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1. RESUMO 

Na última década, os nanocompósitos surgiram como uma nova classe de materiais, na 

qual atraiu um notável interesse e investimento, devido às propriedades mecânicas, 

térmicas, elétricas e óticas, consideradas superiores aos materiais individuais. Neste 

trabalho, foram desenvolvidos nanocompósitos com matriz polimérica de polietileno de 

baixa densidade (PEBD), um material que apresenta boas propriedades, além de 

possuir alta versatilidade na indústria. Portanto, pretendemos fazer filmes de PEBD 

reforçados com dióxido de titânio (TiO2) para o setor de embalagens. De acordo com a 

literatura, filmes poliméricos sofrem sob influência de intempéries, necessitando de uma 

proteção contra os raios ultravioletas (UV), com isso o uso do TiO2 pode ser utilizado 

para conferir essa propriedade. Dessa forma, as amostras foram processadas em uma 

extrusora dupla rosca, adotando formulações contendo 2 e 3% de TiO2 na matriz 

polimérica, posteriormente o material foi encaminhado para análise de calorimetria 

diferencial de varredura (DSC), na qual foi avaliado se houve alguma variação 

significativa nas temperaturas de fusão do nanocompósito PEBD/TiO2.  

Palavras-chave: Nanocompósitos, PEBD, dióxido de titânio, DSC.  

 

2. INTRODUÇÃO 

O PEBD tem uma combinação única de propriedades: tenacidade, alta resistência ao 

impacto, alta flexibilidade, boa processabilidade, estabilidade e propriedades elétricas 

notáveis [1]. Na última década, os nanocompósitos poliméricos surgiram como uma nova 

classe de materiais e atraíram considerável interesse e investimento em pesquisa e 

desenvolvimento em todo o mundo. Isso se deve, em grande parte, às suas 

propriedades mecânicas, térmicas, elétricas e ópticas novas e geralmente muito 

melhoradas, em comparação com suas contrapartes macro e micro [2]. Nanopartículas 

de dióxido de titânio (TiO2) tem atraído um interesse especial, pois, devido a sua 

capacidade de absorver a radiação ultravioleta (UV), podem ser empregadas tanto para 

proteger a matriz polimérica quanto para acelerar a sua fotodegradação. A obtenção de 

nanocompósitos que aliam as características dos polímeros para a aplicação na 

indústria de embalagens com as características particulares do TiO2 representa um 

campo novo de estudo da ciência e engenharia de materiais, principalmente quando 
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estudamos as propriedades de fotodegradação, térmicas e mecânicas que o mesmo 

pode conferir, além, do apelo a de redução da poluição ambiental ocasionada pelas 

embalagens plásticas em geral [3]. 

 

3. OBJETIVOS 

Pretende-se com este trabalho desenvolver nanocompósitos de PEBD com dióxido de 

titânio, visando aplicação no setor de embalagens industriais. 

 

4. METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo, a fim de desenvolver nanocompósitos de PEBD/TiO2, a partir do 

método de intercalação por fusão, para assim estudar inicialmente as propriedades 

conferidas ao material. As propriedades térmicas serão investigadas através da análise 

de calorimetria diferencial de varredura (DSC), que tem como objetivo analisar 

variações térmicas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A preparação do nanocompósito foi realizada através de um masterbatch comercial (C) 

em relação ao que estamos desenvolvendo, sendo assim, foram delineadas 

concentrações contendo de 2 a 3% de masterbatch de TiO2 em uma matriz polimérica 

de PEBD.  O processamento foi realizado em extrusora dupla rosca com zonas de 

aquecimento a 180 - 180 - 180 - 190 - 190 - 200 - 200°C. As formulações estão 

relacionadas na tabela 1. Após o processamento, as amostras foram analisadas por 

DSC, e cerca de 10,0 mg de cada amostra foram acondicionados em celas de alumínio 

hermeticamente vedadas. Em seguida, as amostras foram aquecidas a 10°C/min até 

200°C, em atmosfera inerte. 

Tabela 1. Formulações das amostras. 

Amostras PEBD (g) TiO2 (g) 

PEBD 100 - 

PEBD/ TiO2 -C3% 97 3 

PEBD/ TiO2-C2% 98 2 

PEBD/ TiO2-3% 97 3 

PEBD/ TiO2-2% 98 2 
 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  
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Foram realizadas análises de DSC, em que é possível observar que não houveram 

grandes variações nas temperaturas de fusão e cristalização após a adição de TiO2 na 

matriz polimérica, quando comparada às temperaturas referentes ao material puro. Os 

nanocompósitos de PEBD/TiO2-C3% e PEBD/TiO2-3% apresentaram uma maior Tc, 

indicando um possível aumento na velocidade de cristalização, já PEBD/TiO2-C2% e 

PEBD/TiO2-2% tiveram uma menor Tc, indicando uma diminuição na velocidade de 

cristalização e apresentaram um leve deslocamento, podendo ser relacionado a não 

uniformidade na dispersão do TiO2 na matriz. Houve um aumento da Tm, e conforme as 

porcentagens da amostra aumentam essa variação indica um possível aumento na 

resistência térmica dos nanocompósitos, devido possivelmente ao fenômeno que ocorre 

onde a carga age como isolante térmico evitando a propagação de calor na matriz. 

 

Figura 1 - Análise de DSC de PEBD com diferentes concentrações de TiO2. 
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