de ensaio universal da marca 

SHIMADZU, modelo AG-IS com célula de carga de 100 KN e velocidade constante 

de 50 mm/min. Os ensaios de resistência ao Impacto Izod, com entalhe foram 

realizados seguindo a norma ASTM D256, em uma máquina de Impacto RESIL 5,5J 

da CEAST e pêndulo de 2,75J. As medidas reológicas a altas taxas de cisalhamento 

da resina pura de BPEAD e de seus bionanocompósitos de BPEAD/OVMT foram 

realizados por meio de ensaios de reometria capilar em um reômetro modelo Ceast 

SR20 da Instron/Ceast. Utilizou-se um capilar com razão Lc/Dc = 30. Os ensaios 

foram realizados com as amostras na forma de pellets a 200°C (temperatura de 

extrusão), varrendo a taxas de cisalhamento compreendidas entre 100 e 10000 s-1. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Análise de Difração de Raios X – DRX das argilas VMT e OVMT 
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No difratograma da VMT, Figura 1, foi observado o pico característico desta 

argila com distância interplanar de 14,41Å (2θ = 6,20º) referente as reflexões basais 

do plano (001). Os picos que aparecem em 2θ = 18,68º e 19,42º, embora com baixa 

intensidade, também são característicos da vermiculita, estes valores corroboram 

com os da literatura (5). Observa-se para a amostra, OVMT, a reflexão do plano (001) 

deslocada para um menor valor de 2θ = 1,72°, quando comparada à amostra 

natural, VMT, 2θ em torno de 6,2°, mostrando que houve um aumento do 

espaçamento basal para 51,4 Å, após o tratamento de organofilização, evidenciando 

a troca ocorrida dos íons presentes pelo cátion proveniente do tensoativo.  
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Figura 1: Difratogramas de raios- X da vermiculita natural (VMT) e organofilizada 

(OVMT). 

 
Análise por Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho das 

argilas VMT e OVMT 

 
Os espectros na região do infravermelho da VMT e OVMT mostrados na Figura 

2 apresentaram bandas de absorção largas e intensas em 3345 cm-1 e 3422 cm-1 

respectivamente, atribuídas às vibrações de estiramento da ligação O-H e da água 

adsorvida na região interlamelar, na seqüência aparecem as banda de absorção 

entre 1640 cm-1 e 1647 cm-1 referentes às deformações angulares da água, 

confirmando a presença de moléculas de água entre as lamelas e águas adsorvidas 

na superfície por ligações de hidrogênio (6). A banda de intensidade forte observada 

tanto para a VMT quanto na OVMT foi em 958 cm-1 e 837 cm-1, sendo referente ao 
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estiramento assimétrico dos grupos Si-O-Si e Si-O-Al presentes nas folhas 

tetraédricas e octaédricas (7). Outras absorções foram observadas em ambas as 

amostras em 826 cm-1 e 789 cm-1 atribuídas às vibrações de deformação da ligação 

Al-OH, e em 768 cm-1 e 700 cm-1 associado à deformação da ligação Al- O (8). 

A amostra de OVMT apresentou bandas de absorções em torno de 2985 cm-1 e 

2787 cm-1, atribuídas aos estiramentos simétrico e assimétrico de grupos CH3 e CH2. 

Sendo esses resultados coerentes aos reportados na literatura (9). Na região de 1424 

cm-1 e 1510 cm-1 observa-se a banda referente às vibrações de flexão dos grupos 

(CH3)4N. A presença dessas bandas sugere que houve a intercalação do tensoativo 

nos espaços interlamelares da vermiculita (10) já que esses grupos funcionais fazem 

parte da estrutura química do tensoativo.  
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Figura 2: Espectro de infravermelho da vermiculita natural (VMT) e organofílizada 

(OVMT). 

