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Resumo: Neste estudo avalia-se a influência da 

quantidade de material processado, da concentração de 

estearato de manganês e da rotação dos rotores na 

degradação termomecânica do PEAD em reômetro de 

torque com câmara fechada. Os resultados reológicos 

mostram que o torque de processamento aumenta com o 

aumento da massa processada e com o aumento da 

rotação dos rotores, independentemente da presença ou 

ausência do agente pró-degradante estearato de 

manganês. 

 

1. Introdução 
O polietileno de alta densidade (PEAD) é um 

termoplástico semicristalino muito utilizado 

mundialmente. Dele é feito produtos de uso diário para 

a humanidade como sacolas plásticas. Com o objetivo 

de minimizar os impactos ambientais causados pelos 

descartes ilegais desses produtos, estão sendo utilizados 

aditivos pró-degradantes que aceleram a degradação 

oxidativa do PEAD [1]. No intervalo entre a produção 

do polímero termoplástico e a fabricação do produto 

final, inevitavelmente este polímero submeteu-se à 

algum processo de transformação, no qual a energia 

mecânica e a energia térmica participaram, 

conjuntamente, da conformação do material em produto 

e, sendo assim, a possibilidade da ocorrência de 

degradação termomecânica é significativa [1,2]. 

 

2. Metodologia 

2.1 Materiais 
PEAD produzido pela empresa Braskem, código 

BF4810 (Catalisador Phillips e processo UnipolTM), 

índices de fluidez 0,45 g/10min (ASTM D1238, 190 °C, 

5 kg) e 10 g/10min (ASTM D1238, 190 °C, 21,6 kg) e 

densidade 0,948 g/cm3 (ASTM D792);  

Estearato de manganês II (C17H35COO)2Mn], 

temperatura de fusão entre 100 e 110°C, pureza de 

99,99% e quantidade de manganês de 8,5±0,5%.  

2.2 Métodos 
Primeiramente as massas de PEAD puro (0,00% 

de Est. Mn) e aditivado foram pesadas em balança 

analítica marca Shimadzu, modelo SHI-AUX-220. Os 

ensaios foram conduzidos no reômetro de torque Haake 

Polylab OS Rheomix 600 (rotores Roller 600) 

temperatura nominal de 190°C, tempo de 

processamento igual a 50 minutos, câmara fechada 

(volume interno livre igual a 69 cm3) e os seguintes 

níveis das respectivas variáveis estudadas: 

• Concentração de estearato de manganês (Est-Mn) – 

0,35% em peso. 

• Quantidade de material processado – 34, 40 e 46 g. 

• Rotação dos rotores – 60 e 180 rpm. 

Imediatamente após o término do ensaio 

reológico, uma amostra, ainda no estado líquido, de 

cada ensaio foi retirada e prensada (prensa hidráulica 

Bovenau P15-ST, 170 °C e 3 toneladas de pressão 

durante 30 segundos) para obtenção de filmes 

(espessura média de 700 μm) e imediatamente após a 

prensagem a amostra foi resfriada em água à 

temperatura de 2±2 °C. Estes filmes serão utilizados 

como amostras para análises de espectroscopia no 

infravermelho. 

 

3. Resultados e Discussão 
Os resultados obtidos nos ensaios de reometria 

de torque estão apresentados nas Figuras 1 a 3 (gráficos 

de torque em função do tempo). Os resultados mostram 

que as variáveis estudas interferem, em função dos 

níveis de variação, no comportamento do PEAD durante 

o processamento. 

Os resultados mostram que que, 

independentemente da presença ou não de Est-Mn, o 

torque aumenta com o aumento da quantidade de 

material processado e da rotação dos rotores até, 

aproximadamente, 20 min de ensaio. 

  

 

Após este tempo, a formulação 40g/0,00Est-

Mn/180rpm apresentou significativa redução do torque, 

indicando que ocorreu, predominantemente, degradação 

por cisão da molécula de PEAD (redução da massa 

molar e, com isto, redução da viscosidade e, 

consequentemente, redução do torque). 
 

Figura 1 – 34g – 0,00 e 0,35 @ 60 rpm e 180 rpm 
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É conhecido que em processos termo-oxidativos 

de degradação do PEAD podem ocorrer, 

simultaneamente, reações de cisão (redução do torque) e 

reticulação (aumento do torque) da molécula do 

polímero e a predominância de uma ou outra reação 

dependerá das condições do processamento 

(principalmente quantidade de oxigênio, temperatura, 

tensão de cisalhamento e aditivos) e do processo de 

síntese do PEAD (Phillips, Ziegler-Natta, metalocênico) 

[1, 3, 4]. 

 

É importante destacar que os ensaios realizados 

com 46g de material (câmara do reômetro preenchida, 

aproximadamente, 90%) apresentaram maior 

estabilidade do torque ao longo do ensaio comparado às 

outras massas. Este resultado pode estar associado à, 

relativamente, baixa concentração de oxigênio (ar) na 

câmara do reômetro, minimizando as consequências de 

eventuais processos termo-oxidativos de degradação [3]. 

Outro comportamento interessante mostrado 

pelos resultados é que, nos primeiros 20 minutos de 

ensaio, o torque aumenta com a adição de Est-Mn para 

todos as amostras. Os estearatos, em geral, são 

considerados aditivos lubrificantes em processamento 

de Poliolefinas e, com isto, com a adição das mesmas 

esperava-se a redução do torque. Entretanto, o 

manganês, por ser um metal de transição, pode ter 

interagido com grupos funcionais oxigenados do PEAD 

(gerados nos processos de síntese, transformação e no 

próprio ensaio deste estudo), formando complexos 

ligantes entre as macromoléculas, os quais, os ligantes, 

podem atuar como “reticulações” e, com isto, causar o 

aumento do torque [5, 6]. 
 

4. Conclusões 
Os resultados obtidos mostram que o valor do torque 

nas concentrações de 0,35% foi maior do que as do 

PEAD puro, independentemente da massa processada e 

da rotação dos rotores. Os resultados também 

mostraram que o torque aumenta com o aumento da 

rotação dos rotores até, aproximadamente, 20 minutos 

de ensaio, independentemente da massa processada e da 

presença ou ausência de pró-degradante. Entretanto, 

após, aproximadamente, 20 minutos de ensaio algumas 

formulações apresentaram aumento ou diminuição do 

torque e estes eventos podem estar relacionados a 

processos de degradação do PEAD, os quais poderão ser 

evidenciados com os resultados de espectroscopia no 

infravermelho. 
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Figura 2 – 40g – 0,00 e 0,35 @ 60 rpm e 180 rpm 

Figura 3 – 46g – 0,00 e 0,35 @ 60 rpm e 180 rpm 


