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RESUMO  
   

A sequência de mistura dos componentes de um sistema influencia no comportamento
reológico e na formação da microestrutura dos nanocompósitos. Neste trabalho, estudou-
se a influência da sequência de mistura na estrutura de nanocompósitos
HDPE/LLDPE/MMT. Os nanocompósitos compatibilizados com HDPE-g-MA foram obtidos 
através de mistura no estado fundido em um reômetro de torque Haake à 180oC utilizando 
cinco diferentes sequências de mistura. A caracterização estrutural foi feita por difração de
raios-X de alto ângulo e o comportamento reológico foi avaliado nos regimes permanente e
dinâmico. A adição da nanoargila aumentou a viscosidade a baixas taxas de cisalhamento,
alterando o comportamento típico de polímero fundido para um comportamento de um
fluído de Bingham. Interações mais intensas entre a nanorgila e a matriz foram observadas 
para a sequência de mistura em que primeiramente preparou-se o nanocompósito de
HDPE/HDPE-g-MA/argila com posterior adição de LLDPE, proporcionando uma melhor
distribuição da MMT na matriz HDPE/LLDPE. 

 

Palavras-chave: sequência de mistura, nanocompósito, reologia.  

INTRODUÇÃO  

A obtenção de nanocompósitos esfoliados de polietileno/argila ainda é um grande

desafio, uma vez que as poliolefinas são hidrofóbicas e há carências de interações 

apropriadas com a superfície polar da argila (1,2). O tratamento superficial das argilas visa 

tornar a superfície hidrofóbica, porém não garante a formação de nanocompósitos

esfoliados, sendo necessária a adição de compatibilizantes. Além da compatibilização do 

sistema, a sequência de mistura dos componentes influencia na formação da

microestrutura, direcionando a localização preferencial da nanoargila nos nanocompósitos 

e, desta forma, modificando as propriedades do material. 

Dasari e colaboradores(3) prepararam nanocompósitos ternários nylon 66/MMT/SEBS-

g-MA utilizando quatro diferentes sequências de mistura. A microestrutura dos 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

8490

8490



nanocompósitos ternários foi significativamente influenciada pela mistura, sendo possível a

observação de estruturas intercaladas e esfoliadas. Martins e colaboradores(4) estudaram 

três diferentes sequências de mistura para a preparação de nanocompósitos de PP

tenacificado com EVA e compatibilizado com PP-g-AA e observaram mudanças 

significativas na tenacidade devido a localização preferencial da argila. 

O objetivo desse trabalho foi estudar a influência da sequência de mistura no 

comportamento reológico e formação da microestrutura de nanocompósitos

HDPE/LLDPE/MMT compatibilizados com HDPE-g-MA.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Materiais 

Os materiais utilizados nesse estudo foram: 

• Polietileno de Alta Densidade, HDPE (DMDA 6200 NT-7, fornecida pela Dow

Chemical), com densidade de 0,953g/cm3 e índice de fluidez de 0,38g/10min (190 

°C/2,16Kg). 

• Polietileno Linear de Baixa Densidade, LLDPE (IC 32, fornecida pela Braskem) com 

densidade de 0,924 g/cm3 e índice de fluidez 29 g/10min (190 °C/2,16Kg). 

• Polietileno de Alta Densidade enxertado com Anidrido Maleico, HDPE-g-MA

(Polybond® 3009, da Crompton Corporation), possui densidade 0,95 g/cm3 e índice de 

fluidez 3-6 g/10min (190 °C/2,16Kg) e funcionalizado com 1% em massa de anidrido 

maleico. 

• Argila Modificada Organicamente, MMT (Closite® 20A, da Southern Clay Products), 

com distância basal inicial de 2,42nm e concentração de modificador (sal de amônio

quaternário) de 95meq/100g de argila, sua composição  possui 70% de argila pura e

30% de modificador.  

