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Resumo: A sequência de mistura dos componentes de um sistema influencia na formação da microestrutura dos 
nanocompósitos. Neste trabalho, estudou-se a influência da sequência de mistura na estrutura de nanocompósitos 
HDPE/LLDPE/OMMT. Os nanocompósitos compatibilizados com mistura de LLDPE-g-MA e 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 no regime permanente. 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 ocorreu mistura entre nanoargila e LLDPE e/ou LLDPE-g-MA, uma vez que o processo de intercalação 
do polímero entre as camadas de silicato ocorre preferencialmente na fase amorfa. 
Palavras-chave: Sequência de mistura, nanocompósitos, reologia, tamanho de cristalito. 
 
Structural characterization of HDPE/LLDPE blend-based nanocomposites obtained by different 

blending sequence 
 

Abstract: The blending sequence affects the morphology formation of the nanocomposites. In this work, the blending 
sequences were explored to determine its influence in the rheological behavior of HDPE/LLDPE/OMMT 
nanocomposites. The nanocomposites were obtained by melt-intercalation using a mixture of LLDPE-g-MA and 
HDPE-g-MA as compatibilizer system in a torque rheometer at 180°C 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 LLDPE and/or LLDPE-g-MA were first reinforced with organoclay since the intercalation process occurs 
preferentially in the amorphous phase. 
Keywords: Blending sequence, nanocomposites, rheology, crystallite size.  
 
 

Introdução  

O desenvolvimento da nanotecnologia nas últimas décadas conduziu a um crescimento e um grande 

interesse pela área de nanocompósitos devido às propriedades especiais apresentadas por estes 

materiais. Porém, 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 

103



                                Anais do 11º Congresso Brasileiro de Polímeros – Campos do Jordão, SP – 16 a 20 de outubro de 2011. 

a superfície polar da argila [1]. 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 [2, 3]. 

O objetivo desse trabalho foi estudar a influência da sequência de mistura na formação da 

microestrutura de nanocompósitos HDPE/LLDPE/OMMT compatibilizados com mistura de HDPE-

g-MA e LLDPE-g-MA. 

 

Experimental  

Materiais 

Como matriz foram utilizados o polietileno de alta densidade, HDPE (DMDA 6200 NT-7, Dow 

Chemical), com índice de fluidez de 0,38g/10min (190 °C/2,16Kg) e o polietileno linear de baixa 

densidade, LLDPE (IC 32, Braskem) com índice de fluidez 29 g/10min (190 °C/2,16Kg). O sistema 

de compatibilização consistiu da mistura de HDPE-g-MA (Polybond® 3009, MFI = 3-6g/10min) e 

LLDPE-g-MA (Polybond® 3109, MFI = 29g/10min) ambos da Crompton Corporation e 

funcionalizados com 1% em massa de anidrido maleico. Esses compatibilizantes foram escolhidos 

por possuírem índices de fluidez semelhantes aos materiais utilizados como matriz polimérica. A 

nanocarga utilizada foi a montmorilonita organicamente modificada, OMMT (Closite® 20A da 

Southern Clay Products). 

 

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: 

 M1 (HDPE + LLDPE + HDPE-g-MA + LLDPE-g-MA + OMMT) - mistura simultânea dos 

componentes;  

 M2 (LLDPE + LLDPE-g-MA + OMMT) + HDPE + HDPE-g-MA – preparação do nanocompósito 

de LLDPE compatibilizado com LLDPE-g-MA e posterior mistura com HDPE e HDPE-g-MA;  

 M3 (HDPE + HDPE-g-MA + OMMT) + LLDPE + LLDPE-g-MA - preparação do nanocompósito 

de HDPE compatibilizado com HDPE-g-MA e posterior mistura com LLDPE e LLDPE-g-MA;  

 M4 (HDPE + HDPE-g-MA + LLDPE + LLDPE-g-MA) + OMMT - preparação da blenda 

compatibilizada e posterior adição da nanoargila; 
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 M5 (HDPE-g-MA + LLDPE-g-MA + OMMT) + HDPE + LLDPE - preparação do concentrado 

HDPE-g-MA/LLDPE-g-MA/nanoargila 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 

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 Rigaku GE/Gerflex 

Analix, com radiação CuK  (λ = 1,54056 Å), operado a 40KV e 25mA, com 2 variando entre 1,6 

e 30º, a uma taxa de 1º/min.  

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.  

 

Resultados e Discussão  

A Fig. 1 apresenta os resultados das análises por WAXD das amostras estudadas. Os valores de 

espaçamento basal das amostras, calculados através da Lei de Bragg, encontram-se na Tabela 1.  
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Figura 1 - (a) Difratogramas de Raios-X da argila organofílica e dos nanocompósitos e (b) difratogramas de 

Raios-X na região de altos ângulos das amostras puras, da blenda HDPE/LLDPE e dos nanocompósitos. 
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Analisando a Fig. 1a pode-se observar 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, indicando a ocorrência do processo de intercalação das 

cadeias poliméricas entre as camadas do silicato. A Fig. 1b apresenta os difratogramas das amostras 

estudadas na região de altos ângulos, onde é possível obter informações sobre a cristalinidade e o 

tamanho de cristalito. 

