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1. Introdução 

 

Os polietilenos, por apresentarem diversas vantagens em 

comparação com outros materiais poliméricos, possuem um amplo espectro 

de aplicação principalmente no segmento de embalagens, ocupando no 

mercado mundial de plásticos uma posição de destaque. Os polietilenos são 

obtidos a partir de matérias-primas derivadas de petróleo, acessíveis e de 

baixo custo em processos relativamente econômicos. Após sua utilização, os 

polietilenos podem ainda ser reciclados ou explorados energeticamente na 

forma de material combustível. No Brasil, no ano de 2000, o consumo destes 

materiais em todo o segmento de mercado, foi cerca de 520 mil toneladas de 

polietileno de baixa densidade, 240 mil toneladas de polietileno linear de 

baixa densidade e 630 mil toneladas de polietileno de alta densidade.[1] 

As diferentes ramificações das estruturas químicas macromoleculares 

dos polietilenos, resultantes dos diversos processos de polimerização do 

etileno, conferem uma ampla variedade de propriedades e, 

conseqüentemente, ampla aplicação destes materiais. Os polietilenos 

caracterizam-se por apresentarem desde cadeias muito pouco ramificadas 

até cadeias altamente ramificadas o que implica propriedades físicas, 

ópticas e mecânicas diferenciadas. 

Blendas de polietileno de baixa densidade (LDPE) com polietileno 

linear de baixa densidade (LLDPE) têm sido utilizadas comercialmente com 

o objetivo de melhorar as propriedades finais dos produtos e condições de 

processamento, bem como minimizar custos de produção, especialmente no 

segmento de filmes para embalagens.  

O principal motivo para o uso destas blendas é a melhoria das 

propriedades mecânicas finais como tensão e alongamento à ruptura, 

resistência ao impacto e soldabilidade,[2] associados a uma melhor 

processabilidade. O LDPE na mistura diminui a opacidade do filme, 

característica muito importante no segmento de empacotamento de 

alimentos, e aumenta a estabilidade do balão durante o processo de 
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extrusão por sopro[3] enquanto que o LLDPE melhora as propriedades 

mecânicas finais do produto. 

As blendas mais utilizadas pela indústria são aquelas com 75% de 

LDPE e 25% de m-LLDPE (ou rica em LDPE) ou aquelas com 25% de LDPE 

e 75% de m-LLDPE (ou rica de m-LLDPE). Não há como afirmar que exista 

uma blenda ideal para ser utilizada, mas sim que existam blendas para cada 

tipo de aplicação, as blendas com 50% de LDPE e 50% de m-LLDPE não 

são muito utilizadas. 

Estudos sobre as blendas de LDPE e LLDPE têm sido feitos com o 

objetivo de observar o comportamento destas blendas em diversas 

aplicações. 
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2. Revisão de literatura 

 

2.1. Poliolefinas 

 

O primeiro polietileno comercial foi produzido pela empresa inglesa 

ICI (Imperial Chemical Industry Ltd.) cuja patente foi depositada em 1937. 

Até a metade da década de 50, todo o polietileno era produzido pelo 

processo da ICI, pela polimerização de etileno em alta pressão, sendo obtido 

um polímero altamente ramificado com massa molar moderada, geralmente 

menor que 50000 g mol-1, denominado, posteriormente, polietileno de baixa 

densidade (LDPE). Em 1954, houve dois grandes avanços na produção de 

polietilenos, um devido à utilização de catalisadores de óxido metálico 

(processo Phillips) e outro devido à utilização de catalisadores de metal de 

transição (processo Ziegler-Natta). Com estes processos, foi possível a 

obtenção de polietilenos com estrutura linear em condições de baixa pressão 

e temperatura. Estes polietilenos foram denominados polietileno de alta 

densidade (HDPE). No final dos anos 70, houve um interesse considerável 

por polímeros olefínicos com estruturas e propriedades intermediárias ao 

LDPE e ao HDPE. Estes foram desenvolvidos e comercializados como 

polietilenos lineares de baixa densidade (LLDPE), obtidos por processo 

Ziegler-Natta a partir da copolimerização de etileno com uma alfa-olefina. No 

final dos anos 80, a utilização de catalisadores metalocênicos permitiu um 

maior controle sobre o processo e a produção de polietilenos com 

distribuição de massa molar mais estreita.[4] Em 1993, a Dow Química 

introduziu os catalisadores homogêneos de geometria restrita, tecnologia 

“insite”, para produzir polietilenos com alfa-olefina do tipo 1-octeno (m-

LLDPE).  A tecnologia “insite” permite criar no LLDPE uma mistura 

controlada de ramificações curtas e longas na cadeia principal.[4,5]  
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2.2. Polietileno de baixa densidade (LDPE)[5] 

 

O LDPE foi o primeiro a ser descoberto, por volta de 1930. O LDPE é 

obtido por processo de polimerização em massa, via radical livre, com 

iniciador de peróxido em temperatura e pressão elevadas. No estado 

fundido, o LDPE apresenta um esqueleto central, contendo várias 

ramificações longas. Tanto o esqueleto central como as ramificações longas 

apresentam ramificações curtas (Figura 2.1). 

 

 

 

Figura 2.1: Estrutura molecular do LDPE.[8] 

 

A boa processabilidade do LDPE, baixa pressão e temperatura na 

extrusora, deve-se às características moleculares no estado fundido. 

Também facilitam o processamento as pequenas moléculas que 

atuam como lubrificantes ou aditivos. Outro aspecto da processabilidade é a 

estabilidade do balão quando o material é soprado. O LDPE oferece grande 

estabilidade do balão já que as ramificações longas das diversas moléculas 

permeiam o material fundido formando uma trama ou rede molecular que 

impede a destruição da bolha sobre o molde ou seu deslocamento lateral. É 

justamente por isso que o LDPE é essencial para manter grandes diâmetros 

de balão no processo de extrusão por sopro e/ou espessura do filme. 
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As moléculas de LDPE no estado sólido formam estruturas cristalinas 

e regiões amorfas. 

As características moleculares no estado sólido definem as 

propriedades mecânicas, as propriedades de selagem e as propriedades 

ópticas do LDPE. As regiões cristalinas estão unidas entre si por “pontes” 

(Figura 2.2). Estas “pontes” são muito importantes já que, ao ligar diferentes 

zonas cristalinas, formam uma trama molecular que se manifesta a nível 

macroscópico como resistência mecânica dos filmes. Estas “pontes” também 

são geradas na zona de solda dos filmes, por isso aqueles polímeros que 

geram mais pontes, em geral, tem maior resistência de selagem. E a 

presença de grande quantidade de zonas cristalinas vai a detrimento das 

propriedades ópticas. 

 

 

 

Figura 2.2: Estrutura molecular do LDPE.[8] 

 

Com relação à cristalinidade, o LDPE, quando comparado ao LLDPE, 

apresenta cristalitos menores e menor grau de cristalinidade. As 

ramificações longas impedem o alinhamento das cadeias que dão origem à 

formação da rede cristalina.[6] 
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O LDPE apresenta propriedades mecânicas relativamente baixas 

(escassa formação de “pontes”) e uma resistência de selagem normal. Por 

isso, o LDPE é usado em aplicações que demandam certo nível de 

transparência e brilho e não requerem propriedades mecânicas especiais. O 

LDPE misturado com outros polietilenos oferece boa processabilidade e 

estabilidade da bolha.  

 

2.3.  Polietileno linear de baixa densidade por síntese com catalisador 

metaloceno (m-LLDPE) 

 

Estes polímeros foram projetados para oferecer melhores 

propriedades mecânicas em relação ao LLDPE sintetizado por Ziegler-Natta. 

Quando comparados, o filme de LLDPE obtido com o catalisador de 

metaloceno apresenta resistência ao impacto quatro vezes maior, resistência 

ao rasgo de duas a quatro vezes maior, menor temperatura de selagem e 

melhor característica de processamento.[6,7] 

A natureza e o teor do comonômero incorporado nas resinas LLDPE 

influenciam a cristalinidade e a densidade das mesmas. O aumento do teor e 

do comprimento das ramificações ao longo da cadeia principal diminui a 

simetria ou regularidade da macromolécula, o que provoca uma redução da 

cristalinidade, abaixamento da densidade, do módulo elástico e da 

temperatura de fusão do polímero.[7] 

As resinas de LLDPE apresentam uma grande e importante posição 

no segmento de polietilenos no mercado de extrusão por sopro. Estas 

resinas são sintetizadas por copolimerização do etileno com um 

comonômero alfa-olefina, tanto 1-buteno, 1-hexeno ou 1-octeno. O resultado 

é o etileno/copolímero alfa-olefina com ramificações curtas ao longo da 

cadeia principal do polímero. A incorporação dos comonômeros de 1-buteno, 

1-hexeno e 1-octeno resultam nas ramificações (estas ramificações são 

grupos laterais) de etil (2 carbonos), butil (4 carbonos) e hexil (6 carbonos), 

respectivamente ao longo da cadeia principal. Há autores que tratam estes 

grupos laterais como ramificações (no caso de polietilenos). Em pesquisas 
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têm se observado que a “performance” das propriedades dos filmes, como o 

impacto ao dardo e as propriedades de tração aumentam com o aumento do 

tamanho do comonômero, isto, é 1-buteno < 1-hexeno < 1-octeno.[35] 

O baixo teor de ramificações curtas, conforme a Figura 2.3, e da 

ausência de ramificações longas faz com que o LLDPE seja mais cristalino 

que o LDPE.[6] 

No estado sólido há grande quantidade de “pontes” entre os cristais, 

constituindo uma trama molecular mais resistente.[5]  

 

 

 

Figura 2.3: Estrutura molecular do m-LLDPE.[8] 

 

O polímero utilizado neste trabalho foi sintetizado por um processo em 

solução. A grande vantagem deste processo é sua habilidade para 

incorporar altas quantidades de comonômeros de alfa-olefinas, como 

buteno, hexeno e octeno. O processo em fase gasosa se restringe à adição 

de comonômeros menores do que o hexeno,[8] pois as alfa-olefinas maiores 

(do tipo 1-octeno e 1-deceno) apresentam altos pontos de ebulição e não 

vaporizam no reator. 