 

Obtenção dos Nanocompósitos 

 

Os nanocompósitos foram obtidos através de mistura no estado fundido, em rêometro

de torque Haake, modelo Rheomix 600p, com rotores tipo roller, à 180°C, 80rpm por 10

minutos. Foram estudadas cinco sequências de mistura para a obtenção dos 

nanocompósitos: 

• S1 - mistura simultânea dos componentes;  
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• S2 - mistura do HDPE e HDPE-g-MA e posteriormente a argila e o LLDPE foram

adicionados;  

• S3 - preparação do nanocompósito de HDPE/HDPE-g-MA/argila e posterior adição 

de LLDPE;  

• S4 - preparação da blenda compatibilizada e posterior adição da argila; 

• S5 - preparação do concentrado HDPE-g-MA/argila e diluição no HDPE e LLDPE. 

Os nanocompósitos obtidos através das diferentes sequências de mistura possuem 

razão HDPE/LLDPE de 3:1, 5% em massa do compatibilizante e 2,5% em massa de MMT.

 

 Caracterização dos Nanocompósitos 

- Caracterização Reológica: o comportamento reológico dos materiais puros e dos 

nanocompósitos foi avaliado através de ensaios de viscosidade em função da taxa de

cisalhamento (regime permanente), em ambiente inerte de nitrogênio, na temperatura de

180°C, utilizando-se um reômetro de tensão controlada AR G2, da TA Instruments. A 

geometria de ensaio utilizada foi a de placas paralelas, com diâmetro de placa de 25 mm e

distância entre as placas de 1 mm. O comportamento viscoelástico das amostras foi

analisado através de medidas em reômetro de tensão controlada AR G2, em regime

dinâmico (oscilatório). O módulo de armazenamento (G’) e o módulo de perda (G”) dos

materiais foram avaliados em função da freqüência na faixa de 0,01 a 100rad/s. A

deformação aplicada em cada ensaio foi definida de acordo com o material, assegurando

que os ensaios fossem conduzidos em suas regiões de comportamento viscoelástico linear.

- Difração de Raios-X de Alto Ângulo (WAXD): o grau de intercalação/esfoliação da MMT 

nos nanocompósitos foi avaliado através de WAXD, utilizando-se um difratômetro Regaku 

GE/Gerflex Analix, com radiação CuK�  (λ = 1,54056 Å), operado a 40KV e 25mA, com 2� 

variando entre 1,6 e 10º, a uma taxa de 1º/min. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Fig. 1 mostra as curvas de viscosidade em função da taxa de cisalhamento para as

amostras analisadas. 
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Fig. 1 Viscosidade em função da taxa de cisalhamento. Ensaios realizados em 180ºC. 

 

Pode-se observar que o LLDPE possui um comportamento predominante Newtoniano

enquanto que o HDPE possui um pequeno platô Newtoniano. A adição da nanoargila

aumentou a viscosidade a baixas taxas de cisalhamento quando comparados à blenda 

HDPE/LLDPE, alterando o comportamento Newtoniano para um comportamento de um

fluído de Bingham, com a presença de uma tensão mínima para que se verifique o

escoamento. Essa mudança pode ser atribuída à presença de interações entre os grupos 

polares do compatibilizante e o modificador orgânico da MMT. O comportamento de um

fluído de Bingham é observado em materiais cuja estrutura é altamente interpenetrante ou

conectada, necessitando-se aplicar uma alta tensão para que se verifique fluxo. Pode-se 

assumir que, em baixas taxas de cisalhamento, a viscosidade desses materiais pode ser

dada por: 

                                             
m

A
⋅

⋅= γη                                                                   (A) 

onde m é a inclinação da curva ηlog  em função de 
⋅

γlog  e A é uma constante. Quando m 

→ 0, a viscosidade tende a um valor constante (comportamento Newtoniano); já quando m
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→ ∞ ou -1, o comportamento é similar ao de um sólido elástico. Para a blenda 

