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RESUMO

O poli(cloreto de vinila) é um polímero de

grande importância industrial, embora seja susceptível ã

degradação por radiações térmica, ultravioleta e por ra

diações de alta energia. Estas formas de degradação fo

ram bastante estudadas, mas existem aspectos ainda não

muito bem compreendidos.

Neste trabalho, estuda-se a degradação de ames

trás de filmes de PVC puro e de um filme comercial ( PVC

+ poliacrilatos ) com raios X,a vácuo, usando-se as seguin

tes técnicas : espectroscopias no infravermelho, Raman ,

ultravioleta e visível, ressonância paramagnética eletre

nica, difração de raios X, medida de porcentagem de trans-

m? cância e microanálise.

Com a irradiação, verifica-se que os filmes ad

quirem coloração amarela que se intensifica com a dose a

plicada. Os filmes encolhem e se tornam quebradiços. A

porcentagem de cristalinidade das amostras antes e apôs

a irradiação é bastante pequena. Dos resultados obtjL̂

dos pelas diferentes técnicas, conclui-se que a irradia-

ção de PVC com raios X leva ã liberação de HCl, formação

de polienos ( responsáveis pela coloração das amostras )

e de ligações cruzadas entre as cadeias do polímero. To

dos estes efeitos devem envolver radicais, como proposto

na literatura para os outros tipos de degradação.

Os dados de espectroscopia no infravermelho su

gerem que a região sindiotática ãav. cadeias de PVC é pre
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ferencialmente atacada. O filme de PVC, que tem maior

porcentagem de sindiotaxia, é inicialmente mais sensí

vel aos efeitos da irradiação. As variações espec -

trais observadas na região do estiramento C-C1 ( 600 a

700 cm ) sugerem que um dos efeitos da irradiação se

ja a mudança da conformação das cadeias em direção às

formas isoméricas mais estáveis.

Pela espectroscopia no ultravioleta e no vî

sivel, verifica-se que, nas primeiras horas, uma maior

dose de irradiação favorece a formação de polienos com

menor número de duplas conjugadas no jaso do filme de

PVC, e o inverso ocorre para o filme comercial. Apôs

serem irradiadas, as amostras apresentam um aumento na

concentração de todos os polienos, sendo este aumento

mais acentuado para polienos com mais de seis ligações

duplas conjugadas, indicando que mesmo após a irradia

ção continua a haver a liberação de HC1 e a formação de

ligações duplas ( reação em cadeia envolvendo, provavê L

mente, radicais polienllicos ).
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ABSTRACT

Poly(vinyl chloride) is a polymer of high

industrial importance despite of its susceptiblity to

degradation by thermal and ultraviolet radiation and by

high power radiation. These degradation forms were

extensively studied, but there still remain some aspects

not yet well understood.

In this work one studies the degradation of

film samples of pure PVC and commercial film (PVC + polŷ

acrylates ) with vacuum X-rays using the following

techniques: infrared, Raman, ultraviolet and visible

spectroscopies, electronic paramagnetic resonance,X-rays

difraction, percent measurement of transmittance and mi-

croanalysis.With the irradiation,one notes that the films

gather a yellow coloring that intensify with the applied

dose.

The films shrink and become easy to brake.

The percent of cirystalinity of the samples, be fore and

after the irradiation,is rather low.From the obtained re

suits by different techniques one concludes that the irra

diation of PVC with X-rays yield the liberation of HC1,

polyene formation (responsible by the coloring of the

samples) and of crosslinking between the polymer chains.

All these effects should involve radicals, as proposed

in the literature to other kinds of degradation.

The infrared spectroscopy data suggest that

the sindiotactic region of the PVC chains is preferentially

attacked. The PVC film,with greater percent of sindio
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tacticity, is initially more sensible to the effects of

irradiation. The spectral variations observed in the

stretching C-Cl region ( 600 - 700 cm" ) suggest that

one of the effects of the irradiation is to change the

conformation of the PVC chains in the direction of the

more stable isomerical forms.

By ultraviolet and visible spectroscopy, one

notices that, during the first few hours, a greater dose

of irradiation favours the formation of polyenes with

smaller number of conjugated double bonds in the case of

the PVC film, and the inverse occurs for the commercial

film. After being irradiated the samples show an in ere

ase in the concentration of all the polyenes.This incre-

ase is grater for the polytenes with more than six conju-

gated double bonds, indicating that even after the

irradiation it continues to liberate HC1 and to form

double bonds (probably a chain reaction envolving poly-

enilic radicals).



ÍNDICE >9ltlo

Pág.

I. Introdução 1

II. Considerações sobre o PVC e sua degradação

II.a. Definições 9

II.b. Características gerais do PVC 10

II.c. Degradação do PTC por radiação de alta energia. 17

II.d. Degradação do PvC por xadiação UV 26

II.e. Degradação térmica do PVC 33

III. Considerações sobre as principais técnicas utilizadas

III.a. Difração de raios X

III.a.1 Aspectos gerais 37

III.a.2 Difratograma de raios X para o PVC. 39

III.b. Espectroscopia no infravermelho

III.b.l Aspectos gerais 41

III.b.2 Espectroscopia no IV do PVC 45

III.c. Espectroscopia Raman

III.c.l Aspectos gerais 52

III.c.2 Espectroscopia Raman do PVC 55

III.d. Espectroscopia eletrônica

III.d.1 Aspectos gerais 55

III.d.2 Espectroscopia eletrônica do PVC degra

dado 58

III.e. Espectroscopia de ressonância paramagnética

eletrônica ( RPE )



- vii -

III.e.1 Aspectos gerais 61

III.e.2 Espectroscopia RPE de PVC degradado 64

IV. Parte experimental

IV.a. Materiais 66

IV.b. Equipamentos 67

IV.c. Métodos

IV.c.l Preparação das amostras 69

IV.c.2 Determinação da massa molecular 72

IV.c.3 Irradiação das amostras 74

IV.c.4 Birrefringencia 74

IV.c.5 Dosagem da radiação 75

IV.c.6 Difração de raios X 79

IV.c.7 Espectroscopia no infravermelho ... 79

IV.c.8 Espectroscopia Raman 81

IV.c.9 Espectroscopia eletrônica 82

IV.c.10 Medidas de porcentagem de transmi -

tância 83

IV.c.ll Espectros de ressonância paramagné-

tica eletrônica ( RPE ) 83

IV.c.12 Microanálise 84

V. Resultados e Discussão

V.a. Características gerais das amostras irradia-

das 85

V.b. Dosagem da radiação 90

V. c• Difração de raios X 91

V.d. Espectroscopia no infravermelho

V.d.l Resultados 92



- viii -

V.d.2 Discussão

V.d.2.1 Atribuição das bandas do

filme comercial 106

V.d.2.2 Evidências da presença de

grupos ~HC=CH~ e ~(HC=CH)~

nas amostras irradiadas ... 109

V.4.2.3 Efeitos de raios X sobre a

taxia das amostras .. 112

V.d.2.4 Efeitos de raios X sobre a

conformação das amostras .. 115

V.e. Espectroscopia Raman 118

V.f. Espectroscopia eletrônica

V.f.l Resultados 121

V.f.2 Discussão 133

V.g. Medidas de porcentagem de transmitância . 140

V.h. Espectroscopia paramagnética eletrônica

V.h.l Resultados 142

V.h.2 Discussão 145

V.i. Microanálise 147

VI. Conclusões 152

Bibliografia 154



- 1 -

I. INTRODUÇÃO

Os polímeros existem e são utilizados desde

os tempos mais remotos. Porém apenas neste século, com o de

senvolvimento das técnicas flsico-químicas de análise, foi

possível estudar e compreender mais profundamente esta cla£

se de compostos. Hoje vivemos a "Era do Plástico" e o campo

de polímeros sintéticos se tornou um los mais fascinantes,

importantes e promissores.

Diversos são os usos industriais dos políme-

ros, como por exemplo, utensílios domésticos, materiais para

construção, tintas, materiais médico-cirúrgicos e, dia a dia,

mais aplicações são encontradas. Neste contexto, a química

de radiação de sistemas poliméricos começa a surgir como uma

opção para se obterem materiais com propriedades específi-

cas.

Nas últimas décadas, muitos livros sobre a ^

mica de radiação de polímeros, trabalhos e revisões sobre ir

radiação de diversos polímeros com raios Y, raios (5, raios a

e com radiações de energia mais baixa (térmica, ultraviole-

ta e visível) têm sido publicados (1-8). Radiações de alta

energia (RAE) são empregadas para iniciar polimerização, en

xertar monômeros em cadeias de polímeros ou modificar polí-

meros através da produção de ligações cruzadas ou da cisão

de cadeias. Radiações de baixa energia, como a ultraviole-

ta (UV) e a visível, são menos penetrantes, sendo geralmen-

te usadas em tratamentos de superfície do polímero. Aplica-
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ções dos processos de irradiação são encontradas na fotoli-

tografia e litografia por feixes de elétrons ou raios X nos

laboratórios de circuitos integrados, na manufatura de mat£

riais médicos que requeiram esterilização e em campes de a^

to fluxo de radiação (reatores nucleares) (2,3,9,10).

Quando irradiados, alguns polímeros se degra-

dam, enquanto que outros formam ligações cruzadas. De modo

rigoroso, o termo degradação de polímeros é usado, no caso

de macromolêeulas sintéticas, para denotar mudanças nas pro

priedades físicas causadas por reações químicas envolvendo

cisão de ligações no esqueleto da macromolécula (3), levando

â redução da massa molecular. A degradação do polímero envol̂

ve uma deterioração na funcionalidade do material polimêri

co. A formação de ligações cruzadas entre as macronioléculas

individuais, por outro lado, pode ser considerada o oposto

da degradação, pois leva a um aumento da massa molecular pc

dendo, a conversões mais altas, dar origem a redes espa-

ciais ôir. propriedades físicas características. A extensão

e características das mudanças físicas e químicas dependem

da composição química do material irradiado, do tratamento

pré-irradiação, da natureza da radiação e, muitas vezes, da

presença ou não de oxigênio.

Por razões práticas, a degradação de políme-

ros é classificada de acordo com os vários modos de inicia-

ção: térmica, mecânica, fotoqulmica, por RAE, biológica e

química. A fotodegradação diz respeito às mudanças físicas

e químicas causadas pela irradiação do polímero com radia-

ção UV ou visível, que deve ser absorvida pelo substrato (es_

te deve apresentar grupos cromóforos). A RAE, tal como a ra
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diaçao eletromagnética dos raios X e raios Y ou a radiação

de partículas (raios a, elétrons acelerados, neutrons), não

é especifica com respeito ã absorção, já que todas as partes

da molécula são capazes de interagir diretamente com a radia

ção. Logo, as diferenças na energia da luz incidente levam,

principalmente, a diferenças nos intermediários ativos e na

extensão do processo de degradação. As irradiações com UV

(200 a 380 nm) usualmente levam a intermediários de radicais

livres e o efeito de degradação diminui com o aumento da

distância da fonte ã superfície do polímero. A caracterlsti^

ca essencial da irradiação de um polímero orgânico com RAE

i que, ao passar pela amostra, essa radiação fornece ener-

gia pela interação com elétrons ligantes, que podgm adqui-

rir energia suficiente paru serem removidos da cadeia macro

molecular e formarem espécies iônicas (11). Estes elétrons

ligantes podem, também, ser promovidos a níveis de energia

não ligantes, lavando â formação de radicais. Dependendo das

características da vizinhança c ilmica e física ao redor das

espécies iônicas e radicelares, estas podem participar de

reações lentas ou rápidas com as entidades químicas próxi-

mas . A extensão da degradação aumenta com o tempo de exposi^

ção e depende do comprimento de onda no caso da degradação

por radiação UV. Para as RAE, a degradação normalmente au-

menta com a dose aplicada.

Várias técnicas fisico-químicas têm sido em-

pregadas para a caracterização da estrutura de macromolécu-

las e do efeito dos diversos tipos de degradação na

mesma (10,12-17). Neste contexto, a espectroscopia vibracional

(absorção no infravermelho e espalhamento Raman) , particular-
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mente a espectroscopia de absorção r.o infravermelho (IV) ê

um dos métodos mais importantes para a caracterização da na

tureza química e física dos polímeros e sua extensa aplica-

ção pode ser comprovada pela publicação recente de vários

livros e artigos de revisão (12,14-17).

A espectroscopia vibracional tem sido valiosa

devido â sua simplicidade, flexibilidade e sensibilidade na

investigação estrutural. Diversas técnicas de preparo da amos

tra têm sido desenvolvidas tanto para o IV quanto para o Ba

man, áe tal modo que praticamente qualquer amostra de polí-

mero pode ser estudada. A instrumentação está suficientemen

te desenvolvida de forma que um espectro qualitativo pode ser

obtido fácil e rapidamente.

Em principio, os espectros vibracionais forn£

?em informações qualitativas e quantitativas sobre os seguin

tes aspectos estruturais do polímero sob investigação (17):

1. Natureza química: unidades estruturais, tipo e grau de

ramificações, grupos terminais, aditivos, impurezas;

2. Ordem estérica: isomerismo cis-trans, estereoregularida-

de;

3. Ordem conformacional: arranjo espacial das cadeias do po

límero, por exemplo, conformação planar em ziguezague ou

conformação em hélice;

4. Estado de ordem: fases cristalinas e amorfas, número de

cadeias por cela unitária, forças intermoleculares, espeŝ

sura de um filme;

5. Orientação de polineros semi-cristalinos, alinhamento de
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grupos laterais em ir-cteriais anisotrõpicos.

Assim, as diferenças observadas nos espectros

vibracionais de um polímero (tais como deslocamentos de fre

guência, forma, intensidade e largura da banda e comporta-

mento de polarização) podem estar relacionadas com a varia-

ção na estrutura, ou seja, orientação das cadeias polimêri-

cas, mudança na regularidade conformacicnal, variação no grau

de cristalinidade e no acoplamento inter-cadeia. Além dis-

so, a espec t.r oscopia vibracional pode ser utilizada para a

identificação e análise de aditivos, monômeros residuais,

cargas e plastificantes.

Ao lado da espectroscopia vibracional,a espec

troscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) aparece co

me uma técnica valiosa para o estudo das vizinhanças de áto

mos individuais, fornecendo informações quali e quantitati-

13vas freqüentemente inequívocas. A técnica de RMN de C per

mite determinar a proporção das várias formas de taxia pre-

sentes numa amostra (12). A difração de raios X é uma técni-

ca decisiva na análise da estrutura de polímeros. A resso-

nância paramagnética eletrônica (RPE) detecta a presença de

radicais livres no polímero, enquanto que a técnica de ab-

sorção no UV e visível ê usada para detecção da presença, da

formação ou do desaparecimento de grupos cromõforos.

Existem várias outras técnicas, tais como a

análise térmica diferencial (DTA) e a análise por calorime-

tria diferencial de varredura (DSC), que são importantes em

casos especiais de degradação, por exemplo, DTA e DSC são

usadas em estudos de degradação térmica. A difração de ele-
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tronSf técnicas óticas (por exemplo, a microsccpia eletrô-

nica) c espectrometria de massa são também usadas na análi-

se de polímeros. Naturalmente, para se obter um quadro mais

completo do sistema sob investigação, é necessário, em ge-

ral, a combinação de duas ou mais técnicas.

Atualmente um dos polímeros que mais tem des-

pertado o interesse de pesquisadores é o poli(cloreto de vî

nila) IPVC) que, ao lado do polietileno e do poliestireno,

surge como um dos polímeros de maior importância industrial.

A excelente resistência química do PVC permite o seu uso em

tubos, eixos e chapas nas instalações químicas, onde os pro

blemas c*e corrosão são críticos. 0 PVC em forma de filme é

usado em revestimento de latas para embalagem de produtos

químicos e alimentícios. Outras aplicações do PVC e dos seus

copolímeros são encontradas na medicina, mineração, eletrô-

nica (no revestimento de fios e cabos), na fabricação detin

tas, produção de discos musicais, calçados, garrafas, etc.

Apesar de suas características positivas para

uso comercial, o PVC é suscetível ã degradação por ação do

calor e da luz, sendo necessário o uso de estabilizantes.

Muitos aspectos dessa instabilidade térmica e fotoquímica

do PVC não são ainda bem compreendidos. Pesquisadores che-

gam a conclusões contraditórias, que são atribuídas ã hete-

rcgeneidade das amostras poliméricas, preparadas e purificti

das por uma variedade de procedimentos (18). A degradação do

PVC é um processo bastante complexo. Sob ação do calor ou

luz UV solar, o PVC sofre reação de deidrocloração espontâ-

nea, que gera longas seqüências de polienos conjugados (4):
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hv
M C H 2 - CHCl)^ > MCH = CH) n^ + n HC1 I.I.

Os próprios polienos podem sofrer uma série

de transformações térmicas e fotoqulmicas, não completamen-

te compreendidas. Pode haver oxidação do polímero pelo ar,

cisão de cadeias e formação de ligações cruzadas. As longas

seqüências de ligações duplas conjugadas são intensamente

coloridas, de modo que uma pequena porcentagem de dei^oclo

ração pode causar efeitos indesejáveis na aparência dos ar-

tigos confeccionados com PVC. A deidrocloraçao também alte-

ra as propriedades físicas do polímero e, eventualmente, le_

vara â sua completa deterioração se o processo não for deti_

do.