No processo de polimerização em solução, o catalisador e o polímero 

são solúveis no meio. Este processo, geralmente, é feito a temperaturas 
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acima da temperatura de fusão do polímero e das resinas alfa-olefinas 

superiores. Teores de comonômeros acima de 9% podem ser obtidos, tanto 

com os catalisadores Ziegler-Natta como com os metalocênicos. Os 

processos em solução permitem a incorporação de teores mais elevados de 

alfa-olefinas superiores, pois o solvente facilita a difusão do comonômero no 

meio reacional.[9] 

 

2.4. Catalisadores de metaloceno 

 

Os processos de polimerização via tecnologia metalocênica vêm 

revolucionando a indústria de poliolefinas, especialmente os mercados de 

polietileno e polipropileno. O impacto causado por essa geração de 

catalisadores só é comparável à descoberta dos catalisadores Ziegler-Natta 

nos anos 50.[4] 

A utilização desses novos catalisadores para a polimerização de alfa-

olefinas tem permitido um melhor entendimento do mecanismo de reação, 

responsável pelo crescimento da cadeia de polímero, bem como da química 

do centro catalítico e da sua estereoespecificidade. Os catalisadores 

metalocênicos possuem uma única espécie ativa com um tipo de 

coordenação bem definido. Isto torna possível correlacionar a estrutura do 

metaloceno com propriedades dos polímeros tais como massa molar, 

microestrutura, cristalinidade e propriedades mecânicas.[7] 

O termo metaloceno foi criado por analogia ao ferroceno, nome dado 

aos complexos organometálicos de ferro com aromáticos (benzeno, 

ciclopentadieno). O ferroceno foi descoberto em 1951 por Woodward e 

Wilkinson, marcando o renascimento da química dos compostos 

organometálicos de transição d. 

Os metalocenos são complexos organometálicos constituídos por um 

metal de transição, normalmente zircônio, titânio e háfnio, complexado com 

um ou mais anéis aromáticos do tipo ciclopentadienilo. Estes estão ligados 

tendo os cinco átomos de carbono do anel unidos ao átomo metálico via 

ligação π.  
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O metaloceno pode ser um sanduíche de um íon metálico de carga 

positiva entre dois ânions ciclopentadienilos. O ciclopentadienilo é muito 

reativo e tem carga –1 e quando encontra um metal como o ferro com carga 

+2 forma um sanduíche de ferro, que é o ferroceno. Quando o 

ciclopentadienilo encontra um metal de carga maior como o zircônio, de 

carga +4, para balancear a carga, o zircônio precisa de mais dois ânions que 

podem ser íons cloreto de carga –1. Os catalisadores ferroceno e zircônio 

são bem parecidos, mas a diferença está no ângulo formado pelos anéis 

com o zircônio. O que faz com que este catalisador zircônio forme mais 

ligações quando comparado ao catalisador Ziegler-Natta.[10] 

A Figura 2.4 mostra a evolução dos catalisadores de metaloceno de 

1957 a 1990. 

 
TPFB –boro tetra(pentafluorfenil) – catalisador para metaloceno 

 

Figura 2.4: Evolução dos catalisadores de metaloceno.[11] 
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Para serem ativos como catalisadores, estes complexos 

metalocênicos precisam de um co-catalisador, sendo o mais conhecido o 

metilaluminoxano (MAO) à base de alumínio. A estrutura do MAO, que é um 

produto da reação entre o trimetilalumínio e água, não é totalmente 

conhecida, mas há sugestões de que possam existir as formas lineares, 

cíclicas ou tridimensionais. A Figura 2.5 mostra a forma linear do MAO. 

 

 

 

 

Figura 2.5: Estrutura linear do co-catalisador metilaluminoxano 

(MAO).[38] 

 

O primeiro exemplo, com grande potencial catalítico, dessa nova 

família de catalisadores, foi sintetizado em 1976 por Kaminsky (Universidade 

de Hamburgo, Alemanha), com estrutura do tipo Cp2ZrCl2 (dicloreto de 

diciclopentadienilzircônio).[11] 

 A principal razão para a intensa atividade nesta área é que, 

comparada à tecnologia Ziegler-Natta convencional, os metalocenos 

oferecem algumas vantagens significativas de processo: são mais 

econômicos e mais eficientes, ou seja, são mais ativos e mais específicos, 

produzindo assim polímeros com propriedades especificas,[6] como mostra a 

Tabela 2.1. 

Utilizando-se o catalisador de metaloceno com o co-catalisador MAO 

é possível produzir 40 000 000 g polietileno por g de zircônio por hora. São 

produzidas 46 000 cadeias do polímero por hora e o tempo de inserção de 

uma unidade de etileno é somente 3.10-5 s. Similar a esta pode ser 

observada na síntese de enzimas.[38] 
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Tabela 2.1: Comparação entre os sistemas catalíticos Ziegler-Natta e 

metalocênicos.[6] 

 

Características Ziegler-Natta Metalocenos 
Sítios ativos Diferentes Idênticos 
Sistema catalítico Heterogêneo Homogêneo ou 

suportado 
Co-catalisador Alquilalumínio MAO ou ânions não-

coordenados 
Distribuição de 
massa molecular 

Larga Estreita 

Distribuição das 
ramificações 

Não-regular Regular 

  

A superioridade dos catalisadores à base de metalocenos está 

associada à sua capacidade de atuar no controle da microestrutura do 

polímero obtido, em especial, com relação à distribuição de massa molar 

(Figura 2.6), ao tamanho das ramificações e à incorporação de comonômero 

(teor e distribuição composicional) para a produção de copolímeros (Figura 

2.7).[6] Já os catalisadores tipo Ziegler-Natta polimerizam facilmente etileno e 

propileno e incorporam somente pequenas quantidades isoladas de outros 

comonômeros.[7] 
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Figura 2.6: Comparação entre a curva de distribuição de massa molar 

de polietileno produzido por catalisadores metalocênicos e Ziegler-Natta.[6] 

 

 

Figura 2.7: Comparação entre a curva de teor e distribuição de 

comonômeros incorporados nas cadeias de polietileno produzidos por 

catalisadores metalocênico e Ziegler-Natta.[6] 
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Os catalisadores à base de metalocenos, também chamados de 

catalisadores de sítio único, ou seja, os sítios ativos são equivalentes em 

reatividade, realizam a polimerização de alfa-olefinas com vantagens. 

Reduzem o ciclo de polimerização, elevam a produtividade e geram 

polímeros com algumas propriedades melhoradas, tais como estabilidade 

dimensional, resistência térmica, transparência e resistência ao impacto. 

 

2.5.  Processo de Extrusão por Sopro[12,13] 

 

A extrusora tem a função de transformar o polímero sólido em 

fundido, plastificar e homogeneizar o material amorfo e finalmente gerar 

pressão suficiente para forçá-lo através de uma matriz. 

O processo de fabricação de filmes soprados é simples (Figura 2.8). 

O polímero em forma de grânulos é depositado em um funil, que irá 

alimentar a extrusora. Dentro da rosca, o calor e a fricção transformam os 

grânulos em massa fundida; a massa é empurrada por um cabeçote e vai se 

formando um tubo, através de uma matriz anelar. Uma “bolha” é então 

formada, cujas paredes são estiradas na circunferência pelo ar injetado e na 

vertical, pelos rolos puxadores, ao mesmo tempo são resfriadas (linha de 

resfriamento), conferindo então ao filme soprado uma orientação biaxial. 

 



________________________________________________________________14 

 

 

Figura 2.8: Esquema de uma extrusora de sopro para filmes.[13] 

 

A linha de resfriamento (Figura 2.9) é o ponto do balão a partir do qual 

o polímero fundido começa a esfriar. No caso de polietileno de baixa 

densidade ou linear de baixa densidade, a aparência pode mudar: ela se 

torna mais translúcida acima da linha de resfriamento. 

As características finais de um filme são determinadas pelo que 

ocorre no setor entre saída do cabeçote e os rolos puxadores.  

A morfologia de um filme não é apenas o resultado das características 

do polímero, mas também está intensamente relacionada com o esforço de 

cisalhamento e com a orientação que as moléculas sofrem quando passam 

pela matriz da extrusora de sopro. A taxa de resfriamento durante o 

processo de extrusão afeta significativamente a nucleação e o crescimento 

de cristais e retém em maior ou menor medida a orientação das moléculas. 

Por esta razão, considera-se que as variações na morfologia dos filmes 

produzidas com diferentes condições de fabricação têm um impacto 

importante nas propriedades finais de um filme.[14] 
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Figura 2.9: Esquema de uma bolha de polietileno de baixa densidade e/ou 

polietileno linear de baixa densidade.[13] 

 

2.6. Os polietilenos e suas propriedades[15] 

A ordem de grandeza da temperatura de fusão (Tm) dos polietilenos 

está relacionada com as interações, o tamanho e a perfeição dos cristalitos. 

Polietilenos com cristais maiores ou mais perfeitos apresentam Tm mais 

elevada do que os que possuem cristais menores ou menos perfeitos. 

 A cristalinidade dos polietilenos é determinada pela linearidade e 

regularidade da orientação das cadeias poliméricas. Os polietilenos podem 

apresentar diferentes graus de cristalinidade uma vez que a presença de 

alfa-olefinas ou ramificações nas cadeias reduz a regularidade da estrutura e 

a capacidade de formação de cristalitos perfeitos diminuindo assim a 

cristalinidade. 

As ramificações de cadeias curtas têm influência tanto no LLDPE 

como no LDPE, sobre a morfologia e algumas propriedades físicas tais como 

rigidez, densidade, dureza e resistência à tração. Isto ocorre porque a 
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estrutura ramificada de algumas regiões das moléculas impede um arranjo 

perfeitamente ordenado das cadeias. Já as ramificações de cadeia longa 

presentes no LDPE apresentam um efeito mais pronunciado sobre a reologia 

do fundido à redução do tamanho molecular e ao aumento dos 

entrelaçamentos.[6] 

Polímeros amorfos, livres de cargas e impurezas, são transparentes, 

não apresentam opacidade. Polímeros cristalinos podem ser mais ou menos 

translúcidos dependendo do grau de cristalinidade. Se os cristalitos dos 

polietilenos forem de diâmetro menor que o comprimento de onda da luz 

incidente, o material será transparente. Esta propriedade é dependente do 

grau de cristalinidade dos polietilenos. Assim, quanto mais ramificado o 

polímero, menor a sua cristalinidade e maior a sua transparência.[16] 

A adição de m-LLDPE ao LDPE modifica sensivelmente o 

comportamento térmico da mistura final devido, principalmente, a diferenças 

na cristalinidade dos mesmos.Estas diferenças são uma conseqüência da 

variação na estrutura e na massa molar, as quais, influenciam diretamente 

na formação dos cristalitos. 

