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Resumo: Compósitos de polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e fosfato de zircônio (ZrP) foram preparados 
por extrusão no estado fundido, contendo 2 (m%) da carga lamelar. A carga foi previamente sintetizada pelo método de 
precipitação direta e caracterizada. Após o processamento, o compósito e o polímero virgem puro foram prensados 
visando a obtenção de filmes de 1 mm de espessura que foram caracterizados através de difratometria de raios-X a alto 
ângulo (WAXD), análise mecânica de tensão-deformação e microscopia eletrônica de varredura (SEM). As análises de 
WAXD e SEM mostraram que não ocorreu a intercalação da matriz de LLDPE na carga de fosfato de zircônio, lamelar,  
possivelmente devido ao fato de que as lamelas não possuem espaçamento suficiente para permitir a intercalação das 
cadeias de polímero nas galerias da carga e, assim, permitir a esfoliação.  
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Linear low density polyethylene (LLDPE) and lamellar zirconium phosphate (ZrP) composites : 

morphology and mechanical properties 

 
Abstract: Composites of linear low density polyethylene (LLDPE) and zirconium phosphate (ZrP) were prepared by 
extrusion in the molten state, containing 2 (w%) of the lamellar filler. The filler was previously synthesized by direct 
precipitation method and characterized. After processing, the composite and the pure virgin polymer were molded by 
compression in order to obtain films of 1 mm thick which were characterized by X-ray diffraction at high angle 
(WAXD), stress-strain mechanical analysis and scanning electron microscopy (SEM). The WAXD and SEM analysis 
showed that there was no intercalation of LLDPE in zirconium phosphate, possibly due to the fact that the layers do not 
have spacing enough to allow the intercalation of polymer chains in the galleries of the filler and thus allow the 
exfoliation. 
Keywords: Nanocomposites, Zirconium Phosphate, LLDPE. 
 
 
Introdução  

   

O nanocompósito polimérico pertence a uma nova classe de compósito constituído de uma 

fase contínua – polímero, componente matricial -, e uma fase descontínua – orgânica ou inorgânica, 

componente de reforço -, onde pelo menos uma dimensão da fase dispersa encontra-se em ordem 

nanométrica. Este tipo de material é obtido quando as cadeias do polímero são intercaladas entre as 
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lamelas da carga e concedem ao material melhores propriedades se comparados ao polímero 

isoladamente ou a um microcompósito convencional [1]. 

 

Obtido pela polimerização do etileno (CH2=CH2), o polietileno representa cerca de 40% dos 

termoplásticos produzidos no mundo. Apresenta excelente processabilidade, baixo custo e um 

balanço entre as propriedades físicas, atributos que favorecem a sua larga comercialização [2,3] 

 

Na natureza existe uma grande variedade de materiais lamelares - argilas, fosfatos de metais 

tetravalentes, fosfonatos, óxidos de metais de transição, grafite, nanotubos de carbono, dentre 

outros, que podem ser utilizados na preparação de nanocompósitos. Com características únicas, 

estas cargas têm despertado elevado interesse, sendo os argilosilicatos os mais pesquisados. 

 

Os fosfatos de metais tetravalentes pertencem à classe de materiais inorgânicos lamelares, 

sendo de origem sintética.  Apresentam fórmula química geral M(RPO3)2, onde M é um metal 

tetravalente - titânio (Ti), zircônio (Zr), háfnio (Hf), germânio (Ge), estanho (Sn), chumbo (Pb), 

tório (Th) - e R um átomo de hidrogênio (H), um grupamento hidroxila (OH) ou ainda um radical 

orgânico. [4] 

 

O objetivo deste trabalho foi estudar a formação de nanocompósitos de polietileno linear de 

baixa densidade (LLDPE) e como nanocarga fosfato de zircônio (ZrP) lamelar através de 

caracterização mecânica e análise morfológica. 

 

Experimental  

 

Síntese do fosfato de zircônio  

A síntese do fosfato de zircônio Zr(HPO4)2.H2O foi realizada pelo método de precipitação 

direta, utilizando como reagentes oxicloreto de zircônio e ácido fosfórico (12M),  na razão molar de 

P/Zr=18. A mistura, na forma de gel, foi mantida sob agitação e refluxo a 100°C por 24 horas. O 
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material (sólido branco) foi purificado por centrifugação e lavagem sucessiva com água deionizada 

até pH neutro. O sólido obtido foi liofilizado para remoção de água, resultando em pó finamente 

dividido. 

 

Processamento do compósito 

O processamento do compósito LLDPE/ZrP foi efetuado em extrusora dupla-rosca, contra-

rotacional, onde os componentes, pré-misturados manualmente,  foram processados na janela de 

processamento entre 170-190 ºC, a 100 rpm. Após esta etapa, foram preparados filmes de 1 mm de 

espessura, por compressão (aquecimento: 14 kg/cm2, 200°C, 5 minutos; resfriamento: 14 kg/cm2 6 

min) , visando à caracterização mecânica e morfológica.  