No caso do PVC irradiado com RAE também ocor-

re a coloração do polímero. O desenvolvimento de cor é uma

desvantagem, considerando-se um processo de irradiação para

modificação do PVC (19).

0 interesse despertado pela degradação de PVC

com raios X que levou ao presente tre<balho, veio da observa^

çao do fenômeno de amarelecimento de um filme comercial de

PVC durante as experiências de fluorescência de raios X, on

de o mesmo ê usado como suporte da amostra. Na literatura

são encontrados muitos artigos sobre a degradação de PVC por

radiação térmica, por UV, luz visível, raios Y e elétrons

de alta energia (EAE), mas não se encontrou nenhum, até o

momento, tratando da degradação de PVC com raios X.
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O objetivo deste trabalho é basear uma melhor

compreensão dos fenômenos observados em filmes de PVC, quan

do os mesmos são irradiados com raios X, procurando obter

informações sc=bre modificações estruturais nas cadeias do

polímero, principalmente por dados da espectroscopia vibra-

cional no infravermelho.
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II. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PVC E SÜA DEGRADAÇÃO

II.a. DEFINIÇÕES (IUPÃC)

Algumas definições básicas de termos e defirvi

ções estereoqulmicas relacionadas a polímeros, segundo a Co

missão de Nomenclatura de Macromoléculas da IÜPAC (20,21),

são dadas a seguir:

1 - Polímero; substância composta de moléculas caracte_

rizadas pela repetição múltipla de uma ou mais espécies de

átomos ou grupos de átomos, ligados uns aos outros em quanti

dade suficiente para fornecerem um conjunto de proprieda-

des que não variam acentuadamente com a adição ou remoção de

uma ou de poucas unidades constitutivas.

2 - Unidade constitutiva; espécie de átomos ou grupos

de átomos presentes em uma cadeia de um polímero ou de uma

molécula oligomérica.

3 - Monômero; composto formado por moléculas que podem

originar uma ou mais unidades constitutivas.

4 - Copolimero; polímero derivado de mais de uma espé-

cie de monômeros.

! 5 - Polímero regular; polímero cujos monômeros podem

í
í ser descritos apenas por uma espécie de unidades constituti

vas num arranjo seqüencial único.

6 - Unidade confíguracional; unidade constitutiva ten-
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do uw ou mais sítios de estereoisomerismo definido, ̂%,'^b /o/*-

7 - Taxia: regularidade da sucessão de unidades conf i-

guracionais repetitivas na cadeia principal de molécula do

polímero.

8 - Polímero isotãtico; polímero regular cujas molécu-

las podem ser descritas em termos de uma única espécie de

unidades básicas configuracionais (tendo átomos guirais ou

prõ-quirais na cadeia principal) em uma disposição seqüen-

cial única.

9 - Polímero sindiotático; polímero regular cujas mole

cuias podem ser descritas em termos de uma alternação de uni

dades básicas configuracionais que são enantioméricas.

10 - Polímero atático; polímero regular cujas moléculas

têm uma distribuição ao acaso de igual número de possíveis

unidades básicas configuracionais.

11 - Grau de cristalinidade; fração do volume poliméri-

co que apresenta regiões com elevada ordem tridimensional.

II.b. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PVC

A polimerização do cloreto de vinila começou

a ser investigada por Baumann em 1872, embora jã em 1838,

Regnault tivesse verificado que este monômero polimerizava

por simples exposição ã luz solar.

Técnica e comercialmente, as primeiras paten-

tes da fabricação de PVC datam de 1933 (Semon da B.F. Goodrich

(USA)) e de 1934 (Reid da Carbide and Carbon Chem. Corp.
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(USA))(22). Durante a II Guerra Mundial, o PVC plastificado

passou a substituir a borracha e, a partir dal, começou a

ser um dos polímeros mais estudados.

i

• O PVC ê um termoplãstico de massa molecular

variando entre 6.500 e 150.000 e, como os outros polímeros,

sua solubilidade em solventes adequados aumenta com o abai-

xamento da massa molecular média. Os solventes comuns para

I o PVC são: tetraidrofurano (THF), tricresilfosfato, ciclo-

I exanona, nitrobenzeno e dimetilfornamida (23).

Este polímero ê obtido pela polimerização do

cloreto de vinila, um gás de ponto de ebulição -14°C, reco-

• nhecido como substância cancerígena (24) . '• A polimerização

I é do tipo cabeça-cauda e se dá por mecanismo de radicais l_i
l

1 vres, fornecidos pela decomposição de um iniciador (perõxi-

do de hidrogênio, peróxido de benzolla, persulfato de potá£

sio ou de amônio):

R - R1 > R- + R1- II.1,

CHC1 = CH,
R- + CHC1 = CH2 > RCHC1 - CH2 ;

-> R - CHC1 - CH2 - CHC1 - ttí2 II.2,

Os dois principais processos de fabricação

de PVC são a polimerização em suspensão e a polimerização

em emulsão, obtendo-se PVC em forma de um pó branco e amor-

fo. No primeiro, o cloreto de vinila ê suspenso em água em

forma de gotlculas, utilizando-se um agente de suspensão,
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por exemplo, gelatina. O catalisador usado (hidroperõxidos,

peróxidos orgânicos) ê solüvel no monômero e o polímero pre

cipitado é isolado por filtração ou centrifugação e lavado.

Obtem-se um produto de alta pureza com grãos relativamente

densos, de diâmetro entre 100 e 150 uui, pouco higroscópi-

cos, com boa resistência química, baixo conteúdo de ar e

boa capacidade de aglomeração. Na polinterização em emulsão,

o monômero é emulsificado em água com ácido graxo ou sabão

catiônico e, neste caso, o catalisador usado (persulfato de

álcali ou de aroõnio) é solúvel em água. 0 produto é isolado

por lavagem com água. O polímero obtióo apresenta contami-

nantes (sais, emulsificantes e outros), sendo formado de

grãos pequenos e ásperos, de diâmetro entre 0,1 e 2,0pm, ab

sorvendo plastificantes de modo relativamente fácil (23,25).

0 polímero mais puro é obtido pelo método de polimerlzação

em massa.

A fim de se prevenir da degradação térmica do

PVC durante a sua fabricação, que se inicia a temperaturas

acima de 100°C, adicionam-se estabilizantes térmicos que po

dem ser (26) ;

a. sais metálicos de ácidos orgânicos e inorgânicos (por

exemplo, misturas de carbonatos de chumbo, cálcio, bãrio

e zinco);

b. compostos organometãlicos (por exemplo, compostos de en-

xefre tetravalente);

c. epóxidos;

d. inibidores de reações eir cedeia de radicais livres (por

exemplo, compostos contendo aminas, enxofre, fósforo, fe
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nóis, álcoois ou quelatos) .

Para proteção contra radiação ÜV solar, são

usados õxidos de titânio, carvão ou absorvedores de radia-

ção UV (benzofenonas, benzotriazõis, salicilatos, acriloni

trilas substituídas, feniltriazinas e monobenzoatos) (26) .

A estrutura básica do PVC ê a seguinte:

Cr, H YL Cl Cl .H

V V V
II.3

A
H' *H H H IT H IT H

A conformação mais estável é a da cadeia pia

nar em ziguezague na configuração sindiotãtica, na qual os

átomos volumosos de cloro se encontram mais afastados uns

dos outros. 0 PVC comercial puro é uma espécie estericamen

te mista onde a predominância de uma configuração sobre a

outra depende de vários fatores como o processo de fabrica

ção e a temperatura de polimerizaçao.

0 PVC não cristaliza facilmente e no produto

comercial a porcentagem de cristalinidade dificilmente ul-

trapassa 15% (27). A fração cristalina está associada âs

regiões sindiotáticas em conformação planar ziguezague. A



- 14 -

estrutura cristalina do PtfC será discutida no item III.a.

pVC com maior porcentagem de cristalinidade pode ser obtido

por vários métodos (28):

a. polimerizaçao do monômero em um complexo de uréia;

b. polimerizaçao por mecanismo de radicais livres a baixa

temperatura;

c- polimerizaçao iniciada por catalisador do tipo Ziegler;

d. adição de certos solventes ao meio de polimerizaç~j, por

exemplo, butiraldeldo.

Juntamente com a estrutura regular das cadeias

do PVC (polimerizaçao cabeça-cauda), vários defeitos estru-

turais têm sido identificados através do uso de técnicas qui

micas e espectroscõpicas. Estes defeitos estão representa-

dos nas fórmulas de II.4. a 11.12. (4,27,29). Abaixo de ca-

da formula, vem o número médio de defeitos por 1000 unida-

des monomêricas (u.m.):

-\,CH2 - CHC1 - CHC1 - CH2 - CH2 - CHCl^ II.4

polimerizaçao -cabeça-cabeça 6-7/1000 u.m.

CH2 - CHCl'u

- CH2-CC1 - CH2 - CHCl'v I I . 5 .

ramificações longas : 0,18 - 2,4/1000 u.m.

ÇH2C1
2 - CHC1 - CH - CH^ II.6,

ramificações clorometilicas : 4 - 6/1000 u.m.
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ÇH2 - CH2C1

MIHC1 - CH2 - CC1 - CH2 - CHCl^ II.7.

ramificações cloroetllicas

CH- - CHC1 - CH~- CH9C1I 2 2 2

CC1 - CH2 - CHCl^

ramificações butila 0,4 - 1,6/1000 u.m

- CH2 - CC1 - CH2 - CHCl^ II.8,

- CH = CH - CH2C1 II.9

- CH2 - CHC1 - CH2C1 11.10

- CHC1 - CH2 - CH2C1 11.11

M? - CH = CH - CHC1 - C H ^ 11.12
II 2

0

O total de ligações duplas chega a 1,4 - 3,0/

1000 u.m., sendo 0,07 - 0,27 ligações duplas internas. Áto-

mos de cloro lãbeis (cloros alllicos, cetocloroalilicos, cio

ro em carbono terciârio) foram encontrados na faixa de 0,6

a 2,5/1000 u.m. A presença de um ou outro defeito depende

das condições de polimerizaçao (4). Por exemplo, as estrutu

ras de ramificações II.6. e II.7. foram encontradas em todos os

polímeros enquanto que as estruturas de ramificações longas

II.5. e terminações 11.10. e 11.11. foram detectadas em PVC

obtido por polimerizaçao em massa, a 100 C.
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Entre as cadeias de PVC existem fortes interê»

ções devido ãs ligações entre os hidrogênios de grupos metî

lênicos de uma cadeia e átomos de cloro de outra. Deste mo-

do o PVC é rígido e os cristalitos, quando formados, são

muito estáveis. Para remover esta rigidez é necessário des-

truir ou pelo menos enfraquecer as interações por meio do

uso de plastificantes (30). 0 plastificante deve ter baixa

volatilidade e capacidade de amolecer a resina através do

abaixamento da temperatura de transição vítrea (T - tempe-

ratura de transição entre o estado sólido e c estado alta-

mente elástico). Para o FVC puro, Ty vale 80,5 °C (10). Nor

malmente o plastificante é um êster do ácido itálico com ál

coois de elevada massa molecular, por exemplo, o dioctilfta

lato. Outros plastificantes também usados são: dibutilftala

to, dibutilsebatato, tricresilfosfato e alguns adipatos.

A firo de modificar o PVC, melhorando algumas

propriedades sem a perda de outras (por exemplo, aumentar a

resistência ao impacto, facilitar o seu processamento) ou

mesmo para plastificá-lo, o uso de copolimerizaçao ou mistu

ra com outros polímeros é bastante comum (31).

0 PVC apresenta uma boa resistência a ácidos,

álcalis e a muitos sais, sendo instável perante o calor e a

radiação UV. Muitos trabalhos têm sido faltos utilizando-se

estes dois meios de degradação de amostras de PVC em vários

estados (pó, filmes, solução) e em presença de aditivos. A

seguir são feitas algumas considerações sobre a degradação

de PVC com radiação de alta energia, radiação UV e térmica.
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A bibliografia é bastante vasta e pretende-se abordar ape-

nas os aspectos mais gerais dessas degradações.

II.C. DEGRADAÇÃO DO PVC POR RADIAÇÃO DE ALTA ENERGIA

Os primeiros trabalhos sobre a degradação de

polímeros por radiação de alta energia (RAE), particularities

te do PVC, começaram a aparecer no inicio da década de 1950.

Em 1951, Henley e Miller (32) propuseram o uso de PVC como

dosímetro para raios Y e raios X, fazendo o • HC1 liberado

reagir com o violeta de metila, um corante. Em 1953, Lawton

et alii (33), irradiando vários polímeros com elétrons de al̂

ta energia (EAE), concluiram que no caso do PVC ocorre pre-

ferencialmente a degradação.

Ao contrário da maioria dos polímeros, nos

quais ou a cisão de cadeias ou a formação de ligações cruza

das predominam num processo de irradiação com RAE, a prin-

cipal reação no caso do PVC é a deidrocloraçao. A amostra

irradiada adquire uma coloração que vai desde um amarelo es

verdeado até um marrom escuro avermelhado, dependendo da do

se aplicada e da temperatura. Após a irradiação observa-se

um decaimento dos radicais livres formados e um aumento da

absorção na região 'UV/visível do espectro. Em 1956 foi pro

posto que a coloração do PVC é devida a estruturas de polie

nos conjugados e radicais livres oclusos (34).

O mecanismo de formação de ligações duplas con

jugadas por efeito da RAE proposto recentemente, foi resul-

tado de uma sério de trabalhos iniciados por volta de 1960
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que se utilizaram principalmente das técnicas de espectros-

copia de ressonância paramagnética eletrônica (RPE) e de ab

sorção no UV/visíve.l. Ainda hoje são publicados trabalhos

que tentam elucidar alguns aspectos não totalmente compreen

didos desse mecanismo.

Estudos em PVC irradiados com EAE a -190°C

usando-se RPE, levaram Miller a propor um dos primeiros me-

canismos para a deidrocloração do PVC por RAE (35). Segundo

o autor, três possíveis radicais poderiam formar-se durante

a irradiação:

-CC1 -CH2 -rCHCl-v +H- 11.13.

rl

-CHC1 -CH2 -CHC1% ^ ^CH - CHCl - CH2 - CHCl^ + H- 11.14.

r2

- CH - CH2 - CHCl'v + Cl- 11.15.

r3

0 radical r formar-se-Ia preferencialmente devido ao fato

da energia de dissociação da ligação C-Cl ser aproximada-

mente 20 kcal/mol menor do que a das ligações C-H. De es-

tudos da cloração de cloretos alifáticos concluiu-se que, à

temperatura ambiente, os radicais Cl* formados em 11.15.

reagiriam com a cadeia do polímero segundo 11.16. levando a

um radical instável r2. Este radical se dissociaria esponta

neamente gerando uma reação em cadeia, com formação de HC1

e seqüências longas de ligações duplas conjugadas (11.17. e

11.18.) que seriam responsáveis pela coloração marrom adquî

rida pelas amostras irradiadas:
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+ Cí > HC1 4 -CH - CHCl'o II.16,

r2

M:H = CK- + CÍ H.17,

Cl* + ^CH = CH - CH2 -

HC1 + MZH = CH - CH - CHCl^ ...etc 11.18,
r4

Outra possibilidade seria uma dissociação e

abstração simultânea de hidrogênio pelo radical Cl* :

CHC1 - CH2 -

-> HC1 + -vCH = CH - CH - CHCl^ 11.19,

A seqüência poderia ser interrompida pelas

imperfeições do polímero, como ligações duplas ou ramifica

ções, formando-se um radical mais estável. 0 Cí poderia tam

bem, atacar uma cadeia adjacente, dando início a outra ca-

deia de ligações duplas conjugadas. A presença de 0 2 pode-

ria deter a cadeia de deidrocloraçao por reação com o Cí ou

com os radicais formados em 11.16. e 11.18.. A formação de

ligações cruzadas sõ foi observada quando as doses de radiei

çio e temperatura eram elevadas.

Irradiando filmes de PVC com EAE, ã temperatu

ra ambiente, Atchison concluiu que as amostras irradiadas

apresentavam três radicais com meias vidas de 4,5; 63 e
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1630 h, decaindo segundo reações de primeira ordem(19).

Este resultado mostrou-se diferente do obtido anteriormente

por Kuri et alii que, irradiando pó de PVC com raios y , pro

puseram a presença de um radical decaindo segundo uma rea-

ção de segunda ordem (36). De medidas de absorvância das

amostras a 550 nm Atchison concluiu que o composto colorido

formado resultava do decaimento do radical de maior meia vî

da (1630 h). Quase que simultaneamente, Loy, irradiando põ

de PVC com raios Y a -196°C, concluiu que, realmente, havia

nas amostras irradiadas a presença de três diferentes radi-

cais com meias vidas de 108; 5,7 e 0,5 h, ã temperatura am

biente e a vãcuo, decaindo segundo reações de primeira or-

dem (37). Verificou também que a concentração dos radicais

de longa vida variava inversamente com a absorvância a

550 nm;banda esta atribuída a cadeias longas de duplas con-

jugadas, enquanto que havia uma correlaçio entre os radicais

de menor meia vida e a formação de cadeias de ligações du-

plas conjugadas menores.