As ramificações provenientes da incorporação da alfa-olefina nas 

cadeias do m-LLDPE impedem a formação de lamelas e, 

conseqüentemente, de uma estrutura cristalina. Assim, quanto maior o 

número de ramificações, menos espessas e uniformes serão as lamelas, o 

que leva a um abaixamento da Tm. 

A adição de LLDPE na mistura melhora as características do 

processo como “drawdown” (razão entre a abertura da matriz e a espessura 

do filme obtido) permitindo a obtenção de filmes menos espessos e um 

maior controle sobre a formação de géis. 

A maior resistência ao cisalhamento e a maior susceptibilidade à 

fratura fazem com que o processamento do LLDPE seja mais difícil em 

comparação com o do LDPE.[6] Um pequeno percentual de LDPE na mistura 

melhora a estabilidade do balão. 

As blendas de LDPE com m-LLDPE são imiscíveis, mas compatíveis. 

Na análise térmica de calorimetria exploratória diferencial (DSC) aparecem 
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dois picos distintos e a imiscibilidade pode também ser observada através de 

análises reológicas.[25] 

Os filmes de polietileno apresentam permeabilidade aos gases. Esta 

permeabilidade ocorre na região amorfa onde o volume livre e os 

movimentos de segmento de cadeia permitem a passagem de moléculas 

pequenas. Assim, polietilenos menos cristalinos são mais permeáveis aos 

gases.[16] 

Apesar de altamente resistentes à água e a algumas soluções 

aquosas, inclusive a altas temperaturas, o LDPE é atacado lentamente por 

agentes oxidantes. Além disso, solventes alifáticos, aromáticos e clorados, 

causam inchamento à temperatura ambiente. O LDPE é pouco solúvel em 

solventes polares como álcoois, ésteres e cetonas. 

A permeabilidade à água do LDPE é baixa quando comparada à de 

outros polímeros. A permeabilidade a compostos orgânicos polares como 

álcool ou éster é mais baixa do que aos compostos orgânicos apolares como 

heptano ou éter dietílico.[6] 

   

2.7. Blendas de polietilenos 

 

A mistura de dois ou mais polímeros diferentes é chamada de blenda. 

As blendas são preparadas para melhorar as propriedades dos produtos e 

reduzir custos.[29] 

As blendas podem ser homogêneas ou heterogêneas a nível 

microscópico, mas não devem exibir heterogeneidade macroscópica, que é 

considerada incompatível. As blendas são divididas em sistemas miscíveis e 

sistemas imiscíveis.[30] A mistura de dois polímeros diferentes, em geral, é 

imiscível.[29] Blendas miscíveis são as que apresentam interações favoráveis 

entre os segmentos das cadeias, sem a ocorrência de separação de fases. 

As blendas imiscíveis e compatíveis são as misturas que apresentam boa 

processabilidade e propriedades mecânicas desejáveis, sem apresentar 

interações especificas. 
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Blendas de LDPE com LLDPE são utilizadas comercialmente para a 

produção de filmes para diversas aplicações como sacaria industrial, 

empacotamento automático de alimentos, termoencolhíveis, esticáveis e 

outros. Os percentuais de cada resina podem variar desde misturas ricas em 

LLDPE, utilizadas em filmes destinados ao empacotamento automático de 

alimentos, até misturas ricas em LDPE como é o caso de filmes 

termoencolhíveis. Ambas as resinas, LDPE e LLDPE, apresentam 

características físicas e características de processamento particulares, 

devido às diferenças em suas estruturas moleculares, principalmente quanto 

ao grau e comprimento das ramificações e distribuição das massas 

molares.[9] 

As blendas destes polímeros têm sido feitas com o objetivo de 

melhorar as propriedades finais do produto bem como o processamento e 

minimizar custos de produção dos filmes.[9] As propriedades avaliadas em 

filmes são principalmente tensão de ruptura, alongamento na ruptura, 

resistência ao impacto, opacidade e brilho.  

 

2.8 Objetivo 

 

Este trabalho teve como objetivo avaliar as propriedades estruturais e 

mecânicas de blendas de LDPE e LLDPE em diferentes composições 

visando aplicações específicas. 
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3. Materiais e métodos 

 

3.1 Matéria-prima e preparação das amostras 

 

Os polímeros utilizados neste trabalho foram fornecidos pela empresa 

Dow Química. 

 

LDPE – 230 M  

Índice de fluidez – 3,0 g/10 min[36] 

Densidade – 0,9210 g/cm3 [36] 

 

m-LLDPE – Elite 5400 

Índice de fluidez – 1,0 g/10 min[37] 

Densidade – 0,9175 g/cm3 [37] 

 

A preparação das blendas e extrusão dos filmes foram feitos pelo 

laboratório de pesquisa e desenvolvimento da empresa Polisur, uma 

empresa do grupo Dow Química. 

As blendas de LDPE e m-LLDPE foram preparadas por sistema de 

tamboreamento e processadas em extrusora de sopro com espessura de 

0,08 mm nas proporções em massa de 75/25, 50/50 e 25/75 e foram 

analisados os grânulos de LDPE e m-LLDPE e o filme de m-LLDPE. Não foi 

preparado o filme de LDPE devido às condições de máquina da extrusora de 

sopro serem muito diferentes das utilizadas para as outras amostras. 

 

3.2. Análise Térmica 

 

A análise térmica é um conjunto de técnicas na qual uma propriedade 

física de uma substância e/ou seus produtos de reação é medido em função 

da temperatura ou tempo, enquanto a substância é submetida a um 

programa de temperatura controlada. 
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3.2.1. Termogravimetria (TG)[17,18,39] 

 

A termogravimetria (TG) é uma técnica na qual a variação de massa 

de uma substância e/ou de seus produtos de reação é medido em função da 

temperatura ou tempo, enquanto a substância é submetida a um programa 

controlado de temperatura, em uma atmosfera específica. 

O efeito do aquecimento até a decomposição em materiais 

poliméricos varia muito com a natureza química dos polímeros. Atingida a 

excitação térmica, as ligações covalentes das cadeias poliméricas 

movimentam-se vibracionalmente até a ruptura e formam uma diversidade 

de fragmentos de radicais ou pequenas moléculas, que podem reagir ou 

quebrar novamente. 

Quando atingida a excitação térmica, as ligações covalentes das 

cadeias poliméricas movimentam-se vibracionalmente até a ruptura e 

formam uma diversidade de fragmentos de radicais ou pequenas moléculas, 

que podem reagir ou quebrar novamente. 

O comportamento térmico de materiais pode ser conhecido desde que 

haja informações sobre cinética e mecanismos de decomposição. 

A TG de alta resolução com modo dinâmico utiliza a aproximação de 

uma função matemática que relaciona a razão de perda de massa com a 

razão de aquecimento da amostra. Quando a razão de perda de massa 

aumenta, a razão de aquecimento diminui, tendo como resultado a 

diminuição da razão de aquecimento durante a etapa de decomposição.Três 

parâmetros experimentais são necessários selecionar para a “performance” 

do experimento com o modo de aquecimento dinâmico: a razão de 

aquecimento inicial (máxima), o índice de resolução e a sensibilidade.[19] 

O aumento da resolução implica a diminuição da razão de 

aquecimento e, conseqüentemente, o aumento da separação dos eventos 

próximos de perda de massa, com economia no tempo experimental.[19] 

A resolução varia de zero a oito. Se a escolhida for zero, a razão de 

aquecimento é constante, e quando a resolução aumenta, o aparelho reage 
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a menores mudanças na razão de perda de massa. A sensibilidade controla 

a magnitude de resposta relativa a mudanças na taxa de reação. 

Foi utilizado o equipamento Hi-Res TGA 2950 da T.A. Instruments, de 

alta resolução com razão de aquecimento variável. 

As curvas TG/DTG foram obtidas em atmosfera de N2 e ar sintético 

(79% N2 e 21% O2) com vazão constante de 40 cm3 min-1 para a 

termobalança e de 60 cm3 min-1 para o forno, com razão de aquecimento de 

20°C min-1 da temperatura ambiente até 700°C, resolução 3 e sensibilidade 

1.  A massa para as  amostras foi de cerca de 3 mg e foi utilizado o cadinho 

de platina. Os valores de temperatura foram calibrados utilizando padrão de 

In e Al. 

Estes parâmetros experimentais foram selecionados para obter uma 

boa resolução nas etapas de perda de massa e evitar um longo tempo de 

análise. 

 

3.2.2. Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)[17,18,40] 

 

É uma técnica onde a diferença de energia entre uma substância e 

uma referência termicamente inerte é medida em função da temperatura ou 

tempo, enquanto a substância é submetida a um programa controlado de 

temperatura em uma atmosfera específica. Há dois tipos de aparelho de 

DSC: o DSC por compensação de potência e o DSC por fluxo de calor. 

O DSC por compensação de potência, a amostra e a referência são 

aquecidas separadas e individualmente e a diferença de temperatura entre 

estas é mantida próxima a zero, medindo-se a diferença de potência elétrica 

necessária para manter estas temperaturas próximas. 

Para este trabalho foi utilizado o DSC por Fluxo de Calor, onde a 

amostra e a referência são aquecidas na mesma fonte e a diferença de 

temperatura é medida. Este sinal é convertido em diferença de potência. 

Este aparelho adota a convenção da análise térmica diferencial (DTA), onde 

a diferença positiva de temperatura entre a amostra e a referência (pico 

exotérmico) significa liberação de calor pela amostra e a diferença de 
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temperatura negativa (pico endotérmico) significa absorção de calor pela 

amostra. 

Utilizou-se o equipamento DSC-10, por fluxo de calor da T.A. 

Instruments. 

As amostras com cerca de 3,5 mg foram aquecidas à razão de 

aquecimento de 10°C min-1 até 180°C e resfriadas a uma razão de 20°C  

min-1 até 30°C, seguido-se novo aquecimento à razão de 10°C min-1 até 

180°C. O método utilizado esta em conformidade com o recomendado pela 

ASTM 3417-98. A cápsula utilizada foi a semi-hermética de Al. Os valores de 

entalpia e temperatura foram calibrados utilizando padrão de In. A curva de 

referência foi obtida utilizando a cápsula vazia.    

