
ESTUDO DAS PROPRIEDADES DE BLENDAS DE POLIPROPILENO E 
POLIETILENO SUBMETIDOS À RADIAÇÃO GAMA 

 
 
 

F.C. Ruiz(1,2) e M.C. Terence(2) 
(1) Quattor Petroquímica S. A. 

(2) Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua da Consolação, 930 – Prédio 6 – Consolação 

01302-907 – São Paulo – Brasil 

fcruiz@quattor.com.br 

 

 
 
 
 

RESUMO 

 

É conhecido que uma das formas de aumentar a resistência à tração do 

polipropileno e do polietileno é conseguida através do aumento do número de 

reticulações da cadeia principal por radiação gama. Após a irradiação, esses 

polímeros passam a ter uma estrutura reticulada, que é o resultado da recombinação 

dos radicais formados durante o processo de irradiação. Sabe-se que a formação de 

radicais ocorre preferencialmente na região amorfa do polímero. Com o objetivo de 

melhorar estas propriedades foi confeccionada uma blenda de polipropileno e 

polietileno, sendo posteriormente submetida à radiação gama em doses de até 100 

kGy na presença de ar. Os resultados mostraram um aumento da rigidez da blenda, 

traduzido como módulo de flexão e também um comportamento diferente para a 

resistência ao impacto Izod. 
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INTRODUÇÃO 

 

O polipropileno (PP) exibe, além de um número de propriedades interessantes, 

um comportamento intrinsecamente quebradiço na resistência ao impacto, 
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especialmente à baixa temperatura e alta velocidade de deformação. Para 

sobrepujar essa desvantagem, a blenda com outros polímeros tem-se tornado 

comercialmente importante sendo que a blenda pode pode apresentar melhores 

propriedades do que a resina pura. 

As blendas poliméricas, por definição, são definidas como mistura física de 

diferentes componentes poliméricos. Os componentes podem ser tanto miscíveis 

como imiscíveis dependendo do nível de interação termodinâmica entre os mesmos. 

O critério usual qualitativo para predizer a miscibilidade de uma blenda é que a 

energia livre de Gibbs da mistura (∆Gm) deva ser negativa e sua segunda derivada, 

em relação à fração volumétrica da fase dispersa (∂2∆Gm/∂Φi
2), seja positiva para o 

sistema ser termodinamicamente estável. Outros critérios geralmente adotados são: 

observação de somente uma temperatura de transição vítrea, claridade ótica e 

homogeneidade na escala de 50 a 100 Å(1). Em geral, a miscibilidade é definida 

como o nível adequado de mistura molecular levando a propriedade macroscópica 

de um material de fase única. Blendas miscíveis são, portanto mecanicamente 

compatíveis e exibem propriedades que são compatíveis com os constituintes da 

blenda. A miscibilidade não deve ser confundida com a compatibilidade, sendo que 

essa última geralmente significa uma boa adesão interfacial entre os componentes 

num sistema de várias fases. 

A maioria das blendas poliméricas é constituída por polímeros imiscíveis(1) e 

isso é normalmente atribuído à pequena entropia da mistura, a qual é causada pelas 

grandes moléculas do polímero. A maior conseqüência dessas blendas é a 

incompatibilidade dos componentes que geralmente resulta em fracas propriedades 

mecânicas. A perda de adesão entre as fases imiscíveis e a morfologia imposta pelo 

sistema são consideradas responsáveis pelas propriedades inferiores. Sistemas 

imiscíveis são geralmente caracterizados por distintas temperaturas de transição e 

também por opacidade. Apesar dessas desvantagens, muitas das blendas imiscíveis 

estão ganhando importância comercial através da possibilidade de compatibilizá-las 

tanto pela adição de um agente compatibilizante ou um solvente comum às fases, ou 