Posteriormente, Salovey et alii, irradiando

filmes de PVC com EAE a 15°C e a vácuo, verificaram que a

presença de um aditivo ã base de hidroxitolueno suprimia a

formação de radicais polienílicos de modo efetivo (38). Nas

amostras sem o aditivo, verificou-se que, apôs a irradiação,

a concentração total de radicais permanecia constante por

várias horas, enquanto que a absorvância a 400 nm aumentava

gradativamente. Estudos mais recentes, utilizando a RPE e

medidas de volatilização a temperatura constante, de amos-

tras de PVC não irradiadas e irradiadas com EAE, e estudos

cinêticos levaram Salovey e Sair a proporem o seguinte meca



r - 21 -

nismo de deidrocloraçao (39)

Iniciação

k i
- CHC1 - CH2 - CH"1"

- CH - CH2 - CHCl^ + Cl- 11.20,

Propagação

k
- CH - CH2 - CHC1--

2 - CH - CH = CH^ + HC1 1 1 . 2 1 ,

r ad i ca l a l i l a

k1

CH2 - CH - CH = CH-v

- (CH = CH;2^ + HC1 1 1 . 2 2 ,

k "
MZHC1 - CH2 - CH - (-CH = CH- )^ - 2

- (CH = CH)^ + HC1 1 1 . 2 3 ,
n+1

radical polienílico

Tran s f e r ê n e i a

k

- (CH = C H ^ + ^CH2 - CHC1 - CH2 - CHCl'v»

'VCHCl - (CH = CH)^ + <\£II, - CH - CH, -

11.24
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Como nào há evidência de um decaimento de ra-

dicais nas primeiras horas de irradiação, a terminação oco£

ria pela formação de radicais polienllicos longos e não rea

tivos. Ao ar, os radicais reagiriam com o oxigênio, forman-

do perõxidos e outros produtos de oxidação. Além dos resul-

tados de RPE que indicam a existência de três tipos diferen

tes de radicais nas amostras irradiadas, outras evidências

apoiam o mecanismo proposto (40,41).

a. a banda a 255 nm do espectro UV/visível, atribuída ao ra

dical alllico, aumenta de intensidade paralelamente ã dî

minuição da concentração dos radicais livres alqullicos;

b. o decaimento dos radicais alllicos a vácuo coincide com

a formação de polienos;

c. introduzindo-se oxigênio no início da degradação, a cor

amarelada, característica dos polienos, não se desenvol-

ve.

Estas observações levam ã conclusão de que os

radicais alquílicos são precursores dos rsdicais alilicos e

estes, por sua vez, dão origem aos polienos via formação de

radicais intermediários polieníl.i.cos. O oxigênio ataca os

intermediários radicalares, enquanto que os polienos só rea

gem com o mesmo após um período de exposição prolongado.

Torikai et alii (42) estudaram o processo ele

mentar da formação de radicais e processos de conversão atra

vês da irradiação de filmes de PVC, contendo ou não bifeni-

la e pireno, com raios y. Através dos resultados obtidos por

RPE e espectroscopia de absorção no UV/visível, os autores

propuseram o seguinte mecanismo para a formação primária de
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radicais e de conversão no PVC:

ã -196°C : RX (PVC) > RX* 11.25

RX* > BX+ + e~ 11.26.

RX* > R- + X- íonde R- =

= r1# r2 ou r3, de 11.13 a 11.15.) 11.27.

RX+ + e" > RX+ > K + X' 11.28.

RX + e" > r3 (11.15) + X~ 11.29.

ã temperatura ambiente:

rlf r2 ou r3 > ^^'2 " CH - CH = CH ̂  — >

> ^ (CH = CH)n - CH = CH - CH-v 11.30.

Estudos de condutividade elétrica induzida

em PVC irradiado com raios y mostraram um aumento da condia

çio de corrente elétrica com a dose de radiação absorvida

pelo PVC, o que está relacionado com a presença de liga-

ções duplas conjugadas no polímero irradiado (43).

Vários mecanismos são propostos para a forma

ção de ligações cruzadas em PVC irradiado. Os mais prová-

veis são os que envolvem reação entre radicais, pois estes

estão presentes em alta concentração nas amostras irradia-

das (44). Estes mecanismos estão mostrados a seguir:
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Terminação entre dois macroradicais;

- CH - CHC1 - - CH - CHC1
" + ^ i

- CH - CHC1 - - CH - CHC1 - II.31,

Esta reação é dependente da temperatura

e a temperaturas baixas, nas quais o movimento macromolecu-

lar dos macrczadicais ê pequeno, a velocidade de terminação

pode ser extremamente baixa.

Peação entre um macrcradical polienílico e um polieno;

- (CH = CH)^ -VCH - (CH = CH-)

aCH - CH - (CH = CH)^ > ^ H - CH - (CH =

A probabilidade dessa reação ocorrer é gran-

de devido ã possibilidade de uma transferência do elétron

por ressonância, ao longo da estrutura polienilica conjuga-

da:

- CH = CH - CH = CH - CH -

i
= CH - CH - CH = CH - CH =

i
-v-CH = CH - CH = CH - CH - CH = CH^ 11.33.
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Pftcombinação entre dois radicais polienílicos:

- (CH = CH)^ 'x-CH - (CH = CH)
n , n

+ ^ 'VCH - (CH =
- (CH = z

uu

= CH) - CH - (CH = CH)
a n—a

MCH = CH), - CH - (CH = CH)V
JO Vtt-D

(CH = CH) - CH - (CH =
a

(CH = CH). - CH - (CH = CH) «u __
D Iff-D 1 1 . 3 5 .

As reações 11.31., 11.32., 11.34. e 11.35. le

vam a uma diminuição do comprimento médio das cadeias de

ligações duplas conjugadas. Outra reação que também pode con

tribuir para esta diminuição é a transferência de cadeia en

tre um grupo polienílico e urc segmento radicalar da cadeia

do polímero.

R« + ̂CHCl -CH=CH-CH=CH-CH=CH-CH 2- CHC1

11.36.

Foi verificado que a presença de agentes te-

trafuncionais (com duas ligações duplas), durante a irra-

diação com raios y, aumenta o rendimento de ligações cruza-

das (45). A presença de THF também aumenta a porcentagem de
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formação de ligações cruzadas, enquanto diminui o apareci-

mento de coloração nas amostras irradiadas. Ainda não se

) encontrou um mecanismo satisfatório capaz de explicar esses

j efeitos.
t

Existem poucos trabalhos tratando do efeito

; da RAE em PVC plastificado ou estabilizado. Irradiando-se,

com raios Y, o PVC estaoilizado com epóxidos, verificou-se

um decréscimo na liberação de HC1, mesmo para altas doses

de irradiação (46). Este decréscimo foi menor quanto maior

a dose aplicada. Amostras de PVC plastificadas cora dioc-

tilftalato e com estabilizantes (epõxidos, compostos esteei

ratos de Ca-Zn) mostraram, também, que a liberação de ga-

ses é bem menos acentuada do que em amostras puras irradia

das (47). Com a irradiação, os seguintes gases foram libe-

rados: HC1 (produto principal apenas no caso da amostra pu

ra), H2, C02, CO e CH.. Acima de determinada dose, os esta

bilizantes são destruídos e a liberação dos gases aumenta

rapidamente. A presença de oxigênio aumenta a liberação de

HC1 em amostras estabilizadas ou não. Os resultados obti-

dos indicam, também, que a presença do plastificante inibe

de modo efetivo a degradação abaixo de certa dose de radia

ção.

II.d. DEGRADAÇÃO DO PVC POR RADIAÇÃO UV

Radiações ÜV causam degradação de muitos po-

límeros industriais, alterando suas propriedades mecânicas

e superficiais. A extensão dessa degradação depende da pre
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senca de çrupos cromõforos na cadeia ou nos defeitos da ca-

deia do polímero e também de impurezas cromõforas que fre-

t quentemente contaminam os produtos industriais. No caso do

J PVC, seu monõmero, MZH2 - CHCl^, absorve apenas radiação ÜV

! de comprimento de onda abaixo de 220 nm.Deste modo, sua de-

gradação pela radiação UV de X > 250 nm deve estar associada

a impurezas ou defeitos presentes no polímero, que têm sido

assunto de diversas investigações (48). Sugere-se, como cro

môforos mais prováveis para a iniciação do processo de de-

gradação, grupos hidroperóxidos, grupos carbonllicos, sais

metálicos, irregularidades estruturais e insaturações. 0 me

canismo de fotodegradação mais recentemente proposto consi-

dere que os cromõforos mais importantes são as insaturações

presentes no PVC (49).

Como no caso da irradiação com RAE, o PVC so-

fre uma rápida deidrocloraçao quando exposto ã radiação UV

solar, o que leva ã formação de longas seqüências polienlLi

cas responsáveis pela coloração das amostras. A influência

do comprimento de onda da radiação UV na degradação do PVC

foi bastante estudada (50,51). Com o uso de filtros apro-

priados verificou-se que a radiação emitida a 254 nmé a res_

ponsãvel pelo inicio da deidrocloraçao (50). Apenas dienos

e trienos absorvem neste comprimento de onda e, devido aos

resultados obtidos, propõs-se que a absorção de energia por

estas estruturas causa reação nas partes do polímero que

não absorvem nesta região, através de um processo de trans-

ferência de energia de estados excitados dos polienos para

a ligação alilica C-Cl (11.38.). Outra evidência, para um

processo de degradação fotosensibilizado pelos alcenos, vem
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da irradiação de amostras previamente degradadas com rsdia-

ção UV, com radiação de laser de íon Ar a 514,5 nm (52). Po

lienos com 14 duplas conjugadas absorvem nesta região e foi

observado que o processo de deidrocloraçao continua, resul-

tando em um aumento da concentração de polienos com um nume

ro de duplas conjugadas maior e irenor do que 14.

Durante a degradação do PVC com radiação UV,

observou-se que o rendimento quântico do HC1, <í»HCl ^HCl
= n Ç

áe moléculas de HC1 liberadas por g de PVC/n9 de quanta ab

sorvidos, por g de PVC) permanece constante durante os pri-

meiros minutos de irradiação, enquanto que o número de fó-

tons absorvidos pela amostra por unidade de tempo auirenta

continuamente (51), devido ao aumento da concentração das

unidades absorvedoras (os polienos) . O <frHC1 independe do pro-

cesso de polimerizaçao do PVC e da quantidade inicial de 1:1

gaçÕes duplas presentes. Todas estas verificações levaram ã

proposição do seguinte mecanismo para a fotodegradaçao do

PVC (49) :

Iniciação:

PVC < V » I-U3H- - (CK = CH) - CHC1 - CH-M* 11.37.
' 2 n í '

(CH = CH) - CHC1 - CH-M i
n t '

- (CH = CH^ - CH - CH2-v + Cl* 11.38,
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Deidrocioraçao;

Cl*+ ^CH2 - CHCl^ 5> -^CH2 - CC1 - CH2 - CHCl^ + HC1

11.39.\

'v-CH - CHC1 - CH2 - CHC1% + HC1 11.40,

seguindo-se as reações 11.17. e 11.18., do mecanismo ante-
I
| riormente proposto para degradação com RAE (35) . A terird

nação ocorreria pela combinação entre os diversos radicais

e também peJa reação:

- (CH = CH^ - CH - CH2% + Cl'

- (CH = CHfól + HC1

A cisão de cadeias observada durante a foto-

degradaçãc do PVC e tida como um processo de cisão $ das lî

gações C-C dos radicais produzidos, levando a fragmentos

CHC1 - CH^ ou CH2 - CHCl'W Ligações cruzadas resultariam,

principalmente, da combinação entre radicais ^CH2- CC1- CHÍV.

Estudos com filmes de PVC (53) mostraram que

a deçradação por radiação UV ocorre apenas na superfície do

polímero (̂ 2 um de profundidade). Nos primeiros minutos da

irradiação, apenas radiação UV com comprimento de onda me-

nor do que 400 nm é absorvida. Após este período, a absorção

estende-se ã região visível, como resultado da formação de

polienos com um número de duplas conjugadas maior do quecin
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co. Os polienos que se acumulam na superfície do PVC passam

a absorver a radiação, formando uma barreira piotetora e f«a

zendo com que 4>HCi chegue a zero. A degradação por radiação

ÜV não ê, portanto, um processo homogêneo.

Outra verificação importante é a do fotobran-

queamento das amostras degradadas quando a irradiação é efe

tuada em presença de HC1 ou 02> A influência do HC1 foi ve-

rificada em PVC degradado térmicamente e fotodegradado (51,

54,55), chegando-se â conclusão que o HC1 tem forte afini-

dade pelas ligações duplas dos polienos, reagindo com os

mesmos através de um processo reversível:

hv
MCH = CH) * + HC1n

MCH = CH) - CH, - CHC1 - (CH = CH)-\-
x fc n~x~

onde n > x » 0 11.42.

A presença de 0 2 durante a fotodegradação au-

menta a velocidade de deidrocloração coir relação â irradia-

ção em atmosfera inerte, havendo formação de polienos COITI

um menor número de duplas conjugadas (55). Além disso, apre

sença de 0~ promove a cisão de cadeias. Irradiando-se amos-

tras fotodegradadas com radiação laser de X = 514,5 nm, em

atmosfera de 0 2 (56), verificou-se um decréscimo de abso£

ção na parte visível do espectro, embora o HC1 continuasse

a ser liberado, mostrando que o processo de fotobranqueamen

to pelo 0 2 é bastante eficiente. 0 mecanismo proposto para

a fotodegradação em presença de 0 2 se inicia com a rormação
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de um radical, segundo 11.37. e 11.38., que sofre ataque pe

lo 02:

MCH = C H ) n ~ C H -

MCH = CH)n - CH - CH^

0-0- 11.43.

A partir dal, o mecanismo prossegue levando â

formação dos seguintes produtos:

POOH, MCH = CH)^, HC1, MCH = CH) - CH - CH^ ,
n n i 2

O-OH

i i
- C(OOH) - CH-/V, C l - C - 0 - O - C - Cl,I l | ,
Cl

- ç. - C H ^ , -V<:H2 - cci, CH 2 = CH^.

o o

A fotoclivagem das estruturas perõxidas forma

das podem levar a um aumento da degradação do polímero.

0 branqueamento dos polienos também pode ocor

rer no escuro, por reação lenta de 0 2 no estado fundamental

com os polienos conjugados, através da formação de um com-

plexo de transferência de carga (56):
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MCH = CH) - CH = CH - CH = CH - (CH = CH)^ + 0^

I 11.44

^CH = CH
MCH = CH) - CH ^CH - (CH = CH)

11.45.

MCH = CH) - CH - CH = CH - CH - (CH = CH)^n | , n
O- O

Urn rearranjo interno levaria ã formação de cetonas e álcoois.

.CH = CH 0*
MCH = CH) ~ Clr / c

MCH = CH)m - CH - CH = CH - C - (CH = CH)^

OH í)
11.46,

Em filmes de PVC obtidos por evaporação de

solvente, verificou-se que o THF não afeta a velocidade de

degradação, mas aumenta a propc.ção de polienos curtos erc

relação aos longos (57) . A explicação dada é que o THF fun-

ciona como um plastificante facilitando a rotação c-C do

polieno. Esta rotação leva ã perda de planaridade e redução

do comprimento da conjugação.

Em estudos de fotodegradaçao de PVC plastifi-

cado, com ftalatos, na presença de ar foi também observada
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a formação de polienos e ligações cruzadas e cisão de ca-

deias, tanto do polímero quanto dos plastificantes. Há o

aprisionamentode ftalatos dentro de "cavidades" das cadeias

do PVC unidas por ligações cruzadas (58).

II.e. DEGRADAÇÃO TfiRMICA DO PVC

A degradação térmica do PVC é também caracte-

rizada por uma eliminação efetiva de HC1 (59), que começa a

temperaturas entre 100° e 120°C (60) e a temperaturas leve-

mente acima de 200°C se o aquecimento for efetuado em atmos_

, fera de N. (3), apresentando a mais baixa energia de ativa-
í ^

cao de decomposição dentre todos os plásticos, exceto o po

I livinilálcool.

0 fato de compostos de massa molecular peque-

na, que podem servir de modelo para o PVC, apresentarem uma

estabilidade térmica bem superior ã deste polímero sugere

que sua instabilidade não está associada a estrutura polimé

rica regular, mas sim aos defeitos estruturais presentes

(fórmulas II.4. a 11.12.).

Estudos recentes mostraram que a velocidade

de deidrocloraçao do PVC pode ser explicada apenas pela pre

sença de átomos de cloro ligados a carbono terciário, suge-

rindo que este halogênio é o defeito que mais contribui pa-

ra a instabilidade térmica do PVC (4). As estruturas II.6. e

II.11. não possuem átomos de cloro lábeis, não sendo inicia
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doras efetivas da deidrocloraçao. A importância das estrutu

ras II.4., II.9., 11.10., 11.12. e a das próprias unidades

jnonoméricas do PVC é ainda desconhecida.

Como a concentração dos polienos formados du-

rante a degradação térmica é elevada e não pode ser explica

da apenas pela energia fornecida ao sistema (pelo menos nos

primeiros estágios da degradação), propõe-se um mecanismo

em "ziper", no qual a perda de HC1 de um dado segmento de

dois carbonos é facilitada pela deidrocloraçao de uma unida

de monomerica adjacente, a exemplo dos mecanismos apresenta

dos para degradação cem radiação ionizante ou UV. Ao lado do

mecanismo de radical livre (11.17., 11.18.', e 11.20. a 11.24.)

existem evidências teóricas e experimentais para um mecani£

IPC de par iônico, que é capaz de explicar todos os dados a

respeito do crescimento dos polienos durante a degradação

térmica (4) :

MCH = CH) - CHC1 -n

6"C1 6+H
l I

•UCH = CH) - CH - C
n 6+ 6- 11.47.