As condições de análise foram idênticas para todas as amostras e 

para a análise dos resultados utilizada sempre o 2° aquecimento, porque 

está livre da tensão de relaxação. O 1° aquecimento elimina a tensão do 

polímero que sai da extrusora.As condições de análise foram idênticas para 

todas as amostras. 

 

3.2.3 Análise Térmica Dinâmico-Mecânica (DTMA) 

 

Esta técnica tem sido utilizada para a caracterização de polímeros 

através da detecção dos processos de relaxação, tanto macroscópico 

quanto molecular, por apresentar sensibilidade muito superior quando 

comparado às técnicas convencionais de análise térmica (DSC, TMA).[48] 

Essa técnica fornece informações a respeito do módulo elástico (E’), 

do módulo de dissipação viscosa (E”) e do amortecimento mecânico ou atrito 

interno (tanδ = E”/E’) de um material, quando sujeito a uma solicitação 

mecânica.[48] Deve-se fazer o monitoramento da relação tensão-deformação 

enquanto se varia a temperatura. A variação da temperatura deve ser abaixo 

da temperatura de transição vítrea (Tg) do polímero, que para o polietileno é 

de -25°C. Shieh e Chuang utilizaram em seu trabalho o intervalo de -150°C a 

100°C para blendas de LDPE com vários tipos de LLDPE.[42] Não foi possível 

determinar estas características neste trabalho, pois o nosso equipamento 
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de DMA (Laboratório de Polímeros IQ-USP) não está equipado com a 

unidade de resfriamento. A partir dessas variáveis, pode-se correlacionar 

propriedades como tenacidade, resistência ao impacto, envelhecimento, 

tempo de vida sob fadiga, resistência à propagação de trincas, rigidez, 

módulo e amortecimento, avaliar a miscibilidade das blendas poliméricas.[48] 

O comportamento dinâmico-mecânico ocorre quando um material 

elástico é solicitado através da aplicação de uma tensão senoidal, dentro de 

seu limite elástico e linear, responde imediatamente, através de uma 

deformação também senoidal. Quando um material plástico (ou viscoso) é 

solicitado nas mesmas condições, a resposta também será senoidal, mas 

atrasada em 90° com relação à solicitação. Como exemplo deste 

comportamento, tem-se o amortecimento ideal.[48] A Figura 3.1 mostra estes 

dois tipos de resposta. 

 

 

 

Figura 3.1: Solicitação cíclica do tipo senoidal e dois tipos de 

resposta: em-fase ou elástica e fora-de-fase ou plástica (viscosa).[48] 

 

O módulo de Young ou de elasticidade é a relação entre a tensão de 

tração e a deformação na região linear da curva tensão de tração versus 

deformação, ou seja, na região em que a resposta do corpo de prova ao 

alongamento é crescente e proporcional à deformação imposta (conhecida 

como região elástica).[22] 

Diferentes tipos de materiais têm diferentes tipos de curvas tensão de 

tração-deformação (Figura 3.2). Em sólidos elásticos a tensão é proporcional 
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à deformação (Lei de Hooke), em fluidos viscosos, por outro lado, a tensão é 

proporcional à razão de deformação (Lei de Newton).[18] 

Para se determinar o módulo de Young deve-se traçar uma tangente 

à curva tensão de deformação na região linear e escolher qualquer ponto 

dessa tangente, calculando então a razão entre a tensão e a deformação 

correspondente.  

O módulo de Young é um indicador da rigidez do material, sendo que 

quanto maior o módulo, mais rígido é o material.[22] 
 

 

 

Figura 3.2: Curvas da relação entre a força de tração e a deformação 

de materiais com diferentes características.[22] 

 

Utilizou-se o equipamento DMA Q800 da T. A. Instruments com 

acessório para tração em filme de até 2 mm de espessura à razão de 2N 

min-1 até 18N à  temperatura de 30°C. A calibração do equipamento foi feita 

utilizando uma chapa de aço padrão, conforme o manual do equipamento.[33] 

As amostras dos filmes foram ensaiadas com a dimensão de 5 mm X 25 mm 

X 0,080 mm. 
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3.3. Espectroscopia Vibracional[20,21] 

 

As técnicas espectroscópicas permitem a obtenção de informações 

estruturais sobre as moléculas. As informações vibracionais de moléculas 

podem ser obtidas através de três técnicas principais: espectroscopia de 

absorção no IR, espalhamento Raman e espalhamento inelástico de 

nêutrons. A última técnica não é muito difundida devido aos custos e 

dimensões de equipamento serem relativamente grandes, além da fonte de 

nêutrons para o espalhamento ser geralmente um reator nuclear. 

Uma molécula no estado fundamental pode interagir com a radiação 

eletromagnética por duas formas distintas. Se a radiação possui a mesma 

freqüência que uma das vibrações normais, geralmente na região IR, pode 

ocorrer a absorção desta radiação pela molécula, desde que os vetores 

campo elétrico e momento dipolar não sejam ortogonais. Esta energia 

absorvida será posteriormente dissipada pela molécula por transferência de 

calor para outras moléculas, ou seja, por um decaimento não-radiativo. Um 

espectro de absorção no IR de um material é obtido quando a radiação de 

freqüência IR passa através da amostra e determina-se qual fração é 

absorvida nesta freqüência dentro de um intervalo espectral particular. A 

outra forma pela qual a molécula interage se dá pelo fenômeno de 

espalhamento, com ou sem mudança na energia de radiação incidente. O 

espalhamento elástico de radiação incidente, sem mudança de energia, é 

chamado de espalhamento Rayleigh. O espalhamento inelástico, com 

mudança de energia da radiação, é chamado de espalhamento Raman e a 

mudança na energia é igual à energia vibracional da molécula. O 

espalhamento Raman mais intenso ocorre a energias menores que a da 

radiação incidente e é conhecido como espalhamento Raman Stokes; o 

menos intenso (a energia maiores) é chamado de Raman anti-Stokes. 

Algumas vibrações normais de uma molécula, embora não todas 

podem ser observadas pela espectroscopia no IR, são chamadas ativas no 

IR. Temos a mesma situação para a espectroscopia Raman. 
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As regras de seleção para o espalhamento Raman são diferentes das 

de absorção de radiação no IR, em razão de serem fenômenos físicos 

diferentes. No espalhamento Raman, a atividade está ligada ao momento de 

dipolo induzido na molécula pelo campo elétrico da radiação 

(polarizabilidade). Para ocorrer uma transição, deve haver uma variação da 

polarizabilidade com a vibração da molécula. 

   

3.3.1. Espectroscopia Fotoacústica no Infravermelho (PAS-IR)[20] 

 

Esta técnica baseia-se no princípio de que a absorção de radiação IR 

modulada incidente na amostra, será absorvida pelos modos vibracionais da 

molécula. A radiação absorvida será convertida em energia térmica. 

A energia térmica se propaga até a superfície da amostra, aquecendo 

e resfriando, conforme a absorção da radiação pela amostra, gerando uma 

onda de pressão, por meio da expansão do gás que preenche a célula, e é 

detectado por um microfone, convertendo-se em sinal elétrico. 

O sinal elétrico gera um interferograma que é convertido em espectro 

infravermelho por meio da transformada de Fourier. 

O gás, em geral utilizado, é o gás hélio, pois é o gás que possui a 

maior condutividade térmica. 

A profundidade de penetração da radiação IR na amostra depende da 

freqüência da radiação e, quanto menor a freqüência, maior a penetração e 

maior a intensidade do sinal, no infravermelho convencional. 

A Figura 3.3 mostra o esquema do acessório fotoacústico no IR. 

Utilizou-se o equipamento BOMEM DA 3.16 com acessório 

fotoacústico MTEC 200. 

Foram co-adicionados 64 espectros com resolução de 4 cm-1. A 

velocidade do espelho móvel foi de 0,05 cm s-1 e a abertura do obturador foi 

de 10 mm. A célula foi purgada com gás He por aproximadamente 2 minutos 

antes da obtenção dos espectros, a fim de arrastar vapor d’água e dióxido 

de carbono. Para o espectro de referência foi utilizado um compósito de 

borracha e carvão. 
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Figura 3.3: Esquema do acessório fotoacústico no IR 

 

3.3.2. Espectroscopia de Espalhamento Raman[20] 

 

A espectroscopia Raman é uma técnica complementar à 

espectroscopia de absorção no infravermelho. O princípio físico é diferente 

da absorção no infravermelho. Modos vibracionais que apresentam variação 

na polarizabilidade com a vibração são ativos no espalhamento Raman.  

O comprimento de onda da radiação excitante utilizada na 

espectroscopia Raman convencional é, em geral, na região do visível, 

também sendo utilizados na região do UV. 

O espectrômetro Raman por transformada de Fourier (FT Raman) 

utiliza como radiação excitante, um laser de Nd:YAG (neodímio e silicato de 

ítrio e alumínio), em 1064 nm do infravermelho próximo, fora da região de 

excitação da fluorescência (UV-VIS).  

As vantagens da espectroscopia Raman em relação à absorção no 

infravermelho são: a inexistência de restrição quanto a tamanho, forma ou 

fase da amostra, a análise em soluções aquosas (a água é fraca 

espalhadora, mas absorve consideravelmente a radiação IR) e a aplicação 

de regras de seleção menos restritivas (espectros mais ricos). 



________________________________________________________________28 

Utilizou-se o equipamento RFS 100/S Bruker com laser contínuo 

Nd:YAG com radiação excitante em 1064 nm, registrando-os de 100 a 3500 

cm-1. 

 

3.4. Difração de Raios-X (WAXD)[23] 

 

A radiação de raios-X é emitida por um tubo. Este tubo de raios-X é 

constituído de uma ampola a vácuo contendo um cátodo aquecido e um 

ânodo (ou alvo metálico). 

Os elétrons emitidos pelo filamento de tungstênio são acelerados por 

um campo elétrico de alta voltagem entre o cátodo e o ânodo. Os elétrons 

acelerados ao se chocarem com o alvo metálico são freados bruscamente, 

convertendo sua energia cinética em calor e emissão de raios X. Na Figura 

3.4, o esquema do difratograma de raios-X. 

 

 

 

Figura 3.4: Esquema do difratômetro de raios-X. [46] 

 

O difratograma de raios-X é apresentado em um gráfico de 

Intensidade versus ângulo 2θ, onde os picos apresentam a presença de 

cristalinidade e o halo amorfo representa a região amorfa do polímero. 
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Utilizou-se o equipamento Rigaku Miniflex com radiação Kα de cobre 

(Cu), comprimento de onda de 1,541 Å e filtro de níquel (Ni). Estes ensaios 

foram feitos na Central Analítica do IQ-USP. 