A cristalinidade foi obtida através da deconvolução matemática dos difratogramas e calculada 

através da Eq. 1. O tamanho de cristalito aparente foi determinado através da equação de Scherrer 

(Eq. 2). 
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onde Acrist e Aamorfa são as áreas dos espalhamentos cristalinos e amorfo, respectivamente;  β é a 

largura meia-altura do pico de difração (em radianos), K = 0,9 considerando geometria esférica de 

partícula, θ é o ângulo de Bragg  e λ é o comprimento de onda dos Raios-X. Dessa forma, o valor de 

D(hkl) para (110) foi calculado e os valores encontram-se na Tabela 1. 

O processo de intercalação ocorre preferencialmente na fase amorfa, dessa forma, a sequência de 

mistura em que primeiramente a nanoargila é adicionada ao LLDPE e/ou LLDPE-g-MA apresentam 

aumento mais significativo no espaçamento basal (M2 e M5). Além disso, observa-se a presença de 

dois planos cristalográficos bem definidos (1 1 0) e (2 0 0) para todas as amostras indicando a 

presença de co-cristalização. Esses resultados corroboram com os resultados encontrados na 

literatura para blendas HDPE/LLDPE [4, 5]. A cristalinidade da blenda polimérica diminui 

proporcionalmente com a quantidade de LLDPE adicionada ao sistema. No caso dos 

nanocompósitos observou-se para as sequências M1, M2 e M5 uma diminuição na cristalinidade e 

conseqüente aumento no espaçamento basal. Observou-se também uma redução do tamanho de 

cristalito nos compósitos em relação ao tamanho de cristalito da blenda. O tamanho de cristalito está 

relacionado com o teor e tipo de ramificação do polímero. Quanto maior o número de ramificações, 

maior deve ser a separação das lamelas, criando regiões com maior quantidade de material amorfo, 

compostas pelas ramificações e moléculas de interligação lamelar, dificultando a cristalização, com 

isso reduzindo o tamanho dos cristalitos. O processo de intercalação e/ou esfoliação ocorre a 

medida que haja difusão das macromoléculas do agente compatibilizante ou da matriz polimérica 

nos espaços interlamelares. Esse processo dependerá de fatores eletrostáticos (polaridade relativa 
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argila/polímero) e de fatores estéricos (entrópicos relacionados com a conformação dos segmentos 

de cadeia do polímero e consequentemente do volume molecular relativo ao espaço interlamelar). 

Por outro lado, a viscosidade do meio também possui um papel importante na mobilidade das 

moléculas para que a difusão ocorra ainda durante o tempo de mistura e desta forma, 

hipoteticamente, espera-se que os polímeros de menor viscosidade, LLDPE-g-MA e LLDPE, 

tenham favorecido sua difusão nos espaços interlamelares. Além disso, como é sabido que o 

processo de intercalação ocorre preferencialmente na fase amorfa, então a redução na cristalinidade 

também deverá favorecer o processo de intercalação e/ou esfoliação. 

 
Tabela 1 - Valores do espaçamento basal (d001), cristalinidade, tamanho de cristalito e inclinação da curva 

log  em função de 


log  (m) das amostras estudadas. 

Composições 
d001 

(nm) 

Cristalinidade 

(%) 

Tamanho de 

Cristalito (nm) 
m 

HDPE --- 72,9 52 - 0,10 

LLDPE --- 54,1 38 - 0,04 

HDPE/LLDPE --- 63,1 48 -0,21 

M1 3,07 61,8 48 - 0,47 

M2 3,42 61,6 42 - 0,49 

M3 3,07 68,3 50 - 0,42 

M4 3,17 64,5 55 - 0,43 

M5 3,30 61,2 47 - 0,49 

 

A Fig. 2 apresenta as curvas de viscosidade em função da taxa de cisalhamento para as amostras 

analisadas. 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 

para um fluído de Bingham, atribuída à presença de interações entre os grupos polares do 

compatibilizante e o modificador orgânico da OMMT. Pode-se assumir que a viscosidade desses 

materiais pode ser dada por  
m

A


  , onde m é a inclinação da curva log  em função de 


log  

e A é uma constante. Quando m  0, a viscosidade tende a um valor constante; já quando m   

ou -1, o comportamento é similar ao de um sólido elástico. A adição de argila diminui o valor de m, 
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sendo obtido menor valor para as sequências M2 e M5, indicando que nestas sequências há 

interações mais intensas entre a matriz e a nanoargila.  
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Figura 2 - Viscosidade em função da taxa de cisalhamento. Ensaios realizados em 180ºC. 

 

Conclusões  

A sequência de mistura durante a preparação dos nanocompósitos influência as propriedades 

reológicas, cristalinidade, tamanho de cristalito e interfere no processo de intercalação. Interações 

mais intensas e maior aumento na distância basal foram observados para as sequências M2 e M5, 

onde primeiramente ocorreu mistura entre nanoargila e LLDPE e/ou LLDPE-g-MA, uma vez que o 

processo de intercalação ocorre preferencialmente na fase amorfa. 
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