6~C1 6+H
i i

MCH = CH) - CH - CH'V " H C 1>
n 6+ 6-

(CH = C H ^ ~ CHC1 - CH2-v ... etc. II.48,
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No mecanisiro de par iônico não há formação de

radicais livres Cl* , que a níveis baixos de degradação pode

riam se difundir livremente pela matriz polimérica. Além

disso, estudos com coirpostos-modelo mostraram que o H dos

grupos ~ CHC1 - são apenas levemente menos reativos que

os H dos grupos - CH_ - em relação ã reação com o Cl*.

0 crescimento dos polienos no PVC seria limi-

tado por uma estabilização por ressonância (11.49.), ou se-

ja, quando uma seqüência polienllica se torna suficientemen

te longa, seu crescimento posterior pode ser impossibilita-

do pela alta energia de ativação para o passo da transferên

cia de prõton:

polieno tipo 4N+1

11.49.
»

polieno tipo 4N+3

As seqüências polienllicas podem ser quebradas

por reações secundárias durante a degradação térmica, uma

das quais é, aparentemente, um processo intermolecular de

Diels-Alder, que causa a formação de ligações cruzadas. Uma

adição Diels-Alder intramolecular levaria â formação do 1,3-

-ciclohexadieno, cuja termólise produziria o benzeno, prin-

cipal fragmento orgânico formado durante a pirólise do PVC.

Outros produtos da pirõlise são o naftaleno e o tolueno.

A influência do HC1 na deidrocloraçao térmica
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do PVC, que por longo tempo foi motivo de muita disputa,pa-

rece atualmente indubitãvel. 0 HC1 acelera a deidrocloração

através de um mecanismo ainda não conhecido. Uma das hipóte_

ses é uma dissociação do KC1, com formação de Cl~ ou HC12~,

que poderiam acelerar a deidrocloração (60, 61).

O efeito do O2 na degradação térmica do PVC é

o mesmo que nos outros tipos de degradação: o 0 2 acelera a

deidrocloraçeo, promove o branqueamento do polímero degrada

do, provoca a diminuição da massa molecular através da cisão

de cadeias e, em menor extensão, promove a formação de lig£

ções cruzadas (62). Durante a degradação térmica na ausên-

cia de Oyi a formação de ligações cruzadas predomina sobre

a cisão de cadeias (63).

Os plastificantes adicionados ao PVC têm al-

gum efeito na sua estabilização térmica. A velocidade de deî

drocloração atinge um mínimo para uma certa porcentagem de

plastificante e depende do plastificante usado. O mecanismo

não é conhecido.

A teoria mais freqüentemente usada para

car a estabilização térmica com sais organometálicos propõe

que a principal função desses estabilizantes é a destruição

de defeitos estruturais:

RC1 + MY2 > RY + MYC1 11.50.

RC1 + MYC1 > RY + MC12 11.51.

(R = alil, t-alquil, etc)

sendo RY mais estãveJ térmicamente do que RC1.
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III. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS PRINCIPAIS TÉCNICAS UTILIZADAS

III.a. DIFRAÇÃO DE RAIOS X

III.a.1 Aspectos Gerais (13,15,65)

Quando um feixe monocromático de raios X inci

de sobre um cristal, os raios X espalhados pelos átomos in-

terferem uns com os outros, produzindo difração em direções

especificas. A difração ocorre porque as distâncias intera-

tômicas do cristal são da mesma ordem de grandeza do compri

mento de onda do raio X (alguns angstrons). Os átomos e mo-

léculas de um cristal estão ordenados, formando um arranjo

espacial e a menor unidade repetitiva pela qual este arran-

jo pode ser construído é denominada de cela unitária.

A direção e intensidade de cada raio difrata-

do podem ser detectados fotograficamente, por um contador

Geiger-Müller ou por um contador de cintilação. As direções

dos raios X difratados estão relacionados com as distâncias

entre os planos do cristal e podem ser calculadas por meio

da equação de Bragg:

2 d senG = nA III.1.

onde d é a distância interplanar, 0 é o ângulo formado en-

tre os raios incidentes e o plano em questão, n é a ordem

de difração (número inteiro) e \, o comprimento de onda do



- 33 -

raio X.

A difração de raios X é uma técnica importan-

te paro a determinação de estrutura cristalina, sendo um dos

métodos mais desenvolvidos e sensíveis para o estudo da es-

trutura de substâncias macromoleculares em estado sólido e

de algumas de suas propriedades fundamentais (cristalinida-

de, tamanho de cristalitos, orientação e ponto de fusão).

Comparando-se os dados de difração de raios X dos polímeros

com os de cristais de substâncias de massa molecular peque-

na, observa-se que:

a. o número de reflexões, mesmo para polímeros altamente

cristalinos, é muito menor 3o que para os cristais sim-

ples;

b. a largura dos picos, nos padrões de difração de raios X

para os polímeros cristalinos, é usualmente muito maior

do que para os cristais de substâncias de massa molecu-

lar pequena.

Isto acontece, em geral, porque as regiõescris_

talinas do polímerc são pequenas e, além disso, possuem um

considerável número de irregularidades. A maioria dos polí-

meros não cristaliza totalmente, havendo coexistência de re

giões cristalinas e amorfas. As regiões amorfas podem produ

zir picos largos no difratograma correspondentes a distân-

cias de 4,5 a 5,0 A que, segunde muitos pesquisadores, ca-

racterizam a distância entre cadeias adjacentes. O padrão

de raios X para muitos polímeros é constituído por uma ele-

vada intensidade de fundo, em lugar de bandas amorfas e cris

talinas distintas, não sendo possível a determinação do
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grau de cristalinidade.

III.a.2 Difratograma de raios X para o PVC

Em 1940, Fuller (66) fez uma das primeiras

lises da estrutura cristalina do PVC. Posteriormente, Natta

e Corradini (67) estudaram novamente esta estrutura, usan-

do PVC de baixa cristalinidade. Mais recentemente, Wilkes

et alii (68), trabalhando com monocristais preparados a par

tir de PVC polimerizado em presença de n-butiraldeído, refl

naram os dados obtidos até 1961.

Dos estudos feitos, chegou-se ã conclusão de

que o PVC cristalino po~sui as cadeias em configuração sin-

diotática (na qual os átomos de cloro estão alternadamente

colocados ao longo da cadeia) com conformação planar em zi-

guezague (Figura III.1).

eixo c

St

I
.oi
o

eixo a

Figura III.1 - Estrutura cristalina do PVC sindiotático.

O carbono Qcloro o hidrogênio
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A cela unitária é ortorrõmbica, contendo dois segmentos de
o o

cadeia de PVC, com dimensões a = 10,24 A, b = 5,24 A e
o

c = 5,08 A (onde c é o eixo da cadeia) e densidade

de 1,53 gcm . O PVC cristalino pertence ao grupo espacial

Pcam-D2h. A distância entre os átomos na ceia unitária são:
0 0 0

C-C = 1,53 A, C-C1 = 1,76 A e C-H = 1,10 A. Cada segmen-

to de cadeia na cela unitária ê constituído por duas unida-

des monoméricas.

Os dados de difraçao de raios X a baixo ângu-

lo e de microscopia eletrônica sugerem que a dimensão do

cristal na direção da cadeia unitária envolve 24 unidades

monoméricas, eu seja, 12 unidades de repetição.

O padrão típico do difratograma de amostras

de PVC amorfas, apresenta picos largos a 17,5 , 24,5 e

^39,5 enquanto que o de amostras cristalinas, picos mais

finos entre 17° e 46° (Figura III.2). A porcentagem de cris_

talinidade de uma amostra de PVC é dada por (69):

X = 100
C + 1^ + M2 + M3 III. 2.

sendo M,, M2 e M3 as áreas sob os picos amorfos centrados

respectivamente em 17,5° , 24,5° e 39,5° e C, o somatório

da área sob os picos cristalinos.
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i 36 34 X> _

angulo de difraçao

Figura III.2 - Difratograma de raios X para

amostras de PVC.

III.2.a. PVC cristalino;

III.2.b. PVC amorfo;

C = área sob picos cristalinos;

Mw fU, M, = áreas : sob picos

amorfos.

De modo geral, para amostras comerciais, sabe-

-se que as regiões cristalinas do PVC são muito pequenas e

irregulares, e esta baixa porcentagem de cristalinidade re-

sulta tanto da polimerização ocasional cabeça-cebeça, quan-

to das irregularidades geométricas na posição dos cloros al-

ternados .

III.b. ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO

III.b.l Aspectos Gerais (15,17)

Devido ã grande diferença entre os termos de

1 ncrgia associados a uma molécula, sua energia total (E) po-

^- ser tomada como o somatório desses termos de energia:
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E = E e + E v + Er + E t r III.3.

onde Ee# E , E e E , são respectivamente, as energias ele

trônica, vibracional, rotacional e translacional da molécu-

la. No caso de sólidos a rotação livre das moléculas é res-

trita e, portanto, a energia rotacional pode ser desprezada.

O espectro vibracional resulta de transições

de energias vibracionais e rotacionais de uma molécula. De

acordo com a mecânica clássica uma molécula diatômica pode

ser vista come um oscilador harmônico de freqüência \̂, ex-

pressa pela formula:

K

III.4

onde p é a massa reduzida dos átomos e K, a constante de

força da ligação.

Pela teoria quântica, a energia do oscilador j

harmônico pode possuir apenas determinados valores, dados ;

por:

E = hv(v + 1/2) III.5.

j
sendo h a constante de Plank e v, o número quântico vi- j

bracional.

A variação da energia vibracional do oscilador
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harmônico (AE) pela interação com a radiação eletromagnéti-

ca IV (2 - 25um) só ocorrerá se houver variação do momento

dipolar da molécula durante a vibração. Esta variação de

energia é dada por:

AE = hv III.6.

desde que a regra de seleção, para uma transição vibracional

no oscilador harmônico, estabelece que Av =±1. As moléculas

reais vibram como osciladores anarmônicos e deste modo a re-

gra de seleção acima é violada podendo haver transições com

Av = ±1, ±2, ±3

Os movimentos vibracionais dos átomos em uma

molécula poliatômica são muito complexos, mas podem ser de-

compostos em um número definido de modos vibracionais harmô

nicos, denominados modos normais de vibração. Em cada modo

normal de vibração de uma freqüência definida todos os áto-

mos podem participar, vibrando em fase, mas com diferentes

amplitudes. Em vista da considerável diferença nos valores

das amplitudes dos átomos individuais que participam de um

modo normal de vibração, certos grupos de átomos podem ser

distinguidos por vibrarem essencialmente de modo independen

te. Estes grupos são chamados de grupos característicos pois

sua presença em diferentes compostos resulta em freqüências

de vibração próximas. Entre tais grupos característicos es-

tão os estiramentos C-H, O-il, N-H, C=0 e C=N, fre-

qüentemente usados na análise quantitativa de polímeros.

0 número de modos normais de vibração de uma
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molécula está intimamente relacionado com o número de áto-

mos presentes. Uma molécula nãc linear de n átomos terá

3n-6 modos normais de vibração enquanto que uma linear, 3n-5.

Estas relações também são válidas para os polímeros se al-

gumas siirplificações forem feitas. Especificamente, consi-

derando-se que a cadeia do polímero é infinitamente longa,

que as unidades estruturais repetitivas têm o mesmo arran-

jo espacial e que as vibrações de cadeias adjacentes não

afetam uma â outra, o número de modos normais de vibração

pode ser calculado através do número de átomos contidos nu

ma unidade estrutural única. Por exemplo, para o poliesti-

reno, cuja unidade estrutural contém 16 átomos, espera-se

encontrar 42 modos normais de vibração.

Foi observado que várias bandas IV, associa-

das ã determinados grupos funcionais dos polímeros, se des_

locam ou têm intensidade ou perfil cJterado quando o polí-

mero é submetido a mudanças morfológicas, rearranjos de con

figuração, efeitos de irradiação, etc. Como exemplos, têm-

-se as diferenças entre os espectros vibracionais do polies_

tireno atático (solúvel em clorofórmio) e do poliestireno

isotático (insolüvel em clorofórmio), entre os espectros

do poliestireno não irradiado e irradiado com raios a e y

e entre os espectros de 1-polibutadienos isotáticos nas vá_

rias formas cristalinas (8,70).

0 reconhecimento dos efeitos das interações

i moleculares no espectro IV (que pode ser mal interpretado

pela presença de aditivos, copolímeros, agentes de proces-

samento, etc.) e a sua atribuição âs varias configurações
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geométricas exige bastante trabalho teórico e experimental

ef uma vez que suas origens estejam bem estabelecidas, per_

mite a correlação entre o espectro e configurações e/ou

conformações moleculares.

III.b.2 Espectroscopia no IV do PVC

Espectros IV do PVC têm sido registrados e

analisados desde a década de 1940, mas até hoje ainda res-

tam dúvidas quanto â atribuição de algumas freqüências. A

interpretação dos espectros é feita com base nos seguintes

estudos (71-80):

a. estudos em compostos-modelo simples, deuterados ou não;

b. espectros de diversas amostras de PVC: põ (pastilha de

KBr), filmes obtidos por evaporação do solvente ou por

prensagem, PVC em solução;

c. espectros de PVC obtidos por diversos processos e tempe

raturas de polimerização (obtenção do polímero com dife

rentes graus de cristalinidade, taxia, etc);

d. espectros IV polarizados, em filmes orientados por estî

ramento;

e. espectro de PVC deuterado;

f. análise de coordenadas normais, utilizando-se campos de

força para os cloretos alquílicos secundários.

Para a análise de coordenadas normais, consî

dera-se que a cadeia de PVC resulta da poliir.erização cabe-
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ra-cauda dos monômeros, que a configuiação é planar em zi-

guezague e que só há uma cadeia na cela unitária, consti-

tuída por 2 monômeros (Figura III.3). A tabela de caracte-

res, número de modos normais e atividades para o grupo pon-

tual C2vr isomorfo ao grupo de simetria para a estrutura

sindiotatica do PVC, estão na Tabela III.1 (72). As fre-

qüências calculadas a partir destas considerações estão prõxî

mas às encontradas experimentalmente e, juntamente com os

dados da difração de raios X, constituem uma evidência a fa

vor dessa estrutura.

I a

H Cl Cl H H I Cl

V V V

Figura III.3 - Unidade repetitiva e elementos de simetria pa

ra a cadeia de PVC cristalino.
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Tabela III.1 - Tabela de caracteres, número de modos nor
mais e atividades para a estrutura sindio
tática em ziguezague do PVC, onde:
a = ativo; in = inativo; a = polarização
perpendicular; II = polarização paralela.



- 47 -

As propriedades físicas de um polímero estão

relacionadas com a configuração e conformação de suas ca-

deias que podem, em muitos casos, ser tiradas do espectro

IV. O PVC é um caso bastante favorável quanto a este aspe£

to e a base da espectroscopia IV para a determinação da con

figuração e conformação de suas cadeias é a sensibilidade

do estiramento da ligação C-Cl (v (CCl)) ã estrutura iso-

mérica rotacional nas vizinhanças dessa ligação. Espectros

IV de cloretos alquílicos secundários (81) mostraram que a

freqüência v(CCl) depende do átomo que está em posição

trans em relação ao átomo de cloro através das duas liga-

ções C-C adjacentes. Em compostos em que um átomo de C e

outro, de H estão em trans ao átomo de cloro, denominados

S (por exemplo, 2,2-dimetil-3-clorobutano) a v(CCl) apa-
HC

-1rece na região entre 655-674 cm . O 3-cloro-2/2,4,4 - te-

trametilpentano, que tem dois átomos de carbono em trans

ao cloro (Sr/J apresenta a v(CCl) em 757 cm . No caso de

dois átomos de hidrogênio estarem em trans ao cloro, a fre

quência v(CCl) depende também da estrutura do esqueleto ca£

bônico. Chamando-se de C o átomo de carbono ao qual o cio

ro está ligado, de C, e C , os átomos de carbono adjacen-

tes a C , de C, e C - os dois átomos de carbonos ligados a

C^ e C ,, e considerando-se o plano formado entre C, , CQ e

C_^, um composto é denominado S se o átomo C2 está no pia

no de C,, C e C ,, e de S'. se C, está fora deste plano.
X O ~J. HH ^

£m compostos S11U , o v(CCl) situa-se na região entre 608 e

cm" (por exemplo, ''-cloropropano) , e nos S' entre

e 637 cm"1 (Figura III.4).
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Figura III.4 - Conformações de cloretos secundários e fre

quências do estiramento C-Cl determinadas em

piricamente.

Por outro lado, os espectros IV de PVC alta-

;;iente cristalino, preparado em canais de complexo de uréia,

mostraram que as bandas de v(CCl) a 604 e 640 cm estão

associadas com as unidades sindiotaticas da cadeia planar

ziguezague (79). As duas bandas aparecem devido ã intera-

f
r'So entre as duas cadeias de PVC que constituem a cela unî

tãria. Espectros de amostras menos cristalinas apresentam

bandas adicionais nesta região. Com excessão da banda asso
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ciada ã cadeia sindiotática na fase amorfa, as outras ban-

das são atribuídas aos chamados defeitos configuracionais e

conformacionais.