 

3.5. Ensaios físicos 

 

Todos os ensaios físicos foram feitos no laboratório da empresa 

Polisur, uma empresa do grupo Dow Química. 

 

3.5.1.  Propriedades ópticas[22] 

 

A opacidade e o brilho de um material plástico não estão diretamente 

relacionados com a estrutura química ou massa molecular, mas são 

principalmente determinados pela morfologia do polímero. As propriedades 

de aparência óptica são de dois tipos: propriedades morfológicas, que se 

correlacionam com a opacidade, e as propriedades superficiais, que 

produzem a refletância especular e a refletância atenuada. 

Uma embalagem plástica com elevado brilho e transparência 

constituem-se numa ferramenta valiosa para o setor de “marketing”, que 

busca sempre uma boa apresentação visual do produto. Por outro lado, 

muitas vezes a proteção contra a incidência de luz se faz necessária, por se 

tratar do acondicionamento de produtos sensíveis a reações de deterioração 

catalisadas pela luz. 

O brilho de uma embalagem expressa sua capacidade em refletir a 

luz incidente. Os equipamentos e métodos hoje utilizados para avaliação 

desta propriedade medem o brilho especular, que é a porcentagem de luz 

incidente a um determinado ângulo e refletida em um mesmo ângulo (ângulo 

de incidência = ângulo de reflexão, Figura 3.5). Para filmes, o brilho é 

normalmente medido a um ângulo de 45° e a norma utilizada é a ASTM 

D2457-97. 

A opacidade é definida como o valor de transmissão de luz obtido 

quando se mede apenas o feixe de luz transmitido, que sofre uma dispersão 
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superior a 2,5° em relação à direção do feixe de luz incidente, Figura 3.5. A 

norma ASTM D1003-00 apresenta uma metodologia para determinação de 

opacidade para plásticos transparentes, sendo que, para materiais com 

opacidade superior a 30%, recomenda-se a utilização da metodologia 

descrita na norma ASTM E167-96. 

Os métodos utilizados para a determinação do brilho e opacidade 

utilizam equipamentos específicos que empregam fontes de luz 

padronizadas pela CIE (Commission International de L’Eclairage). As fontes 

de luz mais usadas são as fontes A, B e C que correspondem, 

respectivamente, à luz incandescente, luz do sol do meio dia e luz do dia 

com céu encoberto. Tratando-se, portanto, de fontes de luz com intensidade 

e faixa de comprimento de onda de luz específico. 

 

  intensidade da luz transmitida com dispersão 
      %opacidade = --------------------------------------------------------------- x100 (I) 
              intensidade da luz incidente 

   

 

αα

δ

Reflexão da luz

Opacidade

Feixe de luz
   incidente

 

δ  ≥  α  + 2,5° 
 

 

Figura 3.5: Representação esquemática dos efeitos que ocorrem com 

um feixe de luz ao incidir sobre uma superfície plana.[22] 
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3.5.2. Rasgo de Elmendorf[22,28] 

 

A resistência ao rasgamento é um parâmetro de resistência mecânica 

útil para especificação e avaliação da qualidade de um material flexível. 

A resistência ao rasgamento é função da natureza química do 

material, presença e grau de orientação e direção do material que está 

sendo ensaiada. 

Os filmes plásticos, devido à orientação a que são submetidos 

durante a transformação, em geral apresentam marcante anisotropia na 

resistência ao rasgamento o que requer que esta propriedade seja 

determinada para cada uma das direções do filme. 

Apesar da resistência ao rasgamento de um material aumentar com a 

espessura, esta relação não é linear e, portanto, os valores obtidos não 

devem ser extrapolados para diferentes espessuras. Somente dados obtidos 

com amostras de mesma espessura média podem ser comparados. 

A determinação da resistência à propagação ao rasgo é mais usual, 

sendo os métodos mais empregados para esta determinação aqueles que 

utilizam o equipamento do tipo Elmendorf (Figura 3.6), conforme a norma 

ASTM D1922-00. 

 

 

Figura 3.6: Esquema de um equipamento tipo Elmendorf.[22] 
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Como mostra a Figura 3.7, estes dois tipos de corpos de prova 

podem ser utilizados, sendo preferível o formato com raio constante 

cuja geometria compensa, em parte, o problema de desvio da linha de 

rasgo (rasgo oblíquo). 

 

 

 

Figura 3.7: Corpos de prova: o primeiro com formato de raio 

constante e o segundo retangular para o ensaio de resistência à 

propagação do rasgo em equipamento Elmendorf.[22] 

 

Para calcular a força média de propagação ao rasgo, utiliza-se 

a equação: 

        16. x  
 F (gf) =   ------------- (II) 
  n  

 
ou 
 

         16. 9,81.x  
 F (mN) =   --------------- (III) 
  n  

 
Onde: 
 
F = resistência à propagação do rasgo 

x =  leitura da escala 

n = número de corpos de prova necessários para a determinação 
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O número 16 é o fator de correção aplicado para o 

equipamento com pêndulo de 1600 gf, que é o pêndulo mais utilizado. 

 

3.7.7. Propriedades de tração[22,28] 

 

As propriedades de tração expressam a resistência do material 

à deformação por alongamento quando submetido à tração, 

solicitação característica das máquinas de acondicionamento, dos 

processos de conversão (impressão e laminação) e do manuseio de 

embalagens. 

O ensaio de determinação das propriedades de tração de um 

filme flexível envolve a separação, a uma velocidade constante, de 

duas garras que prendem as extremidades de um corpo de prova, 

registrando-se ao longo do ensaio a força ou resistência que o 

material oferece à deformação. 

A Figura 3.8 apresenta a curva característica da relação tensão 

de tração versus deformação de filmes flexíveis. A deformação é o 

alongamento relativo do corpo de prova em relação ao seu 

comprimento original. Observa-se que, inicialmente, o material 

oferece resistência crescente à solicitação de tração, a qual provoca o 

seu alongamento. A partir de certo ponto, o aumento de resistência 

passa a ser menor para o mesmo aumento de deformação até o 

ponto de escoamento, a partir do qual é possível alongar o filme sem 

que este responda com um aumento de resistência. Continuando o 

alongamento, o material resiste até que ocorra sua ruptura. 
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Fmáx = força máxima Amáx = alongamento na máxima força 
Frup = força de ruptura Along = alongamento no ponto de ruptura 
Fesc = força no ponto de escoamento Aesc = alongamento no ponto de escoamento 

 

Figura 3.8: Curva característica da relação tensão de tração 

versus alongamento.[22] 

 

3.5.3.1. Resistência à tração na ruptura[22,28] 

 

A resistência à tração na ruptura é a resistência oferecida pelo 

material no ponto de ruptura, expressa em MPa, N/m2 ou kgf/cm2. 

Em geral, para filmes utiliza-se um corpo de prova com 25,4 mm de 

largura, e deve–se ensaiar o sentido transversal (DT) e o longitudinal (DM), 

que é o sentido de fabricação. O ensaio é feito em um dinamômetro de 

tração conforme a ASTM D882-00. 

 

         Frup  
 Resistência à tração na ruptura (MPa) =  ---------- (IV) 
  Amin  
 

Onde: 

Frup = força registrada no ponto de ruptura 

Amin = área mínima inicial do corpo de prova 
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3.5.3.2. Porcentagem de alongamento[22,28] 

 

A porcentagem de alongamento é a relação percentual entre o 

alongamento do corpo de prova e seu comprimento inicial, podendo ser 

determinada para a situação de ruptura ou no ponto de escoamento. 

Como no ensaio de resistência à tração na ruptura, também se utiliza 

um corpo de prova com 25,4 mm de largura, e deve-se ensaiar o sentido 

transversal (DT) e o longitudinal (DM), que é o sentido de fabricação. O 

ensaio é feito em um dinamômetro de tração conforme a ASTM D882-00. 

 

        AT   

Alongamento na ruptura (%) =  -------- .100 (V) 
 DG   

 

Onde: 

AT = alongamento total do corpo de prova até a ruptura 

DG = distância inicial entre as garras 

 

3.5.4. Resistência ao impacto do dardo[22] 

 

No ensaio de resistência ao impacto do dardo em queda livre 

determina-se a energia que causa ruptura em filmes flexíveis sob condições 

específicas de impacto. Esta energia é expressa em termos de peso (massa) 

de um dardo que cai de uma altura específica, o qual provocará falha em 

50% dos corpos de prova ensaiados. 

Este ensaio é útil para avaliar filmes flexíveis que, a princípio, se 

deformam no local de impacto e depois rasgam neste local sem, contudo, 

propagar o rasgo. É um ensaio característico para filmes de polietileno. 

O procedimento padrão consiste em ensaiar corpos de prova com 

pesos de dardo variados, aumentando o peso do dardo com incrementos 

uniformes, para este ensaio é utilizado um equipamento para teste 

Davenport, como mostra a Figura 3.9, a norma utilizada é a ASTM D1709-

01. 
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Figura 3.9: Esquema do equipamento para ensaio de impacto ao 

dardo.[22] 

 

3.5.5. Resistência da termossoldagem à tração[22] 

 

Termossoldagem é um processo pelo qual duas estruturas contendo 

pelo menos uma camada de termoplástico na interface são unidas pela ação 

combinada de calor e pressão. 

A resistência mecânica da termossoldagem é tradicionalmente 

avaliada medindo-se a força necessária para separar as duas superfícies 

seladas, por meio de ensaios estático e dinâmico. O ensaio estático é 

qualitativo e consiste basicamente em fixar a uma das extremidades da 

termossoldagem um peso conhecido, registrando-se o tempo necessário 

para que ocorra a falha da termossoldagem. O ensaio dinâmico é 

quantitativo e mede a força necessária para separar as duas camadas 

termossoldadas. Esta determinação pode ser feita com a termossoldagem 

ainda quente, quando o material ainda não está solidificado (“hot tack”), ou à 
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temperatura ambiente. A norma utilizada é a ASTM F88-00 e o equipamento 

utilizado para este ensaio é uma máquina universal de ensaios, a Figura 

3.10 mostra os corpos de prova recomendados para este ensaio. 