mecanicamente utilizando um misturador com alto grau de cisalhamento. Isso 

resulta na formação de uma morfologia fina dispersa e com boa adesão, que não 

somente melhora as propriedades mecânicas como também afeta as propriedades 

reológicas. 
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Para a maioria das blendas homogêneas, uma importante característica do 

diagrama de fase é que a mudança de temperatura leva a uma mudança das fases, 

ou seja, a existência de uma temperatura de solução crítica máxima (UCST) e/ou 

temperatura de solução crítica mínima (LCST). O PP e polietileno linear de baixa 

densidade (PELBD) podem somente alcançar miscibilidade em algumas 

composições e à elevada temperatura. Por outro lado, PP e polietileno de alta 

densidade (PEAD) são geralmente imiscíveis no estado líquido. 

A irradiação de polímeros com radiação de alta energia (raios gama, raios X, 

feixe de elétrons, feixe de íons) leva à formação de compostos intermediários muito 

reativos, na forma de estado excitado, íons ou radicais livres. Dessa forma, as 

propriedades macroscópicas e a estrutura macromolecular dos materiais poliméricos 

podem ser drasticamente afetadas pela radiação ionizante. Na maioria dos casos, a 

dose de radiação necessária para provocar mudanças significativas nas 

propriedades dos materiais poliméricos é consideravelmente menor do que aquela 

requerida para causar qualquer alteração em metais, cerâmicos ou vidros. 

Quando a radiação de alta energia interage com o material, sua energia é 

absorvida pelo próprio material polimérico e espécies ativas tais como radicais são 

produzidos, dessa forma iniciando várias reações químicas. Dois processos são 

fundamentais, com o trato de PP e PE, que resultam nas reações: (A) ligação 

cruzada, onde cadeias de polímero são inseridas numa cadeia principal, gerando 

uma espécie de estrutura reticulada e (B) cisão da cadeia principal, onde a massa 

molar do polímero é reduzida(2). 

Diferentes polímeros possuem diferentes respostas à radiação, que são 

expressas pelo valor G, para quantificar o rendimento químico resultante da radiação. 

O valor G é definido como o rendimento químico da radiação, em número de 

moléculas reagida por 100eV de energia absorvida. Essa diferente resposta à 

radiação, para diferentes polímeros, está intrinsecamente relacionada com sua 

estrutura química. Polímeros com mais átomos de hidrogênio na lateral da cadeia 

(por exemplo, PE) tende formar ligações cruzadas com a radiação. Polímeros com 

grupos metila (por exemplo, PP) na lateral da cadeia tendem mais prontamente a 

ocorrer a cisão da cadeia principal do polímero. Reações de cisão e reticulação são 

processos competitivos que ocorrem simultaneamente sob a radiação, onde o efeito 

final depende qual dos dois é predominante sob certas condições. O valor G para 
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ligação cruzada, G(X) para PE é 2,0 e para PP é 0,6(3), ou seja, PE se mostra muito 

mais propenso a sofrer reticulações do que o PP. 

Estudos demonstraram que em blendas de PP com PEBD ocorrem algumas 

interações entre o efeito da formação da blenda com o efeito da irradiação, 

principalmente relacionado com a cristalinidade obtida e a própria cristalização da 

blenda(4). Por outro lado estudos informam que trabalhando com diferentes tipos de 

resfriamento, rápido e lento, pode-se alcançar um patamar importante para melhorar 

a estabilização da radiação e consequentemente as propriedades mecânicas da 

blenda(5). A incorporação de PE no PP tem um efeito positivo nas propriedades da 

blenda irradiada, onde a resistência à tração, resistência ao impacto e dureza 

melhoraram para a blenda irradiada PP-PE quando a quantidade de PE é maior que 

20% na blenda. Redução no alongamento para PP, PE e todas as blendas foi 

observado com o aumento da dose de radiação absorvida. Medidas de densidade 

revelaram aumento da reação de ligações cruzadas para domínios de PE e reação 

de degradação para os domínios de PP(6). Com relação à blenda de PP com PEAD, 

experimentos indicaram que esses polímeros aditivados com agente nucleante, foi 

observando migração dos núcleos heterogêneos do PP para o PEAD na fase de 

mistura no estado fundido dos materiais, resultando assim uma diminuição no 

número de núcleos primários quando a blenda é cristalizada acima de 127°C, 

consequentemente aumentando o tamanho médio dos esferulitos(7). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Materiais 