0 espectro IV do PVC pode também ser analisa-

do em termos da configuração de pares de átomos de cloro

adjacentes, sendo os termos sindiotático e isotático usados

para designar a posição relativa dos átomos de cloro na ca-

deia polimérica. Considerando-se a estrutura planar em zi-

guezague, um par de átomos de cloro ê denominado isotãtico

se se encontrar do mesmo lado do plano da cadeia e sindiotá

tico, se de lados opostos deste plano. Para cada uma dessas

configurações, podem encontrar-se três isômeros pela rota-

ção de ligações C-C, um das quais é mais improvável devido

ã alta energia associada aos isômeros rotacionais com áto-

mos de clero adjacentes contíguos. Para a configuração sin-

diotática são esperados os isômeros £L (mais estável) e

S (menos estável) e para a configuração isotática, os isô-

meros S._ (mais estável) e S' (menos estável).

Partindo das considerações acima e dos espec-

tros de amostras de PVC deuteradas (72), Krimm e Enomoto

(73) fizeram uma interpretação do espectro na região do

v(CCl) chegando a seguinte atribuição:

- banda a 615 cm - £L - par sindiotãtico (par s), forma

isomérica mais estável, fase amorfa do polímero;

- banda a 638 cm - S' ., - par isotãtico (par i) , forma
HH

isomérica menos estável, fase amorfa do polímero;

- banda a 685 cm - Ŝ  - par i, forma isemérica mais está-

vel, fase amorfa do polímero;
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- banda a 693 cm - S „ - par s, forma isomérica menos estã_

vel, fase amorfa do polímero;

- banda a 758 cm - S ;
CC

- bandas a 604 e 64 0 cm - associadas a unidades sindiotá

ticas de PVC cristalino.

As bandas a 685 e 693 cm (S™) poderiam ser

atribuídas tanto ao par isotático quanto ao sindiotático.

No entantc, em espectros de amostras pouco cristalinas e

aquecidas de PVC observou-se que uma diminuição na intensi_

dade da banda a 638 cm (par i) é acompanhada por um des-

locamento da banda a 693 para 685 cm" . Logo esta última de

ve estar associada ao par isotãtico em configuração mais

estável. Este resultado é consistente com o dicroísmo obser

vado para estas duas bandas (72) . Cálculos teóricos confir

mam a atribuição de; banda a 693 cm" aos pares sindiotáti-

cos em conformação S™. (75). Destes cálculos, uma banda a
HC

690 cm pode ser associada a díades isotéticas isoladas.

A banda larga que aparece nesta região torna difícil a se-

paração e análise da concentração relativa entre as confi-

gurações isotática e sindiotática.

Existem outras possibilidades de atribuição

das bandas na região de v(CC1). Conformações menos estáveis

(por exemplo S' para a configuração sindiotática) podem

estar presentes, desde que as cadeias do polímero no esta-

do sólido estejam sujeitas a forças impostas por condições

especiais de sua morfologia. Por exerrplo, prensando-se anos_
trás de PVC altamente cristalino, aparece uma nova banda na re

_ -1 ~
giao do v(CCl), a 693 cm e há a intensificação e alarga-
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mento da banda a - 639 cm com relação ã banda a - 601 cm

Estas mudanças são atribuídas ã introdução de duas novas es

truturas conformacionais S_u e S' , respectivamente, atribui

ção esta confirmada pela análise de coordenadas normais para

um fragmento sindiotático de estrutura primária C-(CH2CHC1)3-

- C (80).

Em trabalhos experimentais que usam a espectros;

copia IV para análise (por exemplo, efeito de temperatura, e_

feito de copolimerizaçao, etc), a razão ^c\^/^cqn ( sendo

a absorvância da banda a 615 cm~ ) é muitas vezes usada

para se estudar a variação relativa entre as estruturas siri

diotáticas e isotáticas da cadeia do polímero (72,82). As ban

das da região de deformação do ângulo ô (CIU) do PVC são tam

bém utilizadas para a determinação da porcentagem de taxia de

amostras de PVC (76,77,82-84). Nos primeiros trabalhos, a ban

da a - 1428 cm" é atribuída à freqüência 6(CH2) da fase

cristalina do polímero, em configuração sindiotática, e a bari

da a - 1434 cm" , â freqüência 6(CH2) da fase amorfa, em con

figuração isotática. Em trabalhos mais recentes (76) sugere-

se que a banda a - 1426 cm" esteja associada com a estrutura

sindiotática, estando ou não em fase cristalina. Existe uma

Loa concordância entre os valores de taxia obtidos através

-a razão Ai428/'A1434 e ac3ueles obtidos por meio da espectros;

-opia de ressonância magnética nuclear de C (83) . A razão

'"'1428/'Al434 ® muitas vezes usada como uma medida relativa eri

-ro díades sindiotáticas e díades isotáticas. A atribuição

-orr.pleta das bandas do espectro IV do PVC encontra-se na Tabe

-a V.I.



- 52 -

III.c. ESPECTROSCOPIA RAMAN

III.c.l Aspectos Gerais (12,17)

De acordo com Sir.ekal, o efeito Raman pode ser

considerado como um processo de colisão inelãstica entre fõ

tons e moléculas. A partir de considerações a respeito da

energia do fóton e da molécula antes e depois da colisão,

chega-se ã seguinte expressão para a variação da freqüência

da luz espalhada (v'o) em relação ã da luz incidente (vo):

Av = |v0- v'o| = E k - E m III.7,

sendo v0 a freqüência da radiação monocromática incidente ,

- — E
v'o a freqüência da radiação monocromática espalhada, k a

energia vibracional da molécula no estado inicial e m a

energia vibracional da molécula no estado final.

Ha três possibilidades para a variação de ener

gia, esquematizadas na Figura III.5.

Kl

w

níveis de energia
virtuais

h(v+Av)
o

níveis de energia
vibracionais

5Iv=l (est3do fundamental)
B

Figura III.5 - Diagrama de energia para os espalhamentos :

A- Rayleigh B- Raman Stokes C- Raman antî

- Stokes
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Com a colisão entre o fõton e a molécula, es-

ta passa para um nível de energia virtual ou intermediário,

que não ê um nível de energia característico da molécula. A

maioria dos fõtons, após a colisão, são espalhados com a mes

ma energia que apresentavam antes da colisão (espalhamento

Rayleigh, colisão elástica). Cutra possibilidade é que o fõ-

ton espalhado apresente energia menor do que a ani erior â

colisão (espalhamento Raman Stokes), sendo a variação da

energia do fõton igual ã energia da transição vibracional

de v = 0 para v = 1. Pode também ocorrer que fõton espalha-

do tenha uma energia maior do que inicial (espalhamento Ra-

man anti-Stokes), o que acontece quando a molécula se encon-

tra num estado vibracional excitado, por exemplo, v = 1. A

variação de energia, neste caso, é igual ã da transição vi-

bracional de v = 1 para v = 0. Como ã temperatura ambiente

a maior parte das moléculas se encontra no nível fundamen-

tal v = 0, as linhas anti-Stokes são bem menos intensas do

que Jas-Stokes.

Para que haja espalhamento Raman, é necessá-

rio que durante a vibração, o momento dipolar induzido (y.)

da molécula varie, sendo:

yi = a'Ei III.8.

onde ÊT é o vetor campo elétrico da radiação incidente e

a é o tensor de polarizabilidade, que tem propriedades dire

cionais.

Pelo fato das atividades das vibrações na ab-
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sorção de radiação IV e espalhamento Raman estareit. ligadas,

respectivamente, às variações no momento dipolar e na pola-

rizabilidade dos grupos que vibram, a espectroscopia IV ge-

ralmente fornece mais informações para a caracterização de

grupos polares, enquanto que a espectroscopia Raman é parti_

cularmente útil na caracterização do esqueleto polimérico

homonuclear. A natureza complementar dos espectros IV e Ra-

man, juntamente com as considerações sobre a simetria da roo

lécula investigada são muito importantes, permitindo a dife

renciação entre vários modelos propostos para a estrutura

da cadeia polimérica.

Ao lado do efeito Raman normal, o efeito Ra-

man Ressonante (ERR) também é usado na análise estrutural

de polímeros. 0 ERR ocorre quando a freqüência de excitação

se aproxima da freqüência de uma banda de absorção eletrõni_

ca da molécula, fazendo com que os modos vibracionais, que

envolvem movimentos da parte da molécula onde a transição

eletrônica está localizada, aumentem de intensidade (efeito

pré-Raman ressonante), ou sejam fortemente intensificados

se a freqüência ôa radiação excitante coincidir com a fre-

qüência da transição eletrônica (ERR rigoroso). 0 ERR dá in

formações a respeito de grupos cromóforos presentes na mole

cuia, como, por exemplo, polienos conjugados. No espectro

Raman destes, as bandas a vL550 (vi(C=C) e M.120 {\>i (C-C))

cm são consideravelmente intensificadas por ERP.
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III.c.2 Espectroscopia Raman do PVC

As bandas presentes no espectro Raman de PVC

altamente cristalino e amorfo (Tabela V.l) confirmam a es_

trutura sindiotática estendida para o PVC cristalino (86).

De estudos do ERR em compostos com duplas con

jugadas e de PVC degradado térmicaroente e com RAE (44,87-89),

chegou-se ã seguinte expressão para o cálculo do número de

ligações duplas conjugadas (n) em função da posição da ban-

da v2(vi (C=C)) :

v2 = 1461 + 151,24 e - ° ' 0 7 8 0 8 n III.9,

onde 1461 cm é a freqüência da banda v_ para n > »

A freqüência de vibração do v(C-C) é pouco sen

sível ao comprimento da seqüência conjugada.

III.d. ESPECTROSCOPIA ELETRÔNICA

III.d.1 Aspectos Gerais (90)

A absorção de radiações UV (200-380 nm) e/ou

visível (380-780 nm) pelas moléculas ocorre quando a ener-

gia da radiação incidente é igual à energia necessária para

promover um elétron do estado eletrônico fundamental para

um estado eletrônico de energia mais elevada (estado excita

do). Como as moléculas no estado gasoso ou em solução estão



r

em continuo movimente de vibração e rotação, e os estados

vibracionais e rotacionais das moléculas são quantizados,

uma transição eletrônica virá geralmente acompanhada de

transições vibracionais e rotacionais (Figura III.6). Pelo

princípio de Franck-Condon, o movimente nuclear pode ser

desprezado durante uma transição eletrônica, e o componen-

te vibracional mais provável de uma transição eletrônica é

o que não envolve mudanças na posição do núcleo.

A proporção da radiação incidente que é ab

sorvida pela amostra pode ser calculada através da equação

de Beer-Lambert:

A = log —Y- = e.c.fc III.10.

sendo A a absorvância, I a intensidade da radiação inci-

dente, I a intensidade da radiação transmitida, c a concen

~ —1
tração da amostra (mol.í. ), l o comprimento do caminho O£
tico e e o coeficiente de absortividade molar (Jl.mol .cm ) .

As transições comumente observadas na região

do UV/visível podem ser agrupadas em diversas classes, sen

do as mais importantes:

a) n * II*: transições que envolvem excitação de um ele

tron num orbital atômico não ligante (n) para um orbi-

tal II antiligante (II*) da molécula;

b) II > II*: transições na qual um elétron num orbital II

ligante (II) é excitado para um II antiligante (II*). Ocor

rem em moléculas que contêm ligações duplas, triplas ou
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anéis aromãticos. Uma aplicação importante da espectrojs

copia UV/visIvel é definir a presença, natureza e exten

são de sistemas com elétrons II conjugados. Em geral, um

aumento de conjugação levará a absorções em regiões de

comprimentos de onda maiores até a região visível do es

pectro;

c - n—>a*: transições de um elétron em um orbital atômico

não ligante (n) para um orbital molecular a antiligante (o*).

u
o
c

estado excitado

*.2
E -o
O >n

estado fundamental

o
<J" >
•H O
vi u

Figura III.6 - Diagrama de energia potencial para uma mole

cuia diatômica.
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III.d.2 Espectroscopia Eletrônica do PVC degradado

A fim de se analisar o espectro de absorção

UV/visIvel do PVC degradado, é necessário ter os comprimen

tos de onda (X) e os coeficientes de absortividade molar (e)

para todos os polienos que possam estar presentes. A com-

plexidade do espectro para uma mistura de polienos depen-

de de como as bandas individuais se sobrepõem. Quando se es»

tá na presença de duas duplas conjugadas, usualmente apar<2

cera no espectro ÜV/visível uma banda intensa (e ̂  20000 )

a X 'v. 220 nm, devido ã transição n > n*. Os trienos

apresentam normalmente, três máximos de absorção enquanto

que os polienos maiores, quatro máximos principais. A adi-

ção de uma ou mais duplas conjugadas desloca o máximo de

absorção do sistema para comprimentos de onda maiores. Até

um total de 6 duplas conjugadas (n), o X . se desloca
max

30 nm por dupla acrescentada; se n for maior do que 6, es_

te deslocamento vai decrescendo e se aproxima de um valor

limite. Quando polienos de vários comprimentos estão pre-

sentes, como é o caso do PVC degradado, uma sobreposição ex

tensiva ocorre e o espectro não mostrará as bandas caracte

rísticas de cada polieno isolado, mas sim a envoltória re-

sultante do somatório das bandas dos vários pclienos pre-

sentes .

Além do efeito de deslocamento do X , outros
ITlaX

fatores também contribuem para a perda da resolução e o

alargamento das bandas do espectro eletrônico do PVC degra

dado (91) :
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a - efeito do substituinte: cada polieno com n duplas con

jugadas ê uma mistura de quatro estruturas moleculares

diferentes, conforme a insaturação esteja no fim, no

meio, num ponto de ramificação da cadeia, ou começando

e terminando em pontos de ramificação. Estas quatro mo-

léculas podem estar presentes no PVC degradado, podendo

levar a quatro distintas absorções para cada valor de

n. Com relação ao polieno não substituído, estas estru-

turas podem absorver a > 5, 10, 15 e 20 nm maiores;

b - efeito do solvente, no caso de espectros de solução;

c - efeito da isomeria cis-trans: os isômeros trans absor-

vem a comprimentos de onda maiores, sendo maior a dife

rença no X de absorção dos dois isômeros, quanto maior

for o n.

Ainda há a possibilidade do espectro ser modjL

ficado pela presença de outros grupos, como fragmentos de

catalisadores ou impurezas, ligadas ao polieno. Devido a

todos estes fatores, ê muito difícil precisar a posição -

exata das absorções de cada polieno presente no PVC.

Tanto os comprimentos de onda onde aparecem

os máximos quanto ã absorvância nestes \ dependem não ape-

nas do número de moléculas que têm n ligações duplas con

jugadas, mas também do número de moléculas com n+1 e, pro-

vavelmente, n±2 e n±3 ligações duplas conjugadas (92).

Para cada dupla conjugada acrescentada ao po-

lieno, o c aumenta gradativamente devido ao fato de que,

num sistema de elétrons n conjugados, há uma maior deloca-
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lização dos elétrons, sendo a energia da transição n *n*

menor havendo, portanto, maior probabilidade desta tran

sição ocorrer.

Muitas equações empíricas têm sido deduzidas

relacionando o número de duplas conjugadas, n, com seu es-

pectro de absorção, a maiorja delas baseadas na equação de

Lewis-Calvin:

X2 = k.n III.11.

sendo k uma constante.

Também existe uma relação entre o coeficiente

cn da banda principal do polieno e o número de ligações du

pias conjugadas:

en " V n III.12.

onde e U.mol^.cnT1 ) é constante.

Na região abaixo de 365 nm (r*?), ocorre pou

ca sobreposição de band?.s, sendo a região de -̂475 nm o

maior comprimento de onda no qual, gey. o.-te, é possível

distinguir um máximo n. espectro do PVC degradado. Anali-

sando- se o espectro do PVC degradado de acordo com a equa

ção de Lewis-Calvin, chegou-se ao seguinte resultado para

as bandas dos diversos polienos:

X = 364 nm > n de 6 a 7

X = 388 nm > n de 8 a 9 X = 458 nm > n de 11 a 13

X = 436 nm > n de 9 a 11 X = 475 nm > n de 12 a 16
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Em trabalhos de degradação de filmes de PVC

com radiação UV, os comprimentos de onda máximos para n=2,

3,5,7,9 e 11, avaliados através de compostos-modelo, são

considerados a (50,57):

X =

X =

X =

240

278

325

nm *

nm *

nm —*

n =

n =

n =

2

3

5

X

X

X

= 390

= 430

= 470

nm *

nm *

nm — >

n =

n =

n =

7

9

11

Grupos C=O absorvem a X= 285 nm.

Alguns autores usam a atribuição considerada

para a análise de polienos formados pela eliminação de HC1

de copolimeros de 1-cloro - 1,3 - butadieno-estireno (93):

conjunto 1: A= 298, 312, 327 nm * n = 4

conjunto 2: X= 347, 367, 388 nm > n = 6

conjunto 3: A= 412, 437 nm * n = 8

conjunto 4: X= 473 nm * n = 10

III.e. ESPECTROSCOPIA DE RESSONÂNCIA PARAMAGNETICA ELE-

TRONICA (RPE).

III.e.l Aspectos Gerais (94,95)

A ressonância paramagnética eletrônica (RPE)

é um importante método para o estudo de substâncias que

contêm elétrons não emparelhados (substâncias paramagnéti-

cas). Devido ã sua sensibilidade, a técnica de RPE possui
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um grande potencial para esclarecer mecanismos de degrada

çio de polímeros.