 

 

 

 

Figura 3.10: Corpos de prova recomendados de acordo com o tipo de 

solda, dimensões em mm.[22] 
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4. Resultados e Discussão 

 

4.1. Termogravimetria 

 

Em atmosfera de N2 a temperatura inicial de decomposição para o 

LDPE é de 326°C, para m-LLDPE, é de 381°C e as blendas apresentam 

temperatura em torno de 360°C. Yang, Miranda e Roy[44], em seu trabalho, 

encontraram a temperatura inicial de decomposição para o LDPE em 

atmosfera de N2 em 310°C e a encontrada neste trabalho é de 326°C, a 

temperatura final de decomposição encontrada pelos autores é de 497°C, o 

que também está bem próxima da encontrada neste trabalho que é de 

480°C. 

A temperatura do início da decomposição foi determinada a partir da 

curva DTG, no ponto onde esta deixa de ser zero. 

A Tabela 4.1 mostra a comparação dos resultados da temperatura de 

decomposição inicial e final do LDPE obtidos neste trabalho com o do artigo 

de referência. 

 

Tabela 4.1: Comparação dos resultados da temperatura de 

decomposição inicial e final do LDPE em atmosfera de N2 obtidos neste 

trabalho com o do artigo de referência. 

 

Temperatura de 
decomposição (°C) 

Neste 
trabalho 

Artigo de 
referência 

Inicial 326 310 
final 480 497 

 

Como pode ser observado na Figura 4.1, o m-LLDPE tem maior 

estabilidade térmica do que o LDPE. 

Pela curva DTG do LDPE, m-LLDPE e blendas (Figuras 4.2, 4.3, 4.4, 

4.5 e 4.6) pode-se observar que a temperatura de maior taxa de perda de 

massa das amostras ensaiadas está em torno de 427°C. 

 



________________________________________________________________39 

 

Figura 4.1: Curva TG do LDPE, m-LLDPE e suas blendas em 

atmosfera de N2. 

 

 

Figura 4.2: Curva DTG do LDPE em atmosfera de N2. 

 

Temperatura inicial 
de decomposição 
do m-LLDPE em 

381oC 

Temperatura inicial de 
decomposição do 
LDPE em 326°C 

Temperatura inicial de 
decomposição das 

blendas 360°C 
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Figura 4.3: Curva DTG do m-LLDPE em atmosfera de N2. 

 

 

Figura 4.4: Curva DTG da blenda de 75% LDPE e 25% m-LLDPE em 

atmosfera de N2. 
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Figura 4.5: Curva DTG da blenda de 50% LDPE e 50% m-LLDPE em 

atmosfera de N2. 

 

 

Figura 4.6: Curva DTG da blenda de 25% LDPE e 75% m-LLDPE em 

atmosfera de N2. 
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Em atmosfera de ar sintético, a temperatura inicial de decomposição 

do LDPE é de 235°C, para m-LLDPE é de 246°C e as blendas apresentam 

temperatura em torno de 244°C. 

Como em atmosfera de N2, em ar sintético, o comportamento térmico 

do m-LLDPE é similar as do LDPE, ou seja, o m-LLDPE apresenta melhor 

estabilidade térmica que o LDPE, como pode ser observado pela Figura 4.7. 

Pela curva DTG do LDPE, m-LLDPE e blendas (Figuras 4.8, 4.9, 4.10, 

4.11 e 4.12) podem ser observados que a temperatura de maior taxa de 

perda de massa das amostras ensaiadas está em torno de 376°C. 

 

 

Figura 4.7: Curva TG do LDPE, m-LLDPE e suas blendas em 

atmosfera de ar sintético. 

 

Temperatura inicial de 
decomposição do m-

LLDPE em 246oC 

Temperatura inicial de 
decomposição das blendas 

244°C 

Temperatura inicial de 
decomposição do LDPE 

em 235°C 
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Figura 4.8: Curva DTG do LDPE em atmosfera de ar sintético. 

 

 

Figura 4.9: Curva DTG do m-LLDPE em atmosfera de ar sintético. 
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Figura 4.10: Curva DTG da blenda 75% LDPE e 25% m-LLDPE em 

atmosfera de ar sintético. 

 

 

Figura 4.11: Curva DTG da blenda 50% LDPE e 50% m-LLDPE em 

atmosfera de ar sintético. 
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Figura 4.12: Curva DTG da blenda 25% LDPE e 75% m-LLDPE em 

atmosfera de ar sintético. 

 

A Tabela 4.2 mostra os resultados de temperatura de decomposição 

inicial para o LDPE, m-LLDPE e blendas em atmosferas de N2 e ar sintético.  

 

Tabela 4.2: Comparação dos resultados obtidos de temperatura de 

decomposição inicial para o LDPE, m-LLDPE e blendas em atmosferas de 

N2 e ar sintético. 

 

Temperatura de 
decomposição inicial (°C) 

LDPE m-LLDPE Blendas 

Atmosfera N2 326 381 360 
Atmosfera de ar sintético 235 246 244 

 

Para a processabilidade do material a informação mais importante a 

ser considerada é a obtida em atmosfera de ar sintético, por se aproximar 

mais da realidade na indústria. O polietileno, quando é extrudado em 

extrusora por sopro, deve estar em temperaturas abaixo da temperatura de 

início da decomposição deste polímero. 
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As curvas TG mostram que o m-LLDPE tem maior estabilidade 

térmica que o LDPE tanto na atmosfera de N2 quanto na atmosfera de ar 

sintético.  

A decomposição em atmosfera de N2 ocorreu em uma única etapa, 

enquanto que a decomposição em atmosfera de ar sintético ocorreu em 

várias etapas. Isto ocorre devido à presença de oxigênio no ar sintético, o 

que torna o mecanismo de decomposição diferente para cada gás utilizado. 

Estes mecanismos podem ser estudados através de análises 

complementares por meio de cromatografia gasosa, espectroscopia de 

massa e espectroscopia no infravermelho acopladas a termogravimetria.[24] 

A Figura 4.13 representa um exemplo da decomposição térmica do 

polietileno puro. O polietileno degrada pelas ligações do tipo tesoura de sua 

cadeia. O produto inicial depende da reatividade e das reações possíveis 

dos vários radicais produzidos. Quando o polietileno sofre degradação, ele 

perde aproximadamente 80% da massa. O caminho mais importante na 

degradação deste polímero é a transferência intermolecular. Os produtos 

mais voláteis, que resultam da despolimerização ou transferência 

intramolecular, são de menor importância.[32] 
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Figura 4.13: Esquema da decomposição térmica do polietileno 

puro.[32] 

 

4.2. Calorimetria exploratória diferencial 

 

Os dados obtidos por esta técnica foram temperatura de fusão e 

percentual de cristalinidade das amostras e suas blendas. A temperatura de 

fusão (Tm) corresponde ao mínimo do pico endotérmico das curvas. O 

percentual de cristalinidade (Wc,h) foi obtido a partir da razão entre as 

variações de entalpias de fusão da amostra (∆Hm) e da substância 100 % 

cristalina (∆Hm,100%). O valor da variação de entalpia para polietileno 100% 



________________________________________________________________48 

cristalino é de 286,6 J g-1,[31] e foi possível estimar o Wc,h pela equação que 

segue: 

 

 ∆Hm   
Wc,h = -------------- .100 (VI) 

 ∆Hm,100%   
 

Onde: 

Wc,h = percentual de cristalinidade por DSC. 

∆Hm = variação de entalpia de fusão medido pelo DSC. 

∆Hm,100%
 = variação de entalpia de fusão de um padrão de polietileno 

100% cristalino. 

 

A variação de entalpia de fusão das amostras foi calculada a partir da 

integração da área dos picos de fusão, utilizando-se o programa apropriado. 

As curvas de DSC nos mostram que o LDPE (Figura 4.14) apresenta 

pico de fusão em 108°C e 33% de cristalinidade e o m-LLDPE (Figura 4.15) 

apresenta curva de fusão com dois picos devido à heterogeneidade dos 

cristalitos presentes, com picos de fusão em 114 e 119°C e 35% de 

cristalinidade. Segundo trabalho de Becker, o LDPE apresenta pico de fusão 

em 112°C e 35% de cristalinidade e o LLDPE também apresenta o pico de 

fusão com dois picos em 112°C e 123°C e 35% de cristalinidade,[9] enquanto 

que no trabalho de Shieh e Chuang o LDPE apresenta pico de fusão em 

107,5°C e o LLDPE em 124,5°C.[42] Pode se concluir que há uma 

compatibilidade entre os valores determinados neste trabalho e os 

publicados em trabalhos anteriores. A Tabela 4.3 mostra o comparativo 

destes resultados. 
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Tabela 4.3: Comparação entre os resultados obtidos neste trabalho e 

os artigos de referência.[9,42] 

 

LDPE m-LLDPE  
Tm  (°C) Wc,h (%) Tm (°C) Wc,h (%) 

Neste trabalho 108 33 114 e 119 35 
Becker 112 35 112 e 123 35 
Shieh e Chuang 107,5 ---- 124,5 ---- 

 

 

 

Figura 4.14: Curva DSC do LDPE. 
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Figura 4.15: Curva DSC do m-LLDPE. 

 

A utilização de diferente percentual de LDPE e m-LLDPE (Figura 

4.16) nas blendas influencia na formação de diferentes tipos de cristalitos 

causando um alargamento no pico de fusão, apesar de não influenciar no 

grau de cristalinidade que está em torno de 30 a 40%. 

O LDPE apresenta Tm mais baixa que o m-LLDPE, conforme a 

literatura[15], o m-LLDPE deve apresentar cristais maiores ou mais regulares 

que o do LDPE, enquanto que o grau de cristalinidade do LDPE é menor 

comparado ao do m-LLDPE, o que também é compatível à formação de 

cristalitos mais regulares no m-LLDPE. 

O LDPE apresenta maior número de ramificações na cadeia, o que 

reduz a regularidade da estrutura e a capacidade destas de formarem 

cristalitos regulares diminuindo assim o grau de cristalinidade. 
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Figura 4.16: Curvas DSC com as blendas de LDPE com m-LLDPE. 