 
Reometria Capilar 
 

Os padrões de reometria capilar apresentados na Figura 3 sugerem que o 

teor crescente de OVMT promove uma discreta redução gradual na viscosidade sob 

elevadas taxas de cisalhamento, que segundo Paz, et al. (2013) (11) implica numa 

melhor processabilidade do material. A redução na viscosidade dos 

bionanocompósitos pode está relacionada com a ruptura de aglomerados e redução 

da resistência ao fluxo, bem como ao efeito de orientação das nanopartículas 

dispersas de argila, que podem ter atuado como lubrificantes ou espaçadores entre 

as moléculas do polímero, diminuindo o atrito. 
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Figura 3 - Viscosidade aparente a altas taxas de cisalhamento para o BPEAD 

e para os sistemas BPEAD/OVMT 

 

Ensaios Mecânicos sob Tração, Impacto Izod 
 
A Tabela  ilustra os resultados dos ensaios mecânicos sob tração e impacto 

para o biopolietileno de alta densidade puro e suas misturas com 0,5 e 5 pcr de 

argila vermiculita organofílica (OVMT). De acordo com os dados reportados na 

Tabela  é possível observar que a adição de carga inorgânica influenciou nas 

propriedades mecânicas. Com o acréscimo do teor de carga, o módulo de 

elasticidade tendeu a aumentar e a resistência ao impacto decresceu discretamente, 

sugerindo os sistemas tornaram-se mais rígidos com o aumento da concentração de 

argila, mas a tenacidade sob impacto não foi comprometida significativamente 

quando comparados com o polímero puro. Na propriedade de resistência a tração 

não foi observada mudança significativa para todas as composições. 

 

Tabela 1 - Valores de propriedades mecânicas para o BPEAD e para os 
bionanocompósitos de BPEAD/OVMT. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Materiais 
Resistência a 
Tração (MPa) 

Módulo 
Elástico (MPa) 

Resistência ao 
Impacto (J/m) 

BPEAD 19,0 ± 0,2 859,4 ± 24,7 29,5 ± 2,5 

BPEAD/OVMT0,5pcr 19,2 ± 0,2 890,5 ± 18,8 27,4 ± 2,0 

BPEAD/OVMT5pcr 19,8 ± 0,1 1011,2 ± 12,3 25,4 ± 1,8 
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CONCLUSÕES 
 

Correlacionando os resultados de DRX e FTIR da vermiculita natural e 

organofílica observou-se no primeiro o deslocamento do pico característico para 

ângulos menores e, no segundo, a presença de grupos característicos do sal, após a 

organofilização.  

A reometria capilar indicou que o aumento do teor de argila, promoveu 

diminuição no valor da viscosidade sob altas taxas de cisalhamento. 

A adição de carga afetou as propriedades mecânicas dos sistemas, uma vez 

que houve aumento do módulo elástico e redução da resistência ao impacto, no 

entanto a resistência à tração permaneceu quase inalterada 
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MECHANICAL AND RHEOLOGICAL PROPERTIES OF THE 
BIONANOCOMPOSITES OF BIOPE/ORGANOCLAY VERMICULITE  

 
 
 

ABSTRACT 
 
Bionanocomposites of green polyethylene with organic vermiculite were prepared by 
melt intercalation method. Rheological and mechanical properties of these 
bionanocomposites were studied. The clay was treated with a quaternary ammonium 
salt, characterized by infrared spectroscopy (FTIR) and X-ray diffraction (XRD). The 
results showed the incorporation of salt in clay. The bionanocomposites were then 
prepared by extrusion followed by injection, in amounts of 0.5 to 5 phr of clay in the 
final compound. Subsequently, the samples were characterized by: capillary 
rheometer and mechanical tests (tensile and impact). Capillary rheometer results 
showed that the presence of organic vermiculite in the green polyethylene decreased 
viscosity of the systems. The mechanical properties of bionanocomposites showed 
an increased elastic modulus and reduced impact resistance.  
 
Keywords: green polyethylene, vermiculite, rheology, bionanocomposites. 
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