Um elétron pode ter um spin ( m ) de valor

-1/2 ou +1/2. Assim,guando se aplica um campo magnético If

a um sistema contendo elétrons livers, estes se tornarão

alinhados com seus spins paralelos ou antiparalelos ao cam

po ft ( Figura III.7 ) . As energias desses elétrons são da

í
60
U

w

/ B 8 - Í 1 / 2

ú' =-1/2
< V"1'2

1,-1/2
lf+l/2

—1/2

elétron
isolado

elétron

campo
externo

elétron

campo
proton

elétron
+

campo
dois protons

Figura III.7 - Desdobramento hiperfino dos níveis de energia

por protons.
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das pelas equações:

E - 1/2 gBH ms = - 1/2 III.13.a.

E" = E + 1/2 gBH me = + 1/2 III.13.b.

onde E ê a energia dos elétrons na ausência de H , S é uma

constante e g, um parâmetro experimental que depende da in

teração do elétron não emparelhado com o resto do sistema.

A variação de g é pequena, encontrando-se entre os valores

1,9 e 2,1 para os diversos sistemas paramagnêticos.

A energia de transição entre estes dois ní-

veis energéticos (E" - E1 ), que corresponde ã energia de

inversão de spin de um elétron desemparelhado, é dada por:

hv = g 3H III.14.

onde v é a freqüência de ressonância.

Em'um experimento de RPE normal, a absorção

de ressonância é detectada aplicando-se uma freqüência cons

tante (v=10 GHz) ao sistema e variando-se o campo magnéti-

co (H « 0,5 T). 0 máximo de absorção é denominado "linha",

sendo usualmente apresentado na forma de derivada primeira.

Como o valor de g varia pouco com a vizi-

nhança, a identificação dos átomos próximos aos elétrons

não emparelhados, levando a conclusões a respeito da estru

tura local, é restrita a núcleos com um momento magnético,

como H, D, C, N, F e Cl. Tais núcleos produzem uma varia

çao local do campo magnético, que pode causar um desdobra-
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mento hiperfino, dando origem a um. espectro característico

de linhas espaçadas. Em geral, n prôtons equivalentes ori

ginam um desdobramento de 2nl + 1 linhas (I = spin do núcleo)

(Figura III.7) .

I I I .e .2 Espectroscopia de RPE do PVC degradado

As evidências da presença de três tipos de ra

dicais em amostras de PVC irradiadas com RAE e seus tempos

de meia vida foram discutidos no item I I . c .

0 espectro de RPE típico de PVC irradiado com

RAE está na Figura I I I .8 , que mostra a variação do espectro

A - amostra incolor

B - amostra incoior

C - amostra tnarrom-amarelada

D - amostra marrom-avermelhada

— E - amostra marrom-avermelhada

40 G

Figura III.8 - Alterações do espectro de RPE de PVC irradia
do com raios y ( vácuo, -1969C ) com a tempi"
ratura.
A- imediatamente após a irradiação, B- após
15 h a -789C, C- após 5 min a 209C, D- após
23 h a 209C, E- após 12 dias a 209C. Todosos
espectros foram registrados a -1969C.

com a temperatura (S4). O pó de PVC foi irradiado a -196 C

com raios y; a seguir, as arrostras foram mantidas a -196 ,

-78° e 20°C, sendo os espectros de RPE registrados a -196°C.

Subtraindo-se o espectro B do espectro A, obtem-se um es-
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pectro diferencial de seis linhas bem definidas, sugerindo

que as variações observadas na temperatura de -78°c são de

vidas ao desaparecimento do radical M^B^-CH-CH-1*». Manten-

do-se as amostras ã temperatura de 20°C, a vácuo, o espec-

tro muda progressivamente para um singlete bem definido

(C,D,E) , enquanto que a cor se desenvolve (de -196° a -78 C,

a amostra irradiada é incolor). 0 singlete, cuja largura na

semi-altura é de AH = 30 G,é atribuído aos radicais poliení

licos.

Mais recentemente, Torikai et alii (42) re-

gistraram o espectro de RPE de um filme de FVC irradiado

com raios y a -196°C, obtendo resultados semelhantes. O es

pectro obtido a -196°C, com seis linhas e largura total de

170 G foi atribuído a um dos seguintes radicais:

2 - CC1 - CH^ ,'bCHCl - CH - CHCl-v- e 'vCHj - CH -

Loy, registrando o espectro de RPE do PVC,

degradado com raios Y a -196 C e depois mantido a 80 C, ob

servou a presença de dois pontos de inflexão, separados de

12 G, sobre o singlete de AH = 30 G. Durante as primeiras

15h, a 80°C, a linha de 30 G diminuiu, levando ã de 12 G,

que continuou a decair, com pequena ou nenhuma alteração

na forma de linha. Loy não fez a atribuição destas linhas

a possíveis radicais, interpretando os resultados como in-

dicativos da presença de pelo menos dois tipos de radicais

nas amostras irradiadas, decaindo com velocidades difsren-

tes.
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IV. PARTE EXPERIMENTAL

IV.a. MATERIAIS

O põ de PVC usado foi o da Aldrich Chemical

Company.

Para a obtenção dos filmes de PVC e das med_i

das de viscosidade, usou-se o solvente THF da Mallinckrodt,

grau comercial, seco e destilado.

Outros solventes usados foram o tolueno da

Berzog, éter etilico da Quimitec, ambos secos e destilados,

e álcool etilico da Química Moderna, grau comercial.

A degradação por raios- X foi também verifica-

da em um filme comercial de PVC (PVC + poliacrilatos), usa

do em embalagem, de espessura aproximada de 20 \im. Este

filme, no decorrer do trabalho, será denominado filme co-

mercial.



- 67 -

IV.b. EQUIPAMENTOS

iV.b.l Determinação da massa molecular das amostras

Viscosimetro de übbelohde, de dois bulbos com

capilar de diâmetro interno de 0,4 mm e altura de 11,5 cm.

IV.b.2 Irradiação das amostras

Espectrômetro de raios X da Philips, modelo

1410, equipado com tubo de tungstênio.

IV.b.3 Birrefrinqencia

Microscópio de luz polarizada da Zeiss, mode

Io

IV.b.4 Dosagem da radiação

Aparelho para termoluminescência da Harshaw-

-Nuclear Systems, modelo 2000A e integrador automático da

mesma marca, modelo 2000B.

IV.b.5 Pifração de ralos X

Difratômetro de raios X da Philips, modelo
o

1370, equipado com tubo de cobre (X = 1,5405 A).
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IV.b.6 Espectroscopia no infravermelho

Espectrofotômetro da Perkin-Elmer, modelo IR

-180.

IV.b.7 Espectroscopia Raman

Espectrômetro Raman Laser da Jarrel-Ash, mo-

delo 25-300, equipado com laser de Ar e Kr da Spectra

Physics, modelo 165.

IV.b.8 Espectroscopia eletrônica

Espectrofotometro da Cary, modelo 17,

IV.b.9 Medidas de transmitãncia

Comparador microfotometrico digital da Jarrel-

-Ash.

IV.b.10 Espectroscopia de ressonância paramagnética eletrô

nica (RPE)

Espectrômetro da Varian, modelo E-4.
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IV.c. MÉTODOS

IV.c.l Preparação das amostras

Os filmes de PVC foram obtidos pelo método da

evaporação de solvente. 0 THF usado, antes de ser destila-

do, foi refluxado em presença de sódio metálico e benzofe-

nona, até que uma coloração azul fosse observada, indicando

a formação do ânion-radical benzofenona. Este radical só é

formado quando não há presença c"e perõxidos no solvente. Pe

róxidos presentes no THF podem atacar o PVC, principalmente

nos pontos de ramificação em que haja átomos de cloro em car

bono terciario, levando a formação de grupos C=0, com que

bra da cadeia polimérica.

Para a obtenção de filmes de PVC transparen-

tes, uniformes e de espessura ideal para o registro dos es-

pectros IV e UV/visível (̂ 20 ym), preparou-se uma solução

de 0,5 g de PVC em 12 ml de THF recém-destilado, que foi es
2

palhada sobre uma placa de cristal de 200 cm de area, la-

deada com fita adesiva, e evaporada. Este processo foi efe-

tuado lentamente dentro de uma câmara seca saturada de THF,

em atmosfera de nitrogênio puro e seco. Traços de oxigênio,

existentes no cilindro de nitrogênio, foram eliminados atra

ves da linha de lavagem esquematizada na Figura IV.1 (96).

A eliminação de traços de THF dos filmes foi

realizada lavando-se o mesmo com éter e secando-o a vácuo

(bcmba de difusão, 10 mmHg) â temperatura de M.00°C, no

aparelho de Abderhalden, por aproximadamente 5h. Segundo a
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câmara seca

pastilhas silica solução
de KOH gel 2

solução
1

frasco de
segurança

Figura IV.1 - Sistema usado para eliminação de traços de 0,

do cilindro de nitrogênio.

Solução 1:

Amálgama de zinco

Solução de cloreto cromoso 0,1 M em ácido per

clórico 1 M

Apôs -6 dias, todo o Cr ( verde ) é reduzi-

do a Cr ( azul ), em sistema fechado.

Solução 2:

2 g de metavanadato de amônio + 25 ml de HC1,

diluídos a 250 ml com água ( solução azul ou

verde ). A solução é colocada no frasco lava-

dor com amálgama de Zn, passando-se N^r até
+2

coloração violeta ( V )
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literatura, este é o método mais eficaz para extração do

solvente (97).

Para o registro dos espectros IV, tanto o fil

me de PVC quanto o filme comercial foram limpos com álcool

e fixados com grampos a um suporte de cartolina circular,

com o centra cortado, que se encaixava perfeitamente no su-

porte da amostra do espectrõmetro de raios X e no suporte

da amostra do espectrofotômetro IV, como mostrado na Figu-

ra IV.2.a.

Os espectros UV/visível foram registrados de

amostras fixadas em suportes de cartolina que se encaixa-

vam no suporte para cela de líquidos, do espectrofotômetro

ÜV/visivel (Figura IV.2.b).

suporte de cartolina

Figura IV.2 - Montagens das amostras dos filmes nos supor-

tes de cartolina : a- para os espectros IV;

b- para os espectros eletrônicos.

Para cálculo da porcentagem de PVC no filme

comercial, extrairam-se os poliacrilatos de três amostras

do mesmo, de massas 0,]184, 0,0813 e 0,1271g, com tolueno
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a frio, por 5 dias . As amostras foram secas em estufa,

a M.20°C, por 3h e foram pesadas a seguir. 0 espectro IV

das amostras tratadas só apresentaram bandas caracterlsti

cas do PVC.

IV.c.2 Determinação da massa molecular

As massas moleculares das amostras foram ob

tidas pelo método da viscosimetria, usando-se como solven

te o THF seco e destilado.

A viscosimetria é um método indireto de me-

dida da massa molecular de macromoleculas e exige uma ca-

libração prévia para se estabelecer a relação entre a VÍSÍ

cosidade intrínseca | n | e a massa molecular M:

n | = K'Ma iv.1.

sendo K1 e a duas constantes para um dado par soluto-so^L

vente.

A viscosidade intrínseca é definida como:

= lim ( ^ P )
c+0 IV.2.

c

onde c i a concentração àn solução e n , a viscosidade es_

pecífica, dada por:

SP t IV.3.
O

sendo t o tempo de escoamento de um determinado volume do
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solvente pelo capilar do viscosímetro e t, o tercpo de escoa

mento do mesmo volume da solução polimérica (10).

Assim, uma prática comum para se obter a mas-

sa molecular do polímero é construir o gráfico de n /c ver

sus c, obtendo-se o valor de | n | por extrapolação para a

diluição infinita.

As medidas de viscosidade intrínseca permitem

determinar a massa moleculsr média viscosimetrica (M ), de-

finita como:

M f ) 1 / a =
1 i x A i x x : IV.4.

onde i indica a rr.acromolécula com i monõmeros; w, n e M, res_

pectivãmente, a fração em massa, o número de moles e a mas-

sa molecular desta macromolécula e a, uma constante.

De Vries(98) obteve para o PVC na faixa de

massa molecular de 6400 a 650000, em soluções de THF, a se-

guinte relação:

25°C
= 1,658 x 10'2M0'760 ml.g"1

Experimentalmente, preparou-se uma solução

-2 -1concentrada (M.,2 x 10 g.ml ) de cada uma das seguintes

amostras: põ de PVC, filme comercial e o mesiro sem os polia

crilatos. Com o uso do viscosímetro de Ubbelohde, nediram-se

os tempos de escoamento do solvente e de cinco soluções de

diferentes concentrações de cada amostra, diluindo-se a so-
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lução mais concentrada no próprio viscoslmetro. Calculou-se

o valor de n /c, construindo-se o gráfico de n /c versus

c para cada amostra. Obteve-se o valor de | n |e calculou-se

a massa molecular média viscosimétrica através da fórmula

IV. 5.

IV.c.3 Irradiação das amostras

Os filmes foram irradiados no espectrômetro de

raios X, a vácuo, com rotação da amostra, com o tubo operan

do nas condições de 40kV e 20 mA.

As amostras dos filmes, fixadas nos suportes

deÍcartolina, foram irradiadas ininterruptamente. Os tempos

de exposição foram dei, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 h.

IV.c.4 Birrefrigência

A dupla refração é um fenômeno observado quan

do a luz atravessa um meio anisotrõpico opticaroente inativo

em qualquer direção, exceto na de um eixo óptico (EO), divî

dlndo-se em dois componentes polarizados em direções perpen

diculares entre si. 0 raio ordinário, polarizado perpendicu

larmente ao EO, se comporta de acordo com a lei de Snell:

sen i
n° " IV.6.

sen r

sendo no o índice de refração do raio ordinário, i e r os

ângulos formados, respectivamente, pelos raios incidente e
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refratado com a normal no plano de incidência. O raio ex-

traordinário é polarizado paralelamente ao EO e seu índice

de refração (n ) depende do ângulo de incidência.

A birrefrigencia (An) é definida como sendo

a diferença numérica entre os dois índices de refração:

An = ne - no iv.7.

Para polímeros, a birrefrigencia é uma evi-

dência de orientação das cadeias (13).

Quando uma amostra birrefringente ê coloca-

da entre os polarizadores cruzados de um microscópio e se

faz girar a platina onde ela se encontra, observam-se suce£

sivãmente posições de máxima e mínima luminosidade. Posi-

ções de mínima luminosidade aparecem quando o eixo óptico

está paralelo ao polarizador ou ao analisador e as de máxi-

mo, quando o eixo óptico forma um ângulo de 45° com o analî

sador.

Amostras dos filmes de PVC e comercial não

irradiadas e irradiadas forair fixadas sobre a platina do

microscópio e analisadas.

IV.c.5 Dosagem da radiação

A dose de radiação X, a que as amostras dos

filmes de PVC foram submetidas, foi medida pelo método de

doslmetria termoluminescente (99).
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A dosimetria termoluminescente (TLD) tem si-

do bastante empregada para medir a dose de irradiação (X(R)),

cobrindo taxas de exposição no intervalo de 10 a 10 R. A

unidade roentgen (R) é uma unidade especial, utilizada para

expressar a dose de irradiação de raios X ou * e correspon-

de a uma dose capaz de produzir uma unidade de eletrostãti-

ca de carga por 0,001293g de ar, ã temperatura e pressão

normais. No SI, a unidade usada i

C.kg"1, sendo IR = 2,58 x 10~4 C.kg"1.

A termoluroinescência é o fenômeno pelo qual

cristais iônicos e alguns cristais orgânicos emitem luz

quando aquecidos, tendo sido previamente irradiados com qua]_

quer tipo de radiação ionizante, exceto a de neutrons. 0

cristal usado para a presente medida foi o sulfato de cálcio

dopado com disprósio, CaSO.rDy, que apresenta a curva de

emissão representada na Figura IV.3. 0 diagrama de blocos

do sistema leitor termoluminescente (TL) encontra-se na Fi-

gura IV.4. No caso do CaSO^zDy, a área do pico TL é propo£

- -4 3
cional a exposição no intervalo de 10 a 10 R.

No caso da fonte utilizada ser um tubo de

raios X, como o tungstênio, que emite raio X branco (emis_

são não-monoenergética), a qualidade do feixe é expressa

em termos de "xev efetivo", definido como sendo a energia

do fõton monoenergético que tem a mesma camada semi-reduto-

ra que o feixe de raios X utilizado. A camada semi-redutora

(half value layer-HVL) é a espessura de um absorvedor neces_
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sária para reduzir à metade a intensidade da radiação inc_i

dente.

A fim de se medir a dose da radiação em de-

terminados pontos da área do suporte ocupada pelas amos-

tras, doze pastilhas de CaSO.:Dy foram divididas em grupos

de 1/ 2 e 3 pastilhas e coladas entre filtros de chumbo

com furo e entre placas de lucite (Figura IV.5). Os grupos

de 3 pastilhas cobriram pontos da área correspondente ã

irradiação das amostras para registro dos espectros UV/vi-

sível, os grupos de 2 pastilhas, pontos da ãrea correspon-

dente ã irradiação das amostras para registro dos espectros

IV e as pastilhas isoladas, a área central de irradiação.

a. b. c_

2 cm

placas de lucitè

3 cm

pastilhas de
CaSO,:Dy

filtros de chumbo
c o m

Figura IV.5 - Montagem das pastilhas de CaSO.zDy para do

sagem da radiação X.

