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Esse trabalho tem como objetivo avaliar a morfologia e os parâmetros de 

cristalização do polietileno de alta densidade (PEAD) com diferentes 

concentrações de epóxi (DGEBA/OTBG), e para a compatibilização desse 

sistema foi e utilizado o copolímero polietileno-bloco-poli (etileno glicol) (PE-co-

PEG). As blendas foram obtidas por mistura mecânica em um reômetro de 

torque (Haake). Determinaram-se os parâmetros de cristalização da matriz 

pelos ensaios de calorimetria diferencial por varredura (DSC) e por difração de 

raio-X (DRX). A morfologia do sistema foi analisada pela microscopia eletrônica 

de transmissão (TEM). Observou-se pela analise de DRX que a adição do 

compatibilizante e do epóxi não interferiu na estrutura cristalina do PEAD, 

indicativo que o aumento da cristalinidade está relacionado com a cinética de 

cristalização. Observou-se que o compatibilizante ajudou na adesão, reduzindo 

o tamanho da fase dispersa, tornando-se uma morfologia mais estável e 

obtendo uma distribuição da fase epoxídica dispersa. 
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 INTRODUÇÃO  

As blendas destacam-se por ser uma alternativa econômica para 

desenvolvimento de novos materiais, pois permitem combinar propriedades 

especificas de seus constituintes em um único material, de modo a obter novas 

propriedades mecânicas, térmicas e químicas, sem a necessidade de uma 

nova rota de síntese. (COSTA, 2012; SOUZA, 2007)  

A maioria das blendas estudadas é imiscível e o controle da morfologia é 

um fator crítico no desenvolvimento dessas blendas, sendo dependente de 

variáveis, como, tensão interfacial, composição, viscosidade do fundido, razão 

de viscosidade e taxa de cisalhamento entre os polímeros da blenda. (COSTA, 

2014; ITO, 2006) Pode-se obter controle da morfologia, com a adição de um 

terceiro componente, o compatibilizante, que tem a finalidade de reduzir a 
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tensão interfacial, o efeito de coalescência, promover a adesão e a distribuição 

homogênea da fase dispersa na matriz. (HAN, 2004; FELISBERTI, 2010, 

UHEARA, 2013)  

Nas blendas imiscíveis as fases são separadas no estado fundido, antes 

da cristalização começar, as propriedades finais serão dependentes da 

estrutura cristalina, da morfologia das fases e adesão interfacial.  A densidade 

de nucleação, taxa de crescimento do esferulito, grau de cristalinidade, 

tamanho e forma dos esferulitos e espessuras lamelares e interlamelares são 

fatores que influenciam o desenvolvimento da morfologia cristalina, resultando 

em mudança de parâmetros de cristalização. (UTRACKI, 2002; NAWABUNMA, 

2008) 

Em blendas com matrizes semicristalinas, a presença de um 

componente amorfo pode aumentar ou diminuir a tendência da matriz 

cristalizar-se, podendo alterar o comportamento de nucleação, a taxa de 

crescimento do esferulito e a cinética de cristalização. O efeito de nucleação 

sobre o comportamento de cristalização deve ser mais pronunciado em 

misturas contendo maior concentração de fase dispersa, porém, devido à 

coalescência, o aumento da quantidade do componente amorfo, apresentará 

domínios disperso maiores. (UTRACKI, 2002; NAWABUNMA, 2008) 

Esse trabalho tem como objetivo avaliar a morfologia e os parâmetros de 

cristalização do polietileno de alta densidade (PEAD) com diferentes 

concentrações de epóxi (DGEBA/OTBG), e para a compatibilização desse 

sistema foi e utilizado o copolímero polietileno-bloco-poli (etileno glicol) (PE-co-

