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Resumo: Uma das técnicas utilizadas para melhorar as propriedades de polímeros de alto desempenho é a adição 

de partículas hibridas ao polímero. Neste contexto, partículas anfifílicas foram sintetizadas de modo a apresentar 

características superficiais que melhorem a interação de sua interface com a matriz polimérica de polietileno de alta 

densidade (PEAD). As partículas anfifílicas foram adicionadas a matriz de PEAD e os compósitos poliméricos 

modificados foram expostos à radiação ionizante (raios-x) por diferentes intervalos de tempo. As alterações, ocasionadas 

pela exposição à radiação ionizante, na morfologia do compósito foi observada através da técnica de espalhamento de 

raios-x a baixo ângulo (SAXS). Os resultados sugerem que a adição das partículas anfifílicas aumentou a estabilidade do 

compósito à degradação por radiação. 
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Effect of ionizing radiation exposure in the morphology of modified HDPE with amphiphilic 

particles  

 
Abstract: One of the techniques used to improve the properties of high performance polymers is the addition of hybrid 

particles in the polymer. In this context, amphiphilic particles were synthesized in order to provide surface characteristics 

that enhance the interaction of the interface with the polymeric matrix of high density polyethylene (HDPE). The 

amphiphilic particles were added to matrix of HDPE and the modified polymer composites were exposed to ionizing 

radiation (x-rays) for different times. The changes caused by exposure to ionizing radiation in the composite morphology 

was observed through the small angle x-ray technique. The results suggest that the addition of amphiphilic particles 

increased the stability of the composite to degradation by radiation. 
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Introdução 
A crescente demanda de materiais poliméricos de alto desempenho tem estimulado a 

realização de diversos estudos que visam otimizar as propriedades de polímeros já existentes. Uma 

das formas adotadas para melhorar estas propriedades é à adição de materiais híbridos (orgânico-

inorgânico) ao polímero.  

Neste estudo, o PEAD foi utilizado como matriz por ser um polímero que, devido as suas 

excelentes propriedades físico-químicas e mecânicas, é largamente utilizado em diferentes segmentos 

da indústria, inclusive onde a presença de radiação se faz necessária. Porém, a baixa reatividade 

química do PEAD proporciona uma fraca interação da região da interface da matriz com a carga. Para 

contornar este problema, foi adotada a estratégia de modificar estruturalmente a superfície da carga 

antes da sua utilização, de modo a melhorar esta interação [1]. Sistemas híbridos, compostos por 

partículas anfifílicas, foram desenvolvidos e utilizados como carga na matriz polimérica de PEAD. 

Estes sistemas híbridos, formados por partículas que possuem tanto características hidrofílicas 

quanto hidrofóbicas, foram criados por deposição química da fase vapor (CVD) [2], a partir da 

deposição catalítica de uma fonte de carbono [3] sobre um suporte termicamente estável[4]. Este 

método permite produzir nanotubos de carbono (NTC) em grandes quantidades [5-6]. A vermiculita 
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foi utilizada como suporte, por se tratar de um material amplamente estudado[7-10], além de ser uma 

matéria prima barata e abundante no Brasil [11]. 

Este trabalho buscou avaliar o efeito da adição de partículas anfifílicas no compósito 

polimérico face à exposição à radiação ionizante (raios-x). A técnica de (SAXS) foi utilizada para 

caracterizar as alterações morfológicas induzidas nos compósitos poliméricos pela incidência da 

radiação ionizante. 

 

Experimental  

 

Síntese das partículas anfifílicas 

As partículas foram sintetizadas por meio de reações de CVD, em um reator com uma entrada 

e uma saída para gás, um forno e uma bomba peristáltica.  No reator, a vermiculita foi quimicamente 

modificada pela deposição catalítica de uma fonte de carbono (etanol). Durante a síntese, a 

vermiculita foi aquecida com rampa de aquecimento de 20°C.min-1 até 900oC. Durante o 

aquecimento, o fluxo da fonte de carbono, de 6 mL.min-1, foi acionado a partir de 300°C e mantido 

constante até a temperatura final. A reação ocorreu por 1h, tempo no qual a temperatura foi mantida 

constante a 900oC. No resfriamento, o fluxo era de 1 mL.min-1 de nitrogênio. Nomeou-se a partícula 

como V900. O funcionamento da planta está esquematizado na Figura 1. 

 

 
Figura 1 - Esquema do sistema utilizado para as reações de CVD. 

 

Produção dos Compósitos 

As partículas anfifílicas foram preparadas utilizando o processo de extrusão seguido do 

processo de injeção. As partículas foram homogeneizadas, por fusão, na matriz polimérica de PEAD, 

em um misturador com aquecimento (Thermo Haake). A temperatura utilizada foi de 200°C e a 

rotação de 30 rpm, durante 5 minutos. Para o processo de extrusão foi utilizada uma extrusora mono 

rosca modelo LAB 25-30 da AX Plásticos. Após a extrusão as misturas foram granuladas com o 

auxilio de um moinho de facas. As amostras granuladas foram inseridas na injetora para confecção 

dos corpos de prova. No processo de injeção foi utilizado um equipamento da marca Jetmaster JN35-

E. Foram preparados compósitos de PEAD puro, e com 0.5% m/m e 1.5% m/m de V900. As amostras 

foram nomeadas, respectivamente, PEAD, PEAD/V900(0,5), PEAD/V900(1,5). 