A calibração das pastilhas foi efetuada com

duas fontes de Co (250 mR e 42 R). 0 valor da energia efe

tiva. do raio X foi obtido de medidas feitas em outro espec-

trofotõmetro de raios X, com tubo de W, nas mesmas condi-
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ções de irradiação usada (40 kV e 20 mA).

IV.c.6 Pifração de raios X

Registraram-se os difratogramas de raios X do

pô de PVC puro, dos filmes de PVC não irradiados e irradia-

dos por 1 e 2 h, dos filmes comerciais não irradiados e ir-

radiados por 1 e 10 h.

IV.c.7 Espectroscopia no infravermelho

Todas as amostras, fixadas,not suportes de

cartolina, tiveram seus espectros IV quantitativos registra^

dos antes e logo após a irradiação nas mesmas condições. Os

parafusos do suporte da amostra tiveram posições marcadas

para que fossem sempre apertados com a mesma pressão. Como

o centro do suporte de cartolina foi recortado exatamente

do tamanho da área do suporte da amostra, os espectros dos

filmes não irradiados e irradiados foram registrados prati-

camente na mesma região da amostra.

Para medidas quantitativas das absorvâncias,

após escolha de linhas-base convenientes em cada região do

espectro, foram obtidas as relações:

D = — — ; A = log

am.nâoirr. IV.8,

sendo A a m . a absorvância da amostra irradiada, Aam
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a absorvância da amostra não irradiada, I a intensidade da

radiação incidente e l a intensidade da radiação transmiti-

da.

Os valores de I e de I foram medidos comoo

mostrado na Figura IV.6. Este método geralmente supera per-

das por espalhamento, por reflexão, e também pela absorção

de funde de outros componentes (100).

I

r* v(cm"l)

Figura IV.6 - Linha-base considerada para medidas de I e I

das bandas dos espectros IV.

As medidas foram feitas nas seguintes bandas:

613(v(CCl), SHH, par s), 638(v(CCl), S'RH , par i), 685(v(OCl), SH(,.par

i), 690(v(CCl), SHC, par s) , ̂ 960 ( p(CH2)), 1100 (v (CC) , M.241

(6(CH), 1256(6(CH)), 1428(6 (CH2), tse-treche sindiotatico

estendido) e 1435 cm"1 (ó(CH2), tnse - trecho não sindiota-

tico estendido), para o filme de PVC e o filme comercial;

1460 (6 (CH2)) , 1730 (v(C=0)), 2939 (va(CH2) e 2960 cm"
1 (v (CH)),

para o filme comercial; 2912(v(CH)) e 2972 cm"1(v(CH)), pa-

ra o filme de PVC.
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Para estimar o erro nas medidas, o procedimen

to de irradiação-registro dos espectros IV foi repetido

duas vezes para filmes irradiados por até 5 h.

Espectros IV de alta resolução foram regis-

trados das amostras não irradiadas e irradiadas por 3, 6 e

9 h, a firo de se verificar o eventual deslocamento de ban-

das.

As espessuras das amostras foram calculadas

através da expressão IV.9., relacionada com as franjas de

interferência, que freqüentemente aparecem nos espectros de

filmes (100):

t(cm) = — —
2Av IV.9.

sendo t a espessura da amostra, n o número de franjas com-

pletas e Av o intervalo de freqüência considerado (cm~ ) .

Registrou-se o espectro IV dos poliacrilatos

extraídos do filme comercial, evaporando-se a solução de to

lueno cobre uma janela de KRS5 a fim de se caracterizar o

tipo de poliacrilato presente.

IV.c.8 Espectroscopia Raman

Foram registrados espectros Raman de pó de

PVC (linhas de excitação: 647,1 e 514,5 nm), do filme de PVC

(linha de excitação: 647,1 nm) e do filme comercial (linha

de excitação: 647,1 nm).
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Para a obtenção dos espectros, o filme comer-

cial foi dobrado várias vezes e prensado com pressão de

176 x 10 P utilizando-se o pastilhador da Perkin-Elmer.

No caso do filme de PVC, obteve-se um filme espesso(^220

pelo método da evaporação do solvente.

Foram feitas tentativas para registrar os es-

pectros Raman dos filmes irradiados, mas as bandas foram en

cobertas pela alta intensidade de fundo devida ã fluorescên

cia e pelo alto ruído, sendo que os filmes irradiados por

mais de que 5 minutos carbonizaram, mesmo com o uso de bai-

xa potência do laser. Pastilhas de pó de PVC foram obtidas

(utilizando-se o pastilhador da Perkin-Elmer e pressão de

176 x 10 P) e irradiadas por 5,10 e 30s, 1, 2 e 5 min e

2 h. Registraram-se os espectros Raman destas pastilhas (li

nhas de excitação: 514,5 e 647,1 nm no caso das pastilhas

irradiadas por 5 min e 2 h).

IV.c.9 Espectroscopia eletrônica

Foram registrados os espectros UV/visível dos

filmes não irradiados, fixados nos suportes apropriados (F_i

gura IV.2.b), de 200 a 750 nm. As amostras foram então irra

diadas durante diferentes intervalos de tempo e logo em se-

guida tiveram os espectros registrados, nas mesmas condi-

ções das amostras não irradiadas. A fim de se verificar se

havia variação do espectro com o tempo, as amostras irradia

das por até 5 h tiveram seus espectros obtidos após 3 meses

de irradiação.
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Para uma análise quantitativa dos dados, fo-

ram feitas medidas de absorvância a 360 (n=6), 460 (n=ll),

520 (n=15) e 550 (n=17) nra.

IV.c.lO Medidas de porcentagem de transmitam:ia

A fi' f; se acompanhar a mudança de cor nas

amostras irradia -s, foram feitas medidas de transmitância

(A=514 nm) em função do tempo de irradiação.

Filmes não irradiados foram usados como bran

co (100% T) e as medidas foram feitas nas amostras irradia

das para registro dos espectros IV, colocadas entre placas

de vidro para diminuir os erros devido ã reflexão de luz

pelas rugosidades dos filmes. Um cartão negro com centro

recortado (diâmetro de 0,5 cm) delimitou a área central pa

ra medida da transmitância, efetuada cinco vezes para cada

amostra.

IV.c.ll Espectros de ressonância paramagnética eletrôni-

ca (RPE)

Os espectros de RPE foram registrados a fim

de se detectar a presença de radicais nos filmes irradia-

dos e de se obterem informações sobre suas estabilidades.

Uma amostra do filme de PVC foi dobrada duas

vezes e irradiada com raios X por 1 h, sendo imediatamente

colada com fita adesiva na cela de quartzo. Registrou-se um

espectro com a cela perpendicular ao campo e outro com a
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cela paralela ao campo, aproximadamente 15 minutos após a

irradiação, para verificar se havia dependência angular do

sinal. A fim de se observar o decaimento dos radicais, ou-

tros espectros foram obtidos após *v3 h e ^20 h. O mesmo pro

cedimento foi seguido para a obtenção dos espectros de RPE

do filme comercial.

IV.c.12 Microanálise

A fim de se verificar a variação porcentual

de carbono e hidrogênio nos filmes irradiados, as amostras

não irradiadas e as irradiadas de 1 a 10 h foram analisa-

das r.o laboratório de Microanálise do Instituto de Química .

Analisaram-se apenas as regiões centrais dos

filmes, que apresentavam coloração mais intensa.

0 método empregado para a determinação de

carbono e hidrogênio consiste em se efetuar uma combustão

completa da amostra, medindo-se as quantidades de CO2 e

H-0 liberadas.
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V. RESULTADOS E DISCUSSÃO

V.a. CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS AMOSTRAS IRRADIADAS

As massas moleculares médias viscosimetricas

encontradas para as amostras não irradiadas, são as seguin-

tes:

MV(PVC) = 98 000

M (filme comercial: PVC + poliacrilatos) = 80 000

My(filme comercial sem poliacrilatos) * 100 000

Os gráficos de n__/c versus c, de onde se ob-
Sp

tiveram os valores de | n |, estão na Figura V.l. A My en-

contrada ^ara o filme comercial com poliacrilatos está su-

jeito a um erro sistemático, pois as constantes a e k1 da

equação IV.5 foram obtidas para soluções de PVC puro emTHF.

Se este erro não for muito grande, a presença dos poliacri-

latos no filme comercial está fazendo com que a Mv dessa a-

mostra diminua em relação a uma amostra do mesmo filme sem

os poliacrilatos. As My das amostras do filme de PVC puro e

do filme comercial sem poliacrilatos são praticamente iguais.

A porcentagem de PVC no filme comercial é de

(83,3 ± 0,6)%.

Através de medidas qualitativas de birrefrin-
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n I do PVC = 103,2 ml/g

n | do fi]roe comercial = 88,0 itl/g

n | do filme comercial sem poliacri^

latos = 105,5 ml/g

1.60

1.40

1.20

,00

0.80

0.60

0.40
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80

CONC. ÍC/ML)
1.00 1,20 1.40

OI

O

\

.(0

c

Figura V.l - Extrapolação dos dados de viscosidade para dilui

çãc infinita ( ns_/c vs c ) , para cálculo da mas

sa molecular média viscosimétrica do PVC ( • ) e

do filme comercial com (•) e sem (+) poliacrilatos.
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gência, observa-se que o filme comercial ê birrefringente ou

seja, suas cadeias apresentam-se preferencialmente orientadas

em uma direção. Porém o filme de PVC não ê birrefringente.

Quando irradiadas no espectrometro de raios X,

as amostras de ambos os filmes sofrem uma série de modifica-

ções:

a - os filmes, antes incolores, adquirem coloração amarela

que se intensifica com o tempo de irradiação. A colora-

ção não é uniforme, sendo mais intensa no centro e grada

tivaraente mais fraca em direção ãs bordas da amostra.Ocm

o passar do tempo, as amostras irradiadas se tornam mais

avermelhadas;

b - os filmes, antes flexíveis, ficam mais quebradiços quan-

do irradiados. As amostras do filme de PVC irradiadas por

mais de que 8 h apresentam-se extremamente frágeis, fra£

mentando-se com facilidade. O filme comercial ê mais re-

sistente ã irradiação (amostras irradiadas por até 10 h

não se fragmentam);

c - os filmes encolhem quando irradiados. No caso do

filme comercial, o encolhimento se dá em uma direção pre

ferencial;

d - os filmes irradiados se tornam cada vez menos solúveis em

THF. Mesmo para filmes irradiados por apenas uma hora,

não se observa de imediato nenhum sinal de solubilização.

Somente após algumas horas de contato com o THF, verifi-

ca-se uma leve coloração amarela no solvente, indicando

pequena solubilização do polímero irradiado. Deste modo

não é possível a obtenção da massa molecular das amostras



irradiadas;

e - para o filme comercial não irradiado ê possível extrair

cs poliacrilatos com tolueno, o mesmo não acontecendo no

caiio do filme irradiado;

f - as amostras apresentam um odor sui generis logo que são

tiradas do espectrômetro de raios X, o que deve estar ljL

gado â liberação de gases (HC1, principalmente).

Para se verificar a liberação de HC1, uma ames

tra recém-irradiada per 1/2 h foi mergulhada em água eo seu

pH foi medido com um papel indicador. De imediato não se ob I

servou um abaixamento do mesmo, o pH da água (̂  6,5), mas

após um dia, abaixou para ^ 5, confirmando a liberação de

HC.

0 filme comercial apresenta-se birrefringente

-datiêm apôs a irradiação.

As espessuras das amostras dos filmes de FVC

i io irradiadas e irradiadas, calculadas através da equação

\ãm um valor médio de (17±2) um. Para o filme comercial, a e£

f,:ssura média é de (20±2)pm.

A pequena solubilidade das amostras irradia-

das deve estar ligada â formação de ligações cruzadas entre

as cadeias de PVC (equações 11.31., 11.32., 11.34., 11.35.).

Sabe-se que polímeros com ligações cruzadas dificilmente se

solubilizam e, geralnente, apenas se dilatam quando em con-

tato com o solvente (101). No caso do filme comercial, a

formação de ligações-cruzadas pode estar ocorrendo entre as

cadeias de PVC, entre as cedeias dos poliacrilatos ou entre
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uma cadeia de PVC e uma de poliacrilato, o que explica a

impossibilidade de se extrairem os poliacrilatos com tolue

no das amostras irradiadas. Outra possibilidade é que os

poliacrilatos fiquem aprisionados entre as redes de liga-

ções cruzadas, formadas entre as cadeias de PVC.
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V.b. DOSAGEM DA RADIAÇÃO

O valor da energia efetiva dos raios X, nas

condições usadas (40kV e 20mA), é de (20±2)keV. Como jâ era

previsto pela coloração não uniforme dos filmes irradiados,

a taxa de exposição (X(R)) encontrada é maior no centro

das amostras e gradativãmente menor em direção ás suas bor

das:

X(R) centro da Figura IV.5.a = (4O±4) x 10 R.s"1= (1,410,1) MR.n"1

X(R) região da Figura IV.5.b = (32±3) x 10 R.s"1= (1,2+0,1) MR.tí"1

X(R) região da Figura IV.5.C = (16±1) x 10 R.s"1 =

= (5,8±0,4) x 10"1 MR.h"1

0 desvio aproximado de 10%, encontrado para

as medidas de dosagem da radiação, é o espeiado pelo méto-

do TLD.
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V.C. DIFRAÇÃO DE RAIOS X

O difratograma do pô de PVC apresenta dois p_i
g

cos largos, a 20 = 17,8° (d = 4,98 A) e a 26 = 23,8°
o _

(d = 3,74 A), sendo o primeiro o mais intenso. Este padrão

corresponde ao de PVC amorfo (Figura III.2). Os difratogra

mas dos filmes de PVC e comercial não irradiados e irradia

dos apresentam apenas um pico largo e 26=11,3° (d=7,82 A),

sendo este menos intenso nos padrões dos filmes irradiados.

Como os difratogramas não apresentam picos

finos e bem definidos, a porcentagem de cristalinidade das
o

amostras deve ser bastante baixa. A distância de ^7,82 Aen

contrada para o máximo do pico dos padrões dos filmes pode

estar relacionada com distâncias interatômicas dentro da

macromolecula. Este valor é grande para ser atribuído â

distância entre cadeias paralelas do polímero, já que o va

lor encontrado para essa distância está geralmente entre

4,5 e 5,0 A.
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V.d. ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO

V.d.l. Resultados

Os espectros IV dos filmes de PVC comercial

não irradiados e irradiados por 3 h estão nas Figuras V.2

e V.3. Na Tabela V.l está a atribuição das bandas para o

PVC; na Tabela V.2 estão listadas as bandas dos espectros

qualitativos dos filmes de PVC e comercial não irradiados

e irradiados por 3, 6 e 9 h; as Tabelas V.3 e V.4 mostram

os dados de intensidade das bandas IV para os vários tem

pos de irradiação. A área da qual os espectros foram regis

trados foi irradiada com uma dose de 1,2 a 1,4 MR.h

Foram feitas as seguintes relações de inten

sidade ( Tabelas V.5 e V.6 ):

- banda a -638 cm* ( v(CCl), S' H, par i ) com relação â

banda a 613 cm" ( v(CCl), SHH, par s ) :
H

H H

- banda a -1428 cm" ( 6(CH2), tse ) com relação ã banda

a -1436 cm" ( 6(CH2), tnse ) :
 D
1428

//D1436 '

- banda a -1256 cm" ( 6 (CH), fase crisí:*.lina ) com rela

ção ã banda a -1241 cm ( ô(CH),fase amorfa ) :D,256/^>1241 '

- banda a -2972 cm ( v(CH) ) com relação ã banda a -2916

cm" ( vg(CH2) ) para o filme de PVC :
 D2972^D2916;

- banda a -2960 cm" ( v(CH) ) com relação ã banda a -2933

cm ( v (CH2) ) para o filme comercial :
 D2960^D2933 *

Os desvios aproximados, encontrados para os

valores de intensidade e para as rei ações entre as in tens î

dades, são mais elevados quanto maiores os tempos de irra
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-1,Tabela V.I - Freqüências (cm ) das bandas dos espectros IV e Raman

do PVC e atribuição.