PEG). 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

 A matriz termoplástica utilizada foi o polietileno de alta densidade 

(PEAD) HC7260LS-L, produzido pela petroquímica Braskem. Como fase 

dispersa trabalhou-se com a resina epoxídica sólida, à base de diglicidil éter 

bisfenol (DGEBA) descrita como NPES 903H fornecida pela NANYA, e o 

agente de reticulação foi o-toluilbiguanidina (OTBG) fornecido pela 

HUNTSMAN, descrito como ARADUR 2844. Utilizou-se como compatibilizante, 

o copolímero em bloco, polietileno-co-poli (etileno glicol), produzido pela 

Aldrich. 
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Para a elaboração desse estudo foi usado diferentes porcentagens de 

resina epóxi: 2,5; 5 e 10% em massa em relação a 40 g de PEAD, a proporção 

de endurecedor por massa de resina epóxi é de 5% m/m. Para as amostras 

compatibilizadas, foi utilizado 1% em massa de PE-co-PEG, em relação à 

massa total de PEAD.  As misturas foram realizadas em um reômetro de torque 

Thermo Scientific Haake Reomix 600. A rotação utilizada foi de 100 RPM, e a 

temperatura de 160ºC. Para cada mistura utilizou-se 40 g de massa de 

polietileno, sendo que após 2 minutos de ensaio adicionou-se a resina a 

mistura, e após 8 minutos o compatibilizante foi adicionado, totalizando 10 

minutos de mistura. Após o processo de mistura, as amostras foram moídas e 

prensadas. O ensaio de Calorimetria Diferencial de Varredura foi realizado no 

equipamento modelo Maia-230 marca NETZSCH (UDESC-CCT).  O ensaio de 

DRX foi realizado no equipamento Shimadzu XRD 6000 (UDESC-CCT), com 

taxa de varredura de 2º/min, na faixa de 2ϴ de 5 – 60º. A morfologia de fases, 

diâmetro e dimensões da fase epoxídica foram avaliadas pela microscopia 

eletrônica de transmissão (MET). Utilizou-se um microscópio, marca Jeol JEM-

2100 (UDESC-CCT). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nos resultados de DSC, foi observado um aumento no grau de 

cristalinidade com a adição de epóxi, esse aumento pode estar relacionado 

com a alteração do comportamento de cristalinidade do PEAD. Na Tab. 1, 

apresentam-se os parâmetros de cristalização do PEAD e das blendas. 

  

Tab. 1-Valores das taxas de crescimento e nucleação, tempo de solidificação, 

espessura da lamela e temperatura inicial de cristalização. 

Amostras T0 (°C) T0-TC N ts (min) L (μm) XC (%) 

100-0-0 118 3 1,12 1,75 3,0 62 

97,5-2,5-0 118 3 1,16 1,5 2,8 67 

96,5-2,5-1 119 4 1,31 1,5 2,8 70 

95-5-0 118 3 0,68 1,5 2,7 66 

94-5-1 119 4 1,22 1,5 3,0 66 

90-10-0 118 3 0,76 1,5 3,0 64 

89-10-1 119 4 0,55 1,5 3,0 68 
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Observa-se que as blendas compatibilizadas, até 5% de concentração 

de epóxi, apresentaram resultados de taxa de nucleação (N) maiores em 

relação ao PEAD, indicando que as blendas compatibilizadas deve haver a 

formação de maiores quantidades de esferulitos. Entretanto, comparando-se 

entre as blendas, observa-se que o aumento da concentração de epóxi reduz a 

taxa de nucleação do PEAD, sendo proveniente para a concentração de 10%. 

Esses resultados indicam que o aumento da percentagem de epóxi possa estar 

aumentando o tamanho dos esferulitos, pois quanto menor a quantidade de 

sítios de nucleação é criada, maior será à distância existente entre esses sítios, 

permitindo a formação de esferulitos com maiores dimensões. (SAHEBIAN et 

al, 2009) Realizando essa análise, pode-se notar que as blendas 

compatibilizadas obtiveram maior taxa de nucleação que as blendas não 

compatibilizadas, podem obter maior quantidade de sítios de nucleação e 

menor distância entre eles, gerando esferulitos de menores dimensões 

A fim de investigar se a estrutura cristalina da matriz de PEAD pode ser 

afetada por outro componente da blenda, realizou-se o ensaio de difração de 

raio X. Apresenta-se na Fig. 2 os resultados de difratogramas do PEAD e das 

blendas.  

 

Fig. 2-Difratograma de raios-X de PEAD e das blendas 

 

A composição do difratograma de PEAD, composto por dois picos 

cristalinos intensos (linhas tracejadas) em 2θ= 21,6 e 24, são correspondentes 

aos planos d110 e d200, respectivamente referentes ao espaçamento 
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interatômico ao ângulo do feixe difratado 0,416 e 0,367 nm. A banda referente 

ao espalhamento amorfo apresenta um máximo em aproximadamente 19,8°. 