 

Processo de degradação 

Para simular a radiação incidente, as amostras foram submetidas ao feixe de luz sincrotron da 

linha de espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS) no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron 

(LNLS, Campinas, Brasil). A estação experimental do LNLS, SAXS2, opera numa faixa de 6 a 11 

KeV. O comprimento de onda do feixe de raios-X monocromatizado e colimado foi de λ = 1,5 Å. A 

modificação da nanoestrutura foi investigada, posicionando a amostra no porta-amostra de filmes, e 

sujeitando as amostras a tempos crescente de exposição. Os filmes foram posicionados a 2132 mm 
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de distância. A intensidade de espalhamento foi registrada usando um detector MAR-165 (165 mm 

de diâmetro; 2048 x 2048 pixels) para SAXS.  

 

Resultados e Discussão 
A Figura 2 apresenta os espectros bidimensionais de espalhamento para as amostras na 

condição inicial e após a exposição à radiação. 

 

 
Figura 2 – Padrões de espalhamento 2D das amostras na condição inicial e após a exposição. 

 

A Figura 3, curva experimental obtida pela integração angular dos espectros ilustrados na 

Figura 2, descreve a intensidade de espalhamento (  qI ) em função do vetor de espalhamento  q (Eq.1).  

   sin4q                   (1) 

sendo  a metade do ângulo de espalhamento.  

 

 
Figura 3 – Intensidade de espalhamento em função do vetor de espalhamento das amostras: (a) PEAD, (b) 

PEAD/V900(0,5), e (c) PEAD/V900(1,5). 

 

Para os baixos tempos de exposição, pode-se observar acentuado ruído em 𝑞 > 0.5 𝑛𝑚−1. O 

ruído é resultados do sinal insuficiente para registro no detector. 

O raio de giro da partícula foi estimado utilizando a correção de Guinier, a partir dos gráficos 

da Figura 4. Segundo Guinier, no regime de 𝒒 ← 𝟎, a Eq. 2 descreve a intensidade de espalhamento 

para partículas esféricas, 
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𝐼(𝑞) = 𝐼(0) 𝑒𝑥𝑝 (
𝑞2𝑅𝑔

2

3
⁄ )           (2) 

 

onde 𝐼(0) é um fator de escala, e 𝑅𝑔 é o raio de giro determinado pela inclinação de um gráfico 𝑙𝑛[𝐼(𝑞)] 

versus 𝑞2 (Fig.4). O raio da esfera é obtido pela Eq.3. 

𝑅𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎=√5 3⁄ 𝑅𝑔                            (3) 

  

 
Figura 4 – Correção de Guinier das amostras estudadas: (a) PEAD, (b) PEAD/V900(0,5), e (c) 

PEAD/V900(1,5). 

 

As análises de Guinier e Porod foram realizadas para o início e o final das curvas apresentadas 

na Figura 3. Guinier e Porod são calculados por meio de uma lei de potência, . Em altos ângulos, a 

lei de Porod reflete a superfície da partícula, a baixos ângulos, a lei de Guinier's Law reflete o raio de 

giro da partícula. A lei de potência para o início da curva, 𝛼𝐺𝑢𝑖𝑛𝑖𝑒𝑟, a lei de potência para o fim da 

curva, 𝛼𝑃𝑜𝑟𝑜𝑑 e o 𝑅𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 para as diferentes amostras nos diferentes tempos de exposição são 

apresentadas na Figura 5. 

 

 
Figura 5 - Lei de potência para o início da curva, fim da curva, e o 𝑹𝒆𝒔𝒇𝒆𝒓𝒂 

A Figura 6 apresenta, para os sistemas estudados, 𝐼(𝑞)𝑞2 versus 𝑞 (correção de Lorentz) na direção 

de maior intensidade. 

 
Figura 6 – Correção de Lorentz 
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As amostras apresentam uma morfologia lamelar, pois o valor de q, segundo a Lei de Bragg, 

apresenta as relações 1:2:3:4:5. Observa-se que as mudanças não ocorrem na posição dos picos, mas 

principalmente na forma e superfície da lamela. 

A capacidade de atenuação do feixe de radiação incidente de cada compósito, está mostrada 

na Tabela 1, para cada tempo de exposição. 

 

Tabela 1 – Valores de atenuação do feixe de radiação. 

Compósitos 
Atenuação do feixe incidente de raios-x 

t1 t2 t3 t4 

PEAD 1.0685951141 1.06228113789 1.06288654444 1.06156609005 

PEAD/V900(0,5) 1.01183851366 1.01890490251 1.02018054174 - 

PEAD/V900(1,5) 1.02215025364 1.01227373467 1.00517789634 - 

 Os resultados da Tabela 1 permitem constatar que o PEAD sem adição de carga apresentou 

maior capacidade de absorção do feixe incidente, sugerindo uma maior interação das cadeias 

moleculares do polímero com a radiação, acarretando em maior degradação do mesmo. Já os 

compósitos modificados apresentaram um menor valor de atenuação do feixe, indicando que os 

mesmos tornaram a matriz polimérica menos suscetível a degradação por exposição à radiação. O 

compósito que obteve a menor atenuação do feixe foi o PEAD/V900(0,5). 

  

Conclusões  
 A adição das partículas anfifílicas na matriz de PEAD não alterou significativamente o 

tamanho das lamelas do compósito, e sim a sua forma e superfície. O compósito PEAD/V900(0,5) 

apresentou maior estabilidade da superfície e forma das lamelas ao longo da exposição à radiação, 

sendo o compósito menos suscetível à degradação. Possivelmente as alterações na forma e superfície 

das lamelas promoveram um aumento da estabilidade do compósito à degradação por radiação 

ionizante. 
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