 

As curvas DCS das blendas de LDPE e m-LLDPE (Figura 4.16) 

mostram três picos distintos. O fenômeno da não cocristalização é 

observado no caso destas blendas. Isto talvez seja devido ao alto grau de 

ramificações do LDPE. Na recristalização de uma blenda polimérica, quando 

a temperatura diminui, o polietileno entra próximo ao núcleo do cristal em 

crescimento, levando à separação de fase líquido-sólido. Os pontos de fusão 

dos LDPE e m-LLDPE são abaixados pelo outro componente ao invés de 

serem aproximados. Isto pode ser possível devido os seguintes efeitos: o 

efeito cinético de uma fase sólida, que pode obstruir ou tornar irregular o 

crescimento das lamelas dos cristalitos ou esferulitos da outra fase e 

perturbações térmicas devido a diferentes taxas de cristalização entre o 

LDPE e m-LLDPE. O pico do LDPE e os dois picos do m-LLDPE que 

aparecem distintos sugerem a imiscibilidade das blendas.[25] A 

compatibilidade das blendas pode ser observada por meio dos ensaios 

mecânicos que apresentam valores superiores. 
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4.3. Análise Térmica Dinâmico-Mecânica 

 

Para determinar o módulo de Young foi traçada uma tangente à curva 

tensão de deformação na região linear (Figuras 4.27 e 4.28), o ponto 

escolhido dessa tangente foi em 1 MPa no eixo da tensão, calculando-se a 

razão entre a tensão e a deformação correspondente tem-se o módulo de 

Young, conforme mostra a Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4: Resultados de módulo de Young obtidos pelas curvas de 

DTMA, no sentido longitudinal (DM) e transversal (DT). 

 

Módulo de 
Young 

75% LDPE 
25% m-LLDPE 

50% LDPE 
50% m-LLDPE 

25% LDPE 
75% m-LLDPE 

m-LLDPE 

(MPa) DM 89,5 84,3 77,5 86,77 
(MPa) DT 162,1 131,1 120,0 91,18 

 

Pode-se observar através das curvas DTMA, pelo cálculo do módulo 

de Young, que o LDPE é mais rígido que o m-LLDPE, com o aumento do 

teor de LDPE nas blendas o material fica mais rígido, (Tabela 4.4 e Figura 

4.26). O que pode ser observado também pelos ensaios de alongamento na 

ruptura e impacto ao dardo. 
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Figura 4.17: Curvas com os resultados de módulo de Young. 
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Figura 4.18: Curvas DTMA do m-LLDPE e suas blendas no sentido 

longitudinal do filme. 

 

Figura 4.19: Curvas DTMA do m-LLDPE e suas blendas no sentido 

transversal do filme. 
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4.4. Espectroscopia Fotoacústica no infravermelho[20,26] 

  

Comparando-se os espectros IR dos polímeros e suas blendas 

encontramos semelhanças entre eles, devido a presença de grupos 

similares em proporções diferentes ao longo da cadeia, conforme mostra a 

Figura 4.20. 
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Figura 4.20: Espectros IR do LDPE, m-LLDPE e suas blendas. 

 

Na Figura 4.21, observamos as bandas fortes em 2924 e 2854 cm-1 

correspondentes às vibrações normais de estiramento assimétrico e 

simétrico do grupo CH2 dos polímeros. As bandas 1470 e 1466 cm-1 são 

características à deformação angular simétrica do metileno.  A banda que 

aparece a 720 cm-1 é atribuída à vibração “rocking” da longa seqüência de 

grupos metileno (-CH2-)n. O dubleto em 720 e 730 cm-1 ocorre devido a 

interação dos grupos metileno na região cristalina.[47] 

A banda em 1378 cm-1 é devida ao grupo metil terminal dos 

polímeros. Segundo Blitz e Mcfaddin, a banda relativa à deformação do 

grupo metil terminal de cada ramificação pode ser distinguida de acordo com 

o tipo de ramificação. Por exemplo, se a ramificação for etila a banda será 
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em 1379 cm-1 e isobutila em 1383 cm-1, por outro lado as ramificações 

metila, butila e hexila não podem ser distinguidas apenas por esta técnica 

(seria necessário uma análise complementar com a técnica de NMR), todas 

aparecem em 1378 cm-1, como é o caso deste polímero que foi analisado. A 

banda em 1378 cm-1 é mais intensa no m-LLDPE quando comparado com 

um LLDPE (Ziegler-Natta) isso pode ser um indício de que a inserção de 

ramificações para o m-LLDPE seja maior.[41] A banda do grupo metil em 

1378 cm-1 sofre interferência de três bandas 1304, 1352 e 1368 cm-1 que 

resultam de grupos metilenos amorfos. A interferência da banda 1368 cm-1 é 

particurlamente forte. A intensidade da banda 1378 cm-1 reflete a 

concentração do grupo CH3. 
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Figura 4.21: Espectros IR m-LLDPE. 

  

Prasad[43], em seu trabalho, detectou que o LLDPE apresenta bandas 

em diferentes posições de acordo com o comonômero utilizado na síntese 

do polímero. Estas bandas são relativas à vibração “rocking” do grupo metil. 

O que pode ser observado neste trabalho é que as bandas em 908 cm-1, 889 

cm-1 e 782 cm-1 indicadas por Prasad para o LLDPE 1-octeno aparecem nos 

espectros quando ampliamos o intervalo de 950-750 cm-1, conforme 

0

.2

.4

.6

.8

1

1.2

 4000  3500  3000  2500  2000  1500  1000  500 

 
2924 cm-¹ υas (CH2) 

2854 cm-¹ υs (CH2) 

1470 e 1466 cm-¹ δs (CH2) 

11378 cm-1 Conc. grupo 
CH3 terminal  

Sofre interferência das 
bandas 1304, 1352 e 1368 

cm-1 do grupo CH2 da 
região amorfa  720 cm-1 ρ da 

longa sequência de 
grupos metileno    

(-CH2-)n 

Número de ondas (cm-1) 

In
te

ns
id

ad
e 

P
A

S
 



________________________________________________________________56 

sugerido no artigo.  O que pode ser observado através dos espectros (Figura 

4.22 e 4.23) é que o m-LLDPE apresenta bandas de fraca intensidade em 

908 cm-1, 889 cm-1 e 782 cm-1 que indicam ser um LLDPE 1-octeno e no 

LDPE com exceção da banda de 889 cm-1 que também aparece para este 

polímero, as bandas em 908 cm-1 e 782 cm-1 não são visíveis. Nas blendas, 

as bandas em 908 cm-1 e 782 cm-1 reduzem com o aumento da porcentagem 

de LDPE no m-LLDPE. 
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Figura 4.22: Espectros IR no intervalo de 950-750 cm-1 do LDPE e m-

LLDPE. 
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Figura 4.23: Espectros IR no intervalo de 950-750 cm-1 das blendas 

de LDPE com m-LLDPE. 
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Na Figura 4.24, os espectros apresentam pequenas diferenças na 

intensidade da banda em 730 cm-1, que é atribuída à cristalinidade do 

polímero,[41,47] onde é possível observar que a utilização de diferente 

percentual de LDPE e m-LLDPE nas blendas não influencia 

significativamente na sua cristalinidade. 
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Figura 4.24: Espectros IR do LDPE, m-LLDPE e suas blendas. 

 

4.5. Espectroscopia de espalhamento Raman.[20,26] 

 

Comparando-se os espectros Raman dos polímeros e suas blendas 

encontramos semelhanças entre eles, devido a presença de grupos 

similares em proporções diferentes ao longo da cadeia, conforme mostra a 

Figura 4.25. 
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Figura 4.25: Espectros Raman do LDPE, m-LLDPE e suas blendas. 

 

Na Figura 4.26, as bandas fortes em 2881 e 2847 cm-1 correspondem 

ao estiramento simétrico dos grupos CH3 e CH2 respectivamente. Outra 

banda também forte em 2922 cm-1 é característica do estiramento 

assimétrico do grupo CH2. As bandas em 1459, 1440 e 1418 cm-1 são 

características da deformação angular do grupo CH2. A banda em 1294 cm-1 

corresponde à vibração “twisting” do metileno. As bandas que aparecem em 

1128 e 1062 cm-1 são características da vibração υ (C-C) da cadeia do 

polímero. 
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Figura 4.26: Espectros Raman do m-LLDPE. 

 

Na Tabela 4.5 tem-se o resumo dos resultados de PAS-IR e FT-

Raman para o LDPE, m-LLDPE e blendas. 

 

Tabela 4.5: Resumo dos resultados de PAS-IR e FT-Raman. 

 

Banda (cm-1) Tipo de vibração e grupo funcional Espectroscopia 
2924 
2922 

Estiramento assimétrico do grupo CH2 PAS-IR 
Raman 

2881 Estiramento simétrico do grupo CH3 Raman 
2854 
2847 

Estiramento simétrico do grupo CH2 PAS-IR 
Raman 

1470 
1466 

Deformação angular simétrica do grupo CH2 PAS-IR 

1459 
1440 
1418 

Deformação angular do grupo CH2 Raman 

1378 Concentração do grupo CH3 (terminal) PAS-IR 
1368 
1352 
1304 

grupo CH2 amorfo  

1294 Vibração “twisting” do grupo CH2  Raman 
1128 
1062 

Vibração (C-C) da cadeia do polímero Raman 

730 Cristalinidade PAS-IR 
720 Vibração “rocking” do (-CH2-)n PAS-IR 
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4.6. Difração de raios-X 

 

Pelos difratogramas de raios-X (Figuras 4.27, 4.28 e 4.29), o cálculo 

mostra que o percentual de cristalinidade (Wc,x) para o LDPE é em torno de 

25% e para o m-LLDPE está em torno de 33%. É possível mostrar que a 

utilização de diferente percentual de LDPE e m-LLDPE nas blendas não 

influencia significativamente no Wc,x que está em torno de 27%. 

Para o cálculo do Wc,x foi inicialmente calculada a área total do pico no 

difratograma e, em seguida, para determinar a região amorfa foi traçada uma 

curva gaussiana e calculada a área na região sobre esta curva. A razão 

entre a área cristalina (sem a região amorfa) pela área total tem-se o Wc,x. 

Este grau de cristalinidade é considerado “aparente”, porque inclui 

também a orientação molecular cristalina dos filmes.[12] 

 

 

 

Figura 4.27: Difratograma de raios-X do LDPE. 
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Figura 4.28: Difratograma de raios-X do m-LLDPE. 

 

 

 

Figura 4.29: Difratograma de raios-X das blendas de LDPE com m-

LLDPE. 
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4.7. Ensaios físicos 

 

4.7.1. Propriedades ópticas 

 

Com o aumento do teor de LDPE o material fica mais transparente e 

com melhor brilho onde pode ser constatado que o LDPE tem propriedades 

ópticas melhores que o m-LLDPE (Tabela 4.6 e Figura 4.30). Isso devido à 

menor cristalinidade e a incidência de ramificações maiores presentes na 

cadeia do LDPE.  

