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Resumo:  O   objetivo   é   estudar   a   influência   do 

estearato de manganês como agente pró-degradante na 

degradação termo-mecânica do polietileno de alta 

densidade (PEAD). Os estearatos de zinco, cálcio e 

magnésio  também  são  avaliados  pois  são  utilizados 

como lubrificantes. O estudo, através da reometria de 

torque mostra aumento de torque na presença do estearato 

de manganês, indicando a ocorrência de reticulação das 

moléculas do PEAD e mostra também que os estearatos 

não auxiliam na lubrificação. 

 

1. Introdução 
O PEAD é muito utilizado na fabricação de 

embalagens   de   uso   único,   como   sacos   e   sacolas 

plásticas, por exemplo. Com o objetivo de minimizar os 

impactos ambientais causados pelos descartes ilegais 

destes produtos, está sendo utilizado aditivos pró- 

degradantes que aceleram os processos abióticos 

oxidativos   de degradação do PEAD. Estes processos 

podem reduzir a massa molar e introduzir grupos 

funcionais orgânicos oxigenados na molécula do PEAD, 

promovendo a biodegradação do material. Os aditivos 

mais utilizados são os sais orgânicos de metais de 

transição e, neste estudo utilizou-se o estearato de 

manganês como principal agente pró-degradante ao 

PEAD na degradação termo-mecânica. Estudou-se 

também a influência como pró-degradante dos estearato 

de cálcio, magnésio e zinco, pois, mesmo não sendo 

estearatos constituídos por metais de transição, estes 

estearatos são, frequentemente, empregados como 

auxiliares de processamento e o estudo da influência dos 

mesmos na degradação termo-mecânica do PEAD 

contribuirá com o conhecimento sobre o assunto.[1] 

 

2. Experimental 
PEAD Braskem BF4810, estearatos de manganês 

(Est-Mn) distribuído por Rhett Comércio Exterior e 

Logística. Estearatos de zinco (Est-Zn),  cálcio (Est-Ca) 

e magnésio (Est-Mg) são produzidos pela Inbra 

Indústrias Químicas Ltda. 

 
O  estudo  foi  conduzido  no  reômetro  de  torque 

Haake Polylab OS Reomix 600, temperatura de 

processamento de 190 °C, velocidade radial dos rotores 

de 120 rpm, tempo de processamento igual a cinco 

minutos e 50 g de formulação por processamento. As 

formulações estudas contem 0,00, 0,06, 0,35 e 1,12% 

(porcentagem em massa) de estearatos metálicos, 

individualmente misturados ao PEAD. A avaliação da 

degradação termo-mecânica fundamentou-se nos 

resultados de torque em função do tempo de 

processamento . 

 

3. Resultados e Discussão 

As Figuras 1 e 2 apresentam os resultados de torque, 

os quais mostram aumento do torque com o aumento da 

concentração de Est-Mn e que os demais estearatos (Ca, 

Mg e Zn) não influenciam no torque do reômetro. 

 

 
Figura 1  – Torque x tempo. 

 

 
Figura 2  – Torque x tempo. 

 

4. Conclusões 
Os resultados indicam que os estearatos estudados não  

possuem  características  que  os  habilitem  como 
auxiliares de processamento para o PEAD sob fluxo de 

arraste. Os resultados também indicam que pode ter 

ocorrido, em função da presença de manganês, 

reticulação (desde o início e ao longo do processamento), 

das moléculas de PEAD durante o processamento sob 

fluxo de arraste. Entretanto, a sensibilidade da técnica de 

reometria de torque não permite uma conclusão definitiva 

sobre o assunto. 
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