 

Os materiais utilizados nessa investigação foram PP produzido pela Quattor-PP, 

tipo RP240G (MFI 1,5 g/10min à 230°C), utilizado como material base para as 

blendas. Dois tipos de polietileno produzidos também pela Quattor-PE, tipo linear de 

baixa densidade (PELBD) e alta densidade (PEAD). 
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Preparação das blendas 

 

Para o preparo das blendas foi adotado primeiro realizar a mistura dos grãos 

em um misturador tipo helicoidal, para promover uma rápida e perfeita 

homogeneização dos materiais envolvidos. As blendas adotadas foram as seguintes: 

 

Amostras Blenda Utilizada 

RPLB 80% RP240G e 20% PELBD 

RPA 80% RP240G e 20% PEAD 

 

Em seguida as blendas foram extrudadas para produção de grãos utilizando 

extrusora corrotante Reifenhauser, 26mm de diâmetro das roscas, relação L/D de 44 

com as seguintes temperaturas de controle nas zonas de aquecimento. 
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Moldagem por injeção 

 

Os corpos de prova das blendas e do PP RP240G foram produzidas por 

moldagem por injeção utilizando injetora Battenfeld TM750, diâmetro de rosca de 

30mm e relação L/D de 22. O perfil de temperatura das zonas de aquecimento do 

extrusor, da seção de alimentação até o bico de injeção, foi de 210°C, 220°C, 225°C, 

230°C e 230°C durante o processamento das várias amostras, de modo a produzir 

corpos de prova tipo I de acordo com as normas da ASTM-D638, para ensaios de 

tração e flexão, e ASTM-D256 para ensaios de resistência ao impacto. 

Após a injeção e antes de proceder os testes físicos, os corpos de prova foram 

mantidos em condição de temperatura e umidade controlada por um mínimo de 48 

horas. 
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Análises mecânicas 

 

As propriedades de tensão das amostras foram avaliadas de acordo com ASTM 

D638. Esses ensaios foram realizados no equipamento Instron modelo 5565 com 

célula de carga de 5kN e uma velocidade constante de 50 mm/min. A propriedade 

de módulo de flexão das amostras foram ensaiadas de acordo com a metodologia 

ASTM D790 utilizando o equipamento Instron 5565 com a célula de carga de 

compressão de 5kN e velocidade constante de 1,3 mm/min. A propriedade de 

resistência ao impacto foi determinada utilizando o equipamento TMI Notched Izod 

Impact Tester de acordo com ASTM D256. 

 

Irradiação das amostras 

 

Todas as radiações foram efetuadas com raios gama em um irradiador de 60Co 

do tipo multi-propósito, com taxa de dose de 1,1 kGy/h, pertencente ao IPEN. O 

intervalo de dose avaliado foi de 0 a 100kGy. Todas as irradiações foram realizadas 

na presença de ar e à temperatura ambiente, sendo que o armazenamento foi 

efetuado na ausência de luz. 