 

Tabela 4.6: Resultados dos ensaios de opacidade e brilho a 45° do m-

LLDPE e suas blendas. 

 

 75% LDPE 
25% m-LLDPE 

50% LDPE 
50% m- LLDPE 

25% LDPE 
75% m- LLDPE 

m-LLDPE 

Opacidade 10,4 10,7 11,1 18,4 
Brilho a 45° 73,5 73,2 70,1 55,9 
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Figura 4.30: Curvas com os resultados dos ensaios de opacidade e 

brilho a 45° do m-LLDPE e suas blendas. 
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4.7.2. Rasgo de Elmendorf 

 

Com o aumento do teor de m-LLDPE nas blendas há um aumento na 

resistência ao rasgo do filme, tanto no sentido longitudinal (DM) e transversal 

(DT) dos filmes de m-LLDPE e suas blendas (Tabela 4.7 e Figura 4.31). 

 

Tabela 4.7: Resultados do ensaio de rasgo de Elmendorf no sentido 

longitudinal (DM) e transversal (DT) dos filmes de m-LLDPE e suas blendas. 

 

Rasgo de 
Elmendorf 

75% LDPE 
25% m- LLDPE 

50% LDPE 
50% m- LLDPE 

25% LDPE 
75% m- LLDPE 

m-LLDPE 

(g) DM 439,8 901,2 1116,1 1192,7 
(g) DT 1001,5 1483,8 1491,2 1531,1 
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Figura 4.31: Curvas com os resultados do ensaio de rasgo de 

Elmendorf no sentido longitudinal (DM) e transversal (DT) dos filmes de m-

LLDPE e suas blendas. 

 

4.7.3. Resistência à ruptura 

 

Com o aumento do teor de m-LLDPE nas blendas há uma maior 

resistência à ruptura do filme em ambos os sentidos (Tabela 4.8 e Figura 

4.32). 
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Tabela 4.8: Resultados do ensaio de resistência à ruptura no sentido 

longitudinal (DM) e transversal (DT) dos filmes de m-LLDPE e suas blendas. 

 

Resistência 
à ruptura 

75% LDPE 
25% m-LLDPE 

50% LDPE 
50% m- LLDPE 

25% LDPE 
75% m- LLDPE 

m-LLDPE 

(MPa) DM 20,1 24,5 26,2 28,2 
(MPa) DT 19,2 22,7 30,2 32,4 
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Figura 4.32: Curvas com os resultados do ensaio de resistência à 

ruptura no sentido longitudinal (DM) e transversal (DT) dos filmes de m-

LLDPE e suas blendas. 

 

4.7.4. Alongamento na ruptura 

 

Com o aumento do teor de m-LLDPE nas blendas há um maior 

alongamento na ruptura do filme. O LDPE deixa o material mais rígido 

conforme mostra a técnica de DTMA através do módulo de Young (Tabela 

4.9 e Figura 4.33). 
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Tabela 4.9: Resultados do ensaio de alongamento na ruptura no 

sentido longitudinal (DM) e transversal (DT) dos filmes de m-LLDPE e suas 

blendas. 

 

Alongamento 
na ruptura 

75% LDPE 
25% m- LLDPE 

50% LDPE 
50% m- LLDPE 

25% LDPE 
75% m- LLDPE 

m-LLDPE 

(%) DM 835,4 909,6 916,6 922,8 
(%) DT 932,2 973,6 986,7 990,6 
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Figura 4.33: Curvas com os resultados do ensaio de alongamento na 

ruptura no sentido longitudinal (DM) e transversal (DT) dos filmes de m-

LLDPE e suas blendas. 

 

4.7.5. Impacto ao dardo 

 

Com o ensaio de impacto ao dardo podemos observar que com o 

aumento do m-LLDPE nas blendas ocorre um aumento da resistência, como 

já observado pela técnica de DTMA através do módulo de Young (Tabela 

4.10 e Figura 4.34). 
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Tabela 4.10: Resultados do ensaio de impacto ao dardo nos filmes de 

m-LLDPE e suas blendas. 

 

Impacto ao 
dardo 

75% LDPE 
25% m- LLDPE 

50% LDPE 
50% m- LLDPE 

25% LDPE 
75% m- LLDPE 

100% m-LLDPE 

(g) 275 376 744 1736 
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Figura 4.34: Curva com os resultados do ensaio de impacto ao dardo 

nos filmes de m-LLDPE e suas blendas. 

 

4.7.6. Soldabilidade 

 

Com o aumento do teor de m-LLDPE nas blendas ocorre uma 

melhora na resistência da termossoldagem à tração como pode ser 

observado nos itens 4.7.6.1 (Tabela 4.11 e Figura 4.35) e 4.7.6.2 (Tabela 

4.12 e Figura 4.36). 
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4.7.6.1. Resistência da termossoldagem à tração 

 

Tabela 4.11: Resultados do ensaio de resistência da termossoldagem 

à tração nos filmes de m-LLDPE e suas blendas. 

 

Temperatura 75% LDPE 
25% m- LLDPE 

50% LDPE 
50% m- LLDPE 

25% LDPE 
75% m- LLDPE 

m-LLDPE 

90°C 0,3 0,3 0,3 0,4 
100°C 0,4 0,3 0,4 1,6 
110°C 20,3 20,6 20,9 21,2 
120°C 21,4 23,5 24,0 25,5 

Resultados em N/25,4mm. 
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Figura 4.35: Curva com os resultados do ensaio de resistência da 

termossoldagem à tração nos filmes de m-LLDPE e suas blendas. 

 

4.7.6.2. Resistência da termossoldagem à tração quente (“Hot tack”) 

 

Tabela 4.12: Resultados do ensaio de resistência da termossoldagem 

à tração quente nos filmes de m-LLDPE e suas blendas. 

 

Temperatura 75% LDPE 
25% m- LLDPE 

50% LDPE 
50% m- LLDPE 

25% LDPE 
75% m- LLDPE 

m-LLDPE 

90°C 0,128 0,151 0,162 0,233 
100°C 2,035 1,958 2,530 4,113 
110°C 0,176 0,595 1,549 4,114 

Resultados em N/25,4mm. 
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Figura 4.36: Curva com os resultados do ensaio de resistência da 

termossoldagem à tração quente nos filmes de m-LLDPE e suas blendas. 

 

4.7.7. Comparação dos Resultados Mecânicos 

 

Os valores experimentais deste trabalho e os obtidos por Majumdar e 

Kale[45], são próximos levando em consideração as amostras e suas 

procedências, variações de equipamento, método de ensaio,  

processamento e espessura das amostras, conforme mostra a Tabela 4.13. 

A comparação com os resultados obtidos neste trabalho com o do LLDPE do 

artigo de referência (convencional Ziegler-Natta) mostra que os valores 

experimentais deste trabalho são maiores. 

 

Tabela 4.13: Comparação entre os valores experimentais obtidos 

neste trabalho e artigo da referência[45]. 

 

m-LLDPE LDPE LLDPE Ruptura 

(DM) 

Ruptura 

(DT) 

Along. 

(DM) 

Along. 

(DT) 

Impacto 

dardo 

Selagem 

 

Selagem 

quente  

100 0 0 34,8-28,2 38,0-32,4 880-923 902-991 880-1736 26,6-25,5 2,0-4,1 

75 25 0 36,8-26,2 34,0-30,2 860-917 960-987 834-744 23,4-24,0 2,0-2,5 

50 50 0 28,6-24,5 26,1-22,7 790-910 820-974 510-376 19,2-23,5 1,7-1,9 

0 0 100 27,8 27 630 660 307 23,1 1,8 

0 25 75 24,4 22,8 770 810 206 16,4 1,5 

0 50 25 20,8 20,4 602 668 108 14,4 1,3 

� este trabalho  � valores da referência      Ruptura - MPa 
selagem - 115°C artigo referência e 120°C este trabalho    Alongamento - % 
selagem quente - 100°C       Impacto dardo – g 
         Selagem – N/25,4 mm 
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Conforme a literatura[6,7], o m-LLDPE tem resistência ao impacto do 

dardo quatro vezes maior que o LLDPE, isso pode ser observado na Tabela 

4.13. Os valores de selagem quando comparados na mesma temperatura 

apresentam valores superiores de resistência à selagem para o m-LLDPE, o 

que nos mostra a ocorrência de uma diminuição na temperatura de selagem 

com a  utilização do m-LLDPE. 

 

4.8. Processamento 

 

Tabela 4.14: Condições de processamento em extrusora de sopro dos 

filmes de m-LLDPE e suas blendas. 

 

 75% LDPE  
25% m- LLDPE 

50% LDPE          
50% m- LLDPE 

25% LDPE  
75% m- LLDPE 

m-LLDPE 

Produtividade (kg/h) 
 

52,9 52,6 51,9 48,0 

Temperatura do 
fundido (°C) 

221 226 234 246 

Pressão da massa 
(bar) 

85 108 128 130 

Amperagem 
 

55 63 70 80 

RPM 
 

40 40 40 40 

Razão de sopro 
 

2,5:1 2,5:1 2,5:1 2,5:1 

 

O m-LLDPE é mais viscoso devido à presença das ramificações 

curtas, o que pode ser observado pelas condições de processamento, 

Tabela 4.14, os valores da pressão da massa, da amperagem e da 

temperatura do fundido são maiores, levando a uma redução da 

produtividade. 

As ramificações curtas afetam o processo de extrusão de sopro de 

filmes devido à sua influência na solidificação do filme até a linha de neve. 

Isto porque a cinética de cristalização é dependente da distribuição destas 

ramificações curtas.[27] 
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5. Conclusão 

 

Nas blendas ricas em LDPE conserva-se a boa propriedade óptica 

deste polímero e com a adição do m-LLDPE há uma melhora nas 

propriedades mecânicas. Estas blendas são utilizadas para produtos 

específicos como, por exemplo, filmes termoencolhíveis, sacarias para 

produtos agrícolas e produtos farmacêuticos e hospitalares. 

Nas blendas ricas em m-LLDPE mantêm-se as propriedades 

mecânicas e a soldabilidade e, com a adição do LDPE, há uma melhora nas 

condições de processamento e propriedades ópticas. Essas blendas são 

normalmente utilizadas no segmento de filmes para empacotamento 

automático. 

O filme puro de m-LLDPE apesar de apresentar ótimas propriedades 

mecânicas e soldabilidade é pouco utilizado na indústria devido menor 

produtividade, maior custo. 
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