HDPE/LLDPE o valor de m é igual a -0,21; a adição de argila diminui o valor de m, sendo

obtido menor valor para a sequência S3 (m=-0,52), indicando que nesta sequência de 

mistura há interações mais intensas entre a matriz e a nanoargila quando comparadas as

demais sequências de mistura estudadas (S1: m=-0,47; S2: m=-0,47; S4: m=-0,48 e S5: 

m=-0,42). As propriedades reológicas em regime dinâmico das amostras analisadas

encontram-se na Fig. 2. A adição de argila levou a um aumento nos valores de G’ quando

comparados ao valor da blenda HDPE/LLDPE. O teor de argila utilizado mostrou-se 

insuficiente para a formação de uma estrutura percolada não sendo observado o

comportamento pseudo-sólido. Dentre as sequências de mistura estudadas a S1 se 

mostrou a menos eficiente uma vez que o aumento no módulo elástico foi menos

pronunciado. De maneira geral, o comportamento dos nanocompósitos é similar ao

comportamento do HDPE puro, a perda da elasticidade com a adição da segunda fase 

(LLDPE) é compensada pela adição da nanoargila. 

Os resultados das análises por WAXD da argila e dos nanocompósitos obtidos por 

diferentes sequências de mistura são apresentados na Fig. 3.  
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Fig. 2 (a) G’ em função da freqüência e (b) G” em função da freqüência. Ensaios realizados

em 180ºC. 

 

Os valores dos espaçamentos basais das amostras, calculados através da Lei de

Bragg, encontram-se na Tab. 1. Observa-se que o pico característico do plano (001) da

argila se deslocou para ângulos menores devido ao aumento do espaçamento basal, para

os nanocompósitos obtidos por diferentes sequências de mistura. 

 

 
Fig. 3 Difratogramas de raios-x da argila MMT e dos nanocompósitos. 
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Tab. 1 Aumento do espaçamento basal da argila pela intercalação das cadeias poliméricas.

Amostra d001 (nm) Amostra d001 (nm) 

Cloisite 20A 2,32 S3 3,45 

HDPE/LLDPE/MMT 2,76 S4 3,27 

S1 3,04 S5 3,30 

S2 3,40   

 

A ocorrência do processo de intercalação das cadeias poliméricas entre as camadas 

do silicato pode ser observada através do deslocamento do pico de difração (001)

característico da argila (em 2� = 3,8°, correspondendo a uma distância basal de 2,32nm) 

para ângulos menores, já que a intercalação leva a um aumento da distância basal da

argila. Dentre as sequências de mistura estudadas, a S3 apresentou maior distância basal, 

tal fato como esperado, corrobora com os resultados dos ensaios reológicos, uma vez que 

essa sequência foi a que apresentou maiores interações entre a matriz e a nanoargila. 

 
CONCLUSÕES 
 

A sequência de mistura durante a preparação dos nanocompósitos influência as

propriedades reológicas e interfere no processo de intercalação. Interações mais intensas e

maior aumento na distância basal foram observados para a sequência S3, proporcionando 

uma melhor distribuição da MMT na matriz HDPE/LLDPE. 
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INFLUENCE OF BLENDING SEQUENCE ON THE RHEOLOGICAL BEHAVIOR OF 
HDPE/LLDPE/MMT NANOCOMPOSITES  

 
ABSTRACT  

   

The blending sequence affects the rheological behavior and the morphology formation of
the nanocomposites. In this work, the blending sequences were explored to see its 
influence in the rheological behavior of HDPE/LLDPE/MMT nanocomposites. The 
nanocomposites were obtained by melt-intercalation using HDPE-g-MA as a compatibilizer
in a torque rheometer (Haake Rheomix 600p at 180°C and rotor speed of 80rpm) and five 
blending sequences were studied. The materials structures were characterized by wide 
angle X-ray diffraction (WAXD) and by rheological properties. The nanoclay’s addition
increased the shear viscosity at low shear rates, changing the behavior of HDPE/LLDPE
matrix to a Bingham model behavior with an apparent yield stress. Intense interactions were 
obtained for the blending sequence where HDPE and HDPE-g-MA were first reinforced with 
organoclay and then the HDPE/HDPE-g-MA/organoclay nanocomposite was later blended
with LLDPE. 
 

 

Key-words: blending sequence, nanocomposite, rheology 
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