  

Amostras Dose (kGy) 

RP240G 

RLB 

RA 

25, 50 e 100 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O processo, que consiste em conduzir o sistema de um estado em equilíbrio 

termodinâmico ou não para outro, tem importância fundamental na resposta do 

sistema, principalmente no que se refere à forma da condução deste processo. No 

caso do PP, onde se tem na sua estrutura morfológica, as lamelas cristalinas 

espaçadas pela fase amorfa, uma rápida tração destes materiais promovida entre a 

temperatura de transição vítrea e a fusão, provocaria a ruptura frágil, com o 
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rompimento da fase amorfa, deixando quase inalterada as lamelas cristalinas. Já, 

uma deformação lenta provocaria o alinhamento molecular da fase amorfa e o 

deslizamento dos segmentos de cadeia, inclusive dos segmentos que estão 

inseridos nas lamelas cristalinas que seriam extraídos das mesmas(8) por força do 

limite de estiramento já atingido pelas ligações interlamelares na zona amorfa. Por 

fim, ocorreria o colapso do sistema, resultando em fratura dúctil. O material 

apresenta uma resposta para cada processo de forma diferente. 

Deste modo, as propriedades de deformação são interpretadas como respostas 

da estrutura morfológica e da microestrutura de um dado material, onde iniciamos 

uma primeira investigação visando determinar o efeito do PE na blenda objetivando 

assim manter a integridade do PP durante o processo de irradiação.  

 

Amostras não irradiadas 

 

Como ponto de partida para nossa avaliação, o primeiro ponto a ser verificado 

se refere ao efeito da adição de 20% de PE no PP. A Figura 1 ilustra o resultado de 

propriedades mecânicas nas blendas não irradiadas. 
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Figura 1 – Propriedades mecânicas dos materiais 

 

 

 Enquanto a blenda RA degrada, a blenda RLB mostra uma maior resistência 

ao impacto e menor rigidez do que o PP puro. Essa blenda promoveu uma melhora 
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considerável na resistência ao impacto, em relação à resina pura, ao contrário da 

blenda RA que provocou uma redução dessa propriedade. 

 

Amostras Irradiadas – Resistência ao Impacto Izod (10°C) 

 

Pela Figura 2 verifica-se que já ocorre uma queda considerável de resistência 

ao impacto das resinas RP240G e RA, já com radiação de 25kGy, onde a blenda 

RLB mantém uma resistência superior à resina pura até a dose de 100kGy. 
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Figura 2 – Resistência ao Impacto Izod dos materiais utilizados 

 

 

Amostras Irradiadas – Módulo de Flexão 

 

Todos os materiais avaliados mostram uma tendência de elevação do módulo 

de flexão, Figura 3. 
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Figura 3 – Módulo de Flexão 

 
 
 
CONCLUSÕES 

 

 Pelos resultados apresentados de propriedade mecânica, das blendas 

trabalhadas, podemos entender o mecanismo de degradação envolvido após o 

efeito da radiação gama aplicada nas amostras. Primeiro verifica-se a parcial 

miscibilidade atingida com a blenda de PP e PELBD, onde a elevação da resistência 

ao impacto se mostra muito pronunciado, alcançando 91% de melhora na resistência 

em relação ao PP puro e mantendo essa propriedade de forma interessante mesmo 

após radiação de 100kGy. A blenda de PP com PEAD se mostrou totalmente 

imiscível, atingindo resistência ao impacto na amostra, não irradiada, 76% abaixo do 

PP puro e mantendo a tendência após radiação com dose de 100kGy, onde a 

diminuição nessa propriedade atingiu 84% do valor obtido com PP puro. 
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MECHANICAL PROPERTIES IN POLYPROPYLENE-POLYETHYLENE BLENDS 
MODIFIED BY GAMMA RADIATION 

 
 

ABSTRACT 
 
 One of the way to obtain a better mechanical property of polypropylene and 

polyethylene is related to increase the number polymer chains cross-linked by 

gamma radiation. After irradiation a network is formed which is the result of various 

chemical reactions occured during this process, where the radicals formed are 

concentrated in the amorphous phase. With the objective to increase the mechanical 

properties of PP, blends with PE were prepared and irradiated in doses up to 100kGy, 

in atmospheric ambient. The tests showed increase in rigidity and a particular 

behaviour in Izod impact resistance. 

 

Key-words: polypropylene, blend, gamma radiation, mechanical properties 
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