 

Caracterização morfológica e mecânica 

 Os materiais precursores - ZrP e LLDPE -, e o compósito, foram submetidos às análises de 

difratometria de raios-X a alto ângulo (WAXD), microscopia eletrônica de varredura (SEM) e 

análise mecânica. As possíveis variações nos planos de reflexão do ZrP, LLDPE e do compósito 

foram observados por WAXD. A análise de SEM foi feita visando observar a dispersão da carga na 

matriz polimérica do compósito. Pelo ensaio mecânico, segundo a norma ASTM 882, foram 

avaliados o módulo elástico, além da tensão e alongamento no ponto de ruptura. 

 

Resultados e Discussão  

 

Difratometria de raios-X a alto ângulo  

A Fig. 1 apresenta os difratogramas do ZrP, LLDPE e do compósito. Os ângulos de reflexão 

obtidos para o αZrP (2θ =12°, 2θ=20,05° e 2θ=25,25° ) e para o LLDPE (2θ =22° e 2θ= 24,25°) 

estão de acordo com aqueles citados na literatura [5,6]. No caso do αZrP,  a distância interlamelar 

foi de 0,7369 nm (7,4 Å) e 0,6992 nm (7 Å), respectivamente, na carga isoladamente e no 

compósito.   
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Figura 1 – Difratograma de raios-X do αZrP, LLDPE e LLDPE/ZrP 

 

A delaminação/esfoliação da carga de αZrP em um nanocompósito polimérico foi 

investigada através do deslocamento/desaparecimento do ângulo de reflexão 2θ = 12 na curva de 

WAXD. A penetração de cadeias poliméricas entre as lamelas do fosfato, durante o processamento, 

deveria resultar no aumento do espaçamento interlamelar e no deslocamento daquele ângulo de 

reflexão para menor valor. Ou ainda, ocorrer o desaparecimento, no caso de completa esfoliação. 

No difratograma do compósito, foi possível observar um deslocamento do ângulo de reflexão 2θ = 

12 do αZrP para maior ângulo (2θ = 12,65), o que poderia ser interpretado como uma diminuição do 

espaçamento interlamelar do ZrP neste material, devido à perda de água de hidratação, ocorrida 

durante o processamento. Assim, o resultado indicou não ter havido penetração do polímero nas 

galerias da carga. 

 

Microscopia eletrônica de varredura (SEM) 
Com o objetivo de avaliar a morfologia das amostras, foi feita a SEM do ZrP, LLDPE e do 

compósito LLDPE/ZrP, a partir da fratura criogênica das amostras, sendo a superfície metalizada com uma 

camada de ouro. As fotomicrografias estão apresentadas na Fig.2. 

 

64



 

 

 
Figura 2 – Micrografias de SEM de (1) ZrP ampliado 50X, (2) LLDPE ampliado 1000X, (3) LLDPE/ZrP 

ampliado 1000X, (4) LLDPE/ZrP ampliado 8000X 

 

As imagens da seção transversal dos laminados dos compósitos mostraram claramente a 

presença da carga bem distribuída pela matriz de polietileno. Uma maior ampliação ressalta que não 

houve intercalação do polímero, corroborando o resultado obtido pela análise de WAXD. 

 

Análise mecânica 

Em geral, a adição de carga inorgânica em um polímero aumenta o módulo elástico. 

Segundo a literatura, um nanocompósito esfoliado apresentaria grande aumento do módulo, 

enquanto que o intercalado apresentaria um pequeno aumento desta propriedade, assim como ocorre 

em um microcompósito. Em relação ao alongamento na ruptura, o material esfoliado apresentaria 

uma queda significativa na deformação, enquanto que os materiais intercalado e não-intercalado 

apresentariam pequena redução no alongamento na ruptura [1].  A Tabela 1 mostra os resultados 

referentes ao ensaio mecânico para LLDPE e para o compósito LLDPE/ZrP. De acordo com 

análise, o compósito obtido nesta pesquisa apresentou pequeno aumento do módulo elástico e uma 

pequena redução no alongamento, indicativo de um microcompósito não-intercalado, corroborando 

com as análises de WAXD e SEM. 
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Tabela 1 – Propriedade mecânica do LLDPE e de seu compósito com ZrP 

Propriedade / Amostra LLDPE LLDPE/ZrP 

Módulo (MPa) 179 ± 29 199 ± 27 

Tensão na ruptura (MPa) 26,9 ± 1,3 23,9 ± 2,3 

Alongamento na ruptura (%) 1107 ± 31 1024 ± 66 

 

 

Conclusões  

Embora tenha sido observada a dispersão homogênea da carga na matriz polimérica através 

da análise de SEM e do ligeiro aumento do módulo elástico do compósito, a análise de WAXD 

indicou que não houve intercalação do LLDPE nas cargas e por consequência a esfoliação do 

fosfato de zircônio na matriz polimérica, não ocorreu. O resultado foi a formação de um 

microcompósito não-intercalado. Para que haja a intercalação deve-se proceder a modificação da 

carga com a inserção de sais de cadeia longa para aumento do espaço interlamelar, que constitui a 

seqüência desta pesquisa.  
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