(HUANG et al, 2008) Observa-se que os difratogramas são similares, tanto em 

relação a posição dos picos quanto em relação a intensidade relativa do 

mesmo, deste modo é possível afirmar que o epóxi e o PE-co-PEG não  

modificou a estrutura cristalina do PEAD, sugerindo que a alteração do grau de 

cristalinidade esteja relacionado com a cinética de cristalização do PEAD. Jiang 

e Fun (2012) obtiveram a mesma observação. 

O grau de cristalinidade foi calculo utilizando o método de Ruland, no 

qual aplica uma relação simples entre as áreas dos picos cristalinos e o halo 

amorfo de um difratograma de raios-X. (CANEVAROLO, 2005) 

 

Fig. 3- Valores do grau de cristalinidade do PEAD e das blendas. 

 

Os resultados da Fig. 3 mostram que para ambas as blendas a adição 

do Epóxi aumentou a cristalinidade do PEAD. Comparando-se entre as 

blendas, não observa-se alterações significativas,  entretanto, a amostra 89-10-

1 apresentou um aumento de 6% no grau de cristalinidade em relação amostra 

99-0-1, comportamento semelhante aos observados na análise de DSC.  

Apresentam-se na Fig.4 as micrografias de transmissão. A partir das 

imagens feitas por transmissão foi possível evidenciar o tamanho da fase 

epoxídica para as blendas compatibilizadas.. Analisou-se que o tamanho do 

domínio de fase epoxídica para as blendas compatibilizadas foi reduzida em 

aproximadamente 53%. Pode-se observar nas Fig. 4(b) e (d) que o 

compatibilizante permitiu uma distribuição de fase epoxídica mais dispersa. 
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Fig.4- (a) 90-10-0 (b) 89-10-1 (c) 87,5-2,5-0 (d) 86,5-2,5-1. 

 
CONCLUSÃO 

Através das medidas de DSC, foi obsevado que a temperatura de fusão 

e cristalização não apresentou alterações significativas, confirmando que a 

incorporação do epóxi e do compatibilizante não interferem no comportamento 

térmico do PEAD. Já a cristalinidade do PEAD aumentou, entretanto as 

concentrações de epóxi utilizadas nesse trabalho não interferiram 

significativamente nos resultados. Esse aumento da cristalinidade pode estar 

relacionado com a cinética de cristalização de PEAD, pois foi observado nos 

difratogramas de raios-X que a incorporação do Epóxi e do PE-co-PEG não 

alteraram a estrutura cristalina da matriz.  

 As analises e TEM mostraram a diferenças no tamanho do diâmetro dos 

domínios presentes nas blendas compatibilizadas e não compatibilizadas.  Tal 

fato deve-se que o compatibilizante atuou no efeito de coalescência, reduzindo 

o tamanho de domínios da fase epoxídica em aproximadamente 53%. Este 

estudo comprovou a viabilidade da utilização do compatibilizante PE-co-PEG a 

blenda PEAD/Epóxi, reduziu a tensão interfacial entre os componentes da 

blenda, melhorando a adesão de fase entre eles; estabilizou as partículas de 

epóxi contra os efeitos de coalescência, diminuindo o seu tamanho; e 

possibilitou uma distribuição da fase epoxídica mais dispersa. 
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MORPHOLOGY AND PARAMETERS OF CRYSTALLIZATION THE BLEND 

PE/EPOXY/PE-co-PEG 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to evaluate the morphology and crystallization parameters of 

high density polyethylene (HDPE) with different concentrations of epoxy 

(DGEBA / OTBG), and the compatibility of this system was used and the 

copolymer polyethylene-block-poly (ethylene glycol) (PEG-co-PE). The blends 

were obtained by mechanical mixing on a torque rheometer (Haake). 

Determined the crystallization parameters of the test matrix differential scanning 

calorimetry (DSC) and by X-ray diffraction (XRD). The morphology of the 

system was analyzed by transmission electron microscopy (TEM). It was 

observed by XRD analysis that the addition of compatibilizer and epoxy resins 

do not interfere with the crystal structure of HDPE, indicating that the increase 

in crystallinity associated with the crystallization kinetics. It was observed that 

the compatibilizing helped the adhesion, reducing the size of the dispersed 

phase becomes a more stable morphology and obtaining a distribution of the 

dispersed epoxy phase.  

 

Key words: blends, compatibility, epoxy, HDPE copolymer. 
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