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Resumo 
 

As blendas de polietileno de baixa densidade (LDPE) com o 
polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) são utilizadas comercialmente 
com o objetivo de melhorar as propriedades finais dos produtos e o seu 
processamento, minimizar custos de produção tendo, como seu principal 
segmento, filmes para embalagens. 

O LLDPE utilizado neste trabalho foi sintetizado a partir do catalisador 
de metaloceno (m-LLDPE) que foi projetado para oferecer melhores 
propriedades mecânicas em relação ao LLDPE sintetizado por catalisador 
Ziegler-Natta. O m-LLDPE quando comparado ao LLDPE (Ziegler-Natta) 
apresenta resistência ao impacto do dardo quatro vezes maior e resistência 
ao rasgo de duas a quatro vezes maior, menor temperatura de selagem e 
melhor processabilidade. 

O LDPE tem boa processabilidade, oferece grande estabilidade ao 
balão durante o processo de extrusão por sopro e apresenta boas 
propriedades ópticas.  

Este trabalho reúne a caracterização térmica, vibracional e ensaios 
físico-químicos e mecânicos, do LDPE, m-LLDPE e as blendas de LDPE/m-
LLDPE na proporção em massa de 75/25, 50/50 e 25/75. Na caracterização 
térmica foram utilizadas as técnicas: termogravimetria (TG), calorimetria 
exploratória diferencial (DSC) e análise térmica dinâmico-mecânica (DTMA). 
Na caracterização vibracional utilizou-se a espectroscopia fotoacústica no 
infravermelho (PAS-IR) e espectroscopia Raman. Foi utilizada a técnica de 
difração de raios-X (WAXD) para complementação dos resultados. 

Nos ensaios físico-químicos e mecânicos foram avaliadas as 
propriedades ópticas, rasgo de Elmendorf, propriedades de tração, 
resistência ao impacto do dardo e resistência da termossoldagem à tração. 

Por estas técnicas foram avaliadas as características térmicas e 
estruturais dos polímeros e seu comportamento nas blendas. 

Pela técnica de DSC foi possível verificar a imiscibilidade destas 
blendas. As técnicas PAS-IR, Raman e WAXD apresentam perfis espectrais 
semelhantes não possibilitando distinção entre as blendas de composição 
diferentes. Os resultados de DSC, PAS-IR e WAXD mostraram que não 
ocorrem mudanças significativas no grau de cristalinidade das blendas. Os 
ensaios de brilho 45° e opacidade mostram as boas propriedades ópticas do 
LDPE e suas blendas. Os ensaios mecânicos mostram que o m-LLDPE e 
suas blendas apresenta boas propriedades mecânicas e boa soldabilidade. 

Foi possível determinar a blenda que é melhor indicada para os vários 
segmentos do mercado de embalagens. As blendas de LDPE/m-LLDPE 
mais utilizadas pela indústria são as de 25/75 ou 75/25, para diferentes tipos 
de aplicação. 
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Abstract 
 
Blends of low density polyethylene (LDPE) and linear low density 

polyethylene (LLDPE) are used commercially to improve the final properties 
of the products and their process, reduce the production cost having as their 
main segment packing film. 

The LLDPE used in this work was synthesized with the metallocene 
catalyst (m-LLDPE), which was projected to offer better mechanical 
properties in relation to the LLDPE synthesized by Ziegler-Natta catalyst. The 
m-LLDPE, when compared to the LLDPE (Ziegler-Natta) present dart impact 
strength four times stronger and the tearing resistance two to four times 
bigger, lower sealing temperature and good processability. 

The LDPE has good processability, offers great estability to the baloon 
during the process of blown extrusion and shows good optical properties.  

This work brings together the thermal and vibrational characterization, 
physical chemistry and mechanical tests, of the LDPE, m-LLDPE and the 
blends of LDPE/m-LLDPE in a 75/25, 50/50 and 25/75 parts by weight. In the 
thermal characterization several techniques were used: termogravimetry 
(TG), differential scanning calorimetry (DSC) and dynamic mechanical 
analyser (DTMA). In the vibrational characterization, the photoacoustic 
spectroscopy (PAS-IR) and Raman spectroscopy were used. The X-ray 
diffraction (WAXD) was used to complete the results. The physical chemistry 
and mechanical tests evaluated optical properties, Elmendorf tearing, tensile 
strength, dart impact strength, heat sealing strength and hot tack strength. 

With these techniques the thermal characterization and the polymer 
structure  were evaluated as well as the blend behaviour. 

Using the DSC technique it was possible to observe that the blends 
are immiscible. The PAS-IR, Raman and WAXD techniques present spectral 
profiles not allowing a distinction between the blends with different 
composition. The results of DSC, PAS-IR and WAXD show that significant 
changes of crystallization of the blends haven’t occurred. The gloss 45° and 
haze show the good optical properties of the LDPE and their blends. The 
mechanical tests demonstrate the good mechanical properties and soldability 
of the m-LLDPE and their blends. 

It was possible to determine the blend that best fit the different 
segments of the packing market. The most frequently LDPE/m-LLDPE 
blends used by industry are the 25/75 or 75/25, for different applications. 

 