INFRAVERMELHO

Filme de

PVC

—

364

420

i

i

613

638

690

i 833

926

• 959

1098

1173

1200

f

f

F

F

m

f

om

m

f

om

£

Literatu

ra(72)

315"

363"

418

427

492

540

570

588

604

615

638

640

w

M
-l

4-

Mf

Mf

Mf

Mf

Mf

Mf

F

F

MF

MF

685°°m

693°°m

710

768

835

840

880

925

960

970

1030

1090

1105

1122

1170

1195

om

Mf

Mf

Mf

f

MF
MF

MMf

Mf

m

f

Mf

f

Põ
de PVC

318

361

428

546

617

637

694

839

967

1100

1118

13 77

f

f

Mf

Mf

F

MF

F

Mf

«H

m

om

m

RAMAN

Filme

de PVC

309

360

412

618

635

698

787

840

920

962

1098

1175

f

m

Mf

F

MF

F

Mf

Mf

f

f

m

m

Literatu

ra(86)

310

345

363

420
/>ac

544

571

599

615

638

682

694

752

838

930

964

972

1066

1101

1119

1172

1187

f

om

F

Mf

Mf

Mf

m

F

MF

Mf

F

f

f

f

m

f

f

m

f

m
f

Fase

A,C

C

C

C

C

A

C

A

C

A

A

C

A

A

A

A

C

A

A

C

A

C

C(A) 5

A,C(C)§

A

A

C

Atribuição

6w(CCl)

ô(CCl)

ô(CCl)

Ô(CCCCl)*

V(CC1)

6(CCC)*

v(CCl)

v(CCl)

v(CCl) Sm
v(CCl) &m

v(CCl)

v(CCl)Src

V Í C C D S ^

víCCDS'^

v(CCl)Scc

<5r(CH2)

6r(CH2)

ôr(CH2)

VÍCC)*

v(CC)*

(72)

, par

, par

, par

, par

v(CC)+ów(CH2)*

Ô(HCC))*

s

i

i

s
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Tabela V,1 - continuação

INFRAVERMELHO

Filme de

PVC

1241

1256

1334

1353

1379

1428

1436

2819

2853

2916

2939

2972

om

F

m

f

om

F

F

f

f

M

om

f

Literatu

ra(72)

1203

1210

1230

1245

1257

1310

1338

1355

1365

1387

1428

1438

•V1780

2810

2820

2850

2910

2930

2970

f

Mf

om

F

Mf

m

f

f

f

F

m

MMf

Mf

Mf

Mf

F

on

Mf

Pó

de PVC

1258

1317

1334

1430

2849

2915

2939

2970

f

m

m

F

f

MF

MF

m

RAMAN

Filme

de PVC

1255

1313

1330

1430

2915

2937

2968

f

m

m

F

MF

MF

m

Literatu

ra(86)

1216

1257

1316

1335

1357

1379

1430

1437

1498

2914

2935

2969

2994

m

f

m

m

f

f

F

m

f

MF

F

m

Mf

Fase

A

C

A

A

A

C

C

A

C

C

A

C

C

A

A,C

A,C

A,C

Atribuição(72)

6w(CH)

ôw(CH)

Ô(CH)

6(CH)

ôt(CH2)

6(CH) + ôt(CH2)

V C H 2 }

VCH2>
6 w ( C H 2 )

6(CH2)

6(CH2)

<5(CH2)+ <SW(CH2)

(=2815)

vs(CH2)

vs(CH2)

va(CH2)

v(CH)

A: amorfa, C: cristalina, v: estiramento, v : estira-

mento antiásimétrico v : estivamento simétrico, 6: de-
s

formação de ângulo, 6 : wagging, 6fc: twisting, 6f: rq_

cking, F: forte, m: média, f: fraca, om: ombro, M: mui_

to.

t ref. 71; * ref. 74; » ref. 73; § ref. 78.
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Tabela V.2 - Freqüências ( cm" ) das bandas nos espectros IV
das amostras do filme de PVC e comercial não ir
radiados e irradiados com raios X por 3, 6 e 9h.
Dose: 1,2 a 1,4 MR.h"1 .

tempo

0

364

420

613

638

690

833

926

959

1098

1173

1200

1241

1256

1334

1353

1379

1428

1436

2819

2853

2916

2939

2972

f

f

F

F

m

f

om

IT.

f

om

f

om
F

m

f

om

F

F

f

«4-1

M

om

«4-1

Filme <

de

3

366

427

612

636

684

750

833

920

964

1094

1172

1198

1241

1256

1330

1356

1376

1427

1433

1454

2818

2852

2912

2934

2959

ie PVC

irradiação

f

f

F

om
m

om

Mf

om

F

m

om

f

om

F

m

om

om

F

F

om

Mf

f

M

om

M

6

450

615

636

672

753

850

920

968

975

1097

1197

1241

1256

1323

1357

1376

1427

1435

1444

1456

1650

1726

2864

2912

2936

2915

3020

f

m

om
m

m

f

om

F

om

m

om

om

F

m

om

om

om

F

om

om

f

f

f

om

F

om

om

(h)

9

614

668

746

920

969

975

1095

1197

1241

1255

1312

1352

1370

1435

1446

1454

1652

1724

2865

2912

2937

2940

3020

m

f

f

om

m

om

f

om

om

m

om

om

om

m

om

om

f

f

f

om

F

om

f

tempo

0

365

430

613

637

690

832

930

966

1099

1175

1198

1244

1256

1335

1354

1380

1427

1435

1463

1732

2820

2858

2872

2920

2933

2960

f

f

m

m

m

f

om

m

m

om

m

om

F

m

f

f

F

F

f

F

Mf

m

om

om

F

F

Filme Comercial

de

3

365

425

612

637

684

745

925

965

1100

1173

1194

1242

1254

1327

1354

1380

1427

1435

1458

1650

1732

2858

2868

2920

2931

2958

3010

irradiação

f

om

F

om

m

om

om

F

f

om

f

om

F

m

Mf

f

om

F

m

f

F

m

om

om

MF

F

om

6

365

611

635

679

747

920

967

975

1095

1168

1191

1244

1251

1321

1355

1376

1436

1442

1456

1650

1731

2861

2920

2930

2957

3010

f

m
cm
f

om

om

m

om

f

m

om

om

F

m

om

m

m

om

m

f

F

m

om
MF

om

om

(h)

9

350

612

622

671

752

920

968

975

1095

1169

1242

1252

1315

1377

1435

1444

1456

1650

1735

2861

2931

2952

3010

f

m

om

f

f

om

F

om

f

m

om

F

om

f

m

om

m

f

F

m

MF

om

om



Condições :

Resolution - 4000 / 4 cm

Energy mode - I

Ordinate scale - l in T

Scan time coarse - 10

Time constant - 2

Sli t program - 6

Scan supression - 6
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Figura V.2 - Espectros IV do filme de PVC não irradiado (—) e do irradiado por 3 h (--•) com raios X.
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Figura V.3 - Espectros IV do filme canercial não irradiado (—) e do irradiado por 3 h (-•-) com raios X.
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Tabela V.3 - Intensidade das bandas ( D =
am.

/Aa_ - . )ant.nao i r r .
dos espectros IV para amostras de filme de PVC irra

diadas com raios X, a vácuo.

tirr.
(h)

Dose
(MR)

(oiT1)

613

63fi

685

690

959

1098

1241

1256

1428

1436

2916

2972

1

1,2
a

1,4

D

0,84

0,73

0,84

0,79

0,96

0,83

0,71

0,74

0,77

0,79

0,95

1/11

2

2 , 4

a
2 , 8

D

0,80

0,55

0,67

0,63

0,97

0,59

0,69

0,70

0,61

0,76

1,01

1,48

3

3,6
a

4 , 2

D

0,76

0,53

0,65

0,62

0,89

0,53

0,70

0,62

0,60

0 ,74

0 , J l

1,41

4

4,8
a

5,6

D

0,63

0,40

0,46

0,45

0,85

0,47

0,51

0,52

0,51

0,73

1,09

1,86

5

6,0
a

7 , 0

D

0,57

0,36

0,48

0,41

0,86

0,37

0,48

0,46

0,49

0,71

0,99

1,78

6

7 , 2

a
8,4

D

0,44

0,25

0,45

0,42

0,87

0,42

0,44

0,37

0,49

0,68

1,02

1,95

7

8,4
a

9 , 8

D

0,43

0,23

0,47

0,42

0,81

0 ,40

0,29

0,28

0,48

0,63

0,99

1,85

8

9,6
a

11,2

D

0,38

0,36

0,30

0,91

0,27

0,37

0,33

0,55

1,13

2,12

9

10,8
a

12,6

D

0,29

0,12

0,10

0,81

0,32

0,32

0,29

0,59

1,12

2,17

10

32,0
a

14,0

D

0,31

0,25

0,18

0,26

0,34

0,29

0,40
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Tabela V.4 - Intensidade das bandas ( D = >irr.>

dos espectros IV para amostras c.c filme comercial

irradiadas com raios X, a vácuo.

hrr.
(h)

Dose
(MR)

(cm*1)

613

635

685

691

966

1099

1244

1256

1427

1435

1460

1732

2933

2960

1,2
a

1,4

D

0,91

0,79

0,82

0,81

1,05

0,77

0,84

0,82

0,95

0,94

1,23

0,98

1,02

1,12

2

2,4
a

2,8

D

0,90

0,67

0,79

0,82

0,93

0,49

0,66

0,69

0,73

0,86

1,37

0,85

0,99

1,15

3

3,6
a

4,2

D

0,87

0,65

0,84

0,80

0,93

0,36

0,63

0,61

0,66

0,81

1/59

0,92

1,30

1,34

4

4,8
a

5,6

D

0,65

0,41

0,43

0,39

0,98

0,36

0,70

0,64

0,67

0,90

1,76

1,02

1,18

1,40

5

6,0
a

7,0

D

0,65

0,46

0,57

0,51

0,92

0,32

0,56

0,51

0,59

0,81

1,59

0,86

1,14

1,37

6

7,2
a
8,4

D

0,46

0,23

0,36

0,30

0,98

0,17

0,45

0,40

0,53

0,77

,0,81

0,82

1,10

1,33

1
7

8,4
a
9,8

D

0,61

0,52

0,46

0,91

0,24

0,42

0,38

0,70

2,05

0,86

1,18

1,48

8

9,6
a

11,2

D

0,50

0,36

0,28

1,05

0,17

0,49

0,44

0,71

1,82

0,97

1,29

1,70

9

10,8
a

12,6

D

0,38

0,26

0,20

0,94

0,09

0,44

0,39

0,71

2,07

0,86

1,26

1,68

10

12,0
a

14,0

D

0,41

0,24

0,18

1,04

>\, 0

0,57

0,45

0,70

2,07

0,89

1/31

1/59

BIBLIOTECA
Instituto <*« Química

de São Pault



o.oe e.2O O.HO 0.60 C 80 100
/ IO1

1.20

1.00

C 80

C 60

0 MO

0.20

0 00
1.30

Figura V.5 - Intensidade ( D ) da banda a 613

cm ( v(CCl), par s, tse ) em

função do tempo de irradiação (h)

(»•* filme de PVC

6*-) filme comercial

0.00 C.JO O.MO
f l M I ll#>

0.(0 0.80 1.00
/ IO1

1.30

1.00

o.eo

o.«o

0.40

0 3 0

0.00

I
5

1.20

Figura V.6 - Intensidade ( D ) da banda a 1428

cm ( <5(CH2), par s, tse ) em

função do tempo de irradiação (h) .

(M filme de PVC

(*-) filme comercial

i

O



- 102 -

Tabela V.5 - Relação entre as intensidades das bandas dott espec

tros IV para amostras do filme de PVC irradiadas

com raios X, a vácuo.

t.
irr.
(h)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dose
(MR)

0,0

1,2
a
1,4

2,4
a
2,8

3,6
a

4,2

4,8
a
5,6

6,0
a
7,0

7,2
a

8,4

8,4
a

9,8

9,6
a

11,2

10,8
a

12,6

D638
D613

1,08

0,87

0,69

0,70

0,67

0,63

0,58

0,53

D1428
D1436

1,30

0,97

0,80

0,81

0,70

0,69

0,72

0,76

D1256
D1241

1,27

1,05

1,01

0,89

1,01

0,95

0,86

0,97

0,89

0,91

D2972
D2916

O,?''

1,17

1,47

1,55

1,71

1,80

1,91

1,87

1,88

1,93
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Tabela V.6 - Relação entre as intensidades das bandas dos espec

tros IV para amostras do filme comercial irradiadas

com raios X, a vácuo.

t.
irr.
(h)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dose

(MR)

0,0

1,2
a
1,4

2,4
a
2,8

3,6
a
4,2

4,8
a
5,6

6,0
a
7,0

7,2
a
8,4

8,4
a
9,8

9,6
a

11,2

10,8
a

12,6

12,0
a

14,0

D637
D613

1,03

0,87

0,74

0,75

0,63

0,71

0,50

D1427
D1435

1,17

1,01

0,85

0,81

0,75

0,73

0,69

D1256
D1244

1,14

0,98

1,05

0,97

0,91

0,91

0,89

0,90

0,90

0,88

0,79

D2960
D2933

0,69

1,09

1,16

1,22

1,19

1,20

1,21

1,25

1,32

1,33

1,21
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diação:

- filmes irradiados até 3 h: desvios de ^ 6%;

- filmes irradiados por 4 e 5 h: desvios de ^ 15%.

0 aumento dos desvios com o tempo de irradia-

ção deve-se principalmente à dificuldade na escolha das li-

nhas bases para as amostras mais irradiadas. Mesmo com este

aumento do desvio, ê clara a tendência ã diminuição ou au-

mento de intensidades das bandas e de suas relações de in-

tensidades (Tabelas V.3 e V.6 e Figuras V.5 a V.10). Os da-

dos para as bandas a 1428 (5(CH2) tse) e 638 cin
1 (v (CC1 ) ,

S'H , par i), para os tempos de irradiação superiores a 7 h

no caso do filme de PVC e a 6 h no caso do filme comercial,

não estão tabelados pois sua presença não é evidente nos

espectros IV.

0 espectro do filme dos poliacrilatos extraí-

dos do filme comercial encontra-se na Figura V.4.a.

V.d.2 Discussão

V.d.2.1 Atribuição das bandas do filme comercial

Através de espectro do polímero extraído do

filme comercial com tolueno (Figura V.4.a), é possível iden

tí.ficá-lo como uma mistura de poliacrilatos, ou um copolí-

merc de poliacrilatos (Figura V.4.b). Os poliacrilatos têm

a fórmula geral:
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- CH)-

C = 0

0Cn 2n+l

n > 1 V.I.

m

Para estes compostos, as bandas característi

cas são esperadas nas seguintes regiões (102):

estiramento C = 0

estiramento C - 0

estiramento -C - H

v(C = 0)

v(C - 0)

v(CH)

estiramento -CH3

estiramento CH2

deformação de ângulo

C - CH3

deformação de ângulo

CH,

deformação de ângulo

-C - H

va
vs

va
vs

«a

&s

6

5

(CH3)
(CH3)

(CH2)

(CH2

(CH3)

(CH3)

(CH2)

(CH)

1750 - 1730 cm"1 (F)

1300 - 1000 cm"1 (F)

(2890 +_ 10) cm"1 (f)

(2962 *_ 10) cm"1 (F)

(2872 +_ 10) cm"1 (F)

(2926 + 10) cm'1 (F)

(2853 + 10) cm"1 (F)

(1450 +_ 20) cm"1 (M)

1380 - 1370 cm"1 (F)

(1465 + 20) cm"1 (M)

- 1340 cm-1 (f)

A freqüência de estiramento - C - H pode ser
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1732 cm = v(C=0) dos poliacrilatos

1463 cm"1 = v (CH,) + ô=(CHo) dos poliacrilatos

1380 cm"1 = <5If(CH9) do PVC • 6,,(CH~) e Ó (CH,) dos polia

crilatos

1335 cm"1 = 6(CH) + 6t(CH2) do PVC + 6(CH) • 4fc(CH2) dos

poliacrilatos

-1250 cm"1 = <S(CH) do PVC + 6(CH) dos poliacrilatos

afetada pela presença de grupos que alteren o campo de for

ça ao redor da ligação C-H (p.ex: halogênios e outros subs

tituintes polares deslocam as freqüências para valores maio

res) .

Observando-se os valores de freqüência encon

trados para o filme comercial e para os poliacrilatos ex

traídos do mesmo e comparando-os com os do filme de PVC p_u

ro (Tabela V.2), a seguinte tentativa de atribuição pode 1

ser feita: j

2960 cm"1 = v(CH) do PVC + v(CH) e va(CH3) dos poliacrila ;

tos •

2933 cm"1 = v (CHO) do PVC + v ÍCHO) dos p o l i a c r i l a t o s
az. et Z

2920 cm"1 = v (CH,) do PVC + v (CH-) dos poliacrilatos

2872 cm"1 = vg(CH3) dos poliacrilatos

2853 cm"1 = V
S (

C H
2
) d o p v c
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1

1175 cm"1 = v(C-O} dos poliacrilatos

Na região do espectro abaixo de 1000 cm , as

bandas do espectro dos poliacrilatos são bastante fracas,

havendo pouca sobreposição com as banda? do PVC.

V.d.2.2 - Fvidências da presença de grupos -HC = CH- e

-(HC=CH)- nas amostras irradiadas

Como já discutido na seção II.c, um dos efe_i

tos da radiação ionizante sobre o PVC é a liberação de HCl,

com formação de ligações duplas conjugadas, através de um

mecanismo radicalar:

H
1 -HCl-(CH=CH)n - C-C -CH- J!rr^-(CH=CH)-+1CH - V.2.

Cl

A presença de grupos 4CH=CH)- e de polienos

conjugados causam uma série de modificações nos espectros

IV dos filmes de PVC irradiados, discutidas abaixo.

Nos espectros dos filmes irradiados por mais

de 2h, aparece um ombro a -3020 cm~ que aumenta de inten

sidade com o tempo de irradiação. Na literatura (102), uma

banda de intensidade média na região entre 3040 e 3010 cm"

é atribuída ao estiramento CH de alcenos ( v(CH) ). Por ou

tro lado, uma banda forte atribuída â deformação de ângulo

fora do plano do grupo CH ( JQ(CH) ) deve aparecer na re
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gião entre 990 e 965 cm" para etilenos dissubstituidos em

trans . Esta banda ê pouco afetada pela conjugação, poden

do haver um pequeno deslocamento para freqüências maiores.

Pela Tabela V.2 observa-se que a banda a 959 cm (965 cm" ,

no caso do filme comercial), atribuída ao 5 (CHj) do PVC pu

ro, sofre um deslocamento para freqüências maioreo e apenas

um pequeno decréscimo em intensidade com o tempo de irra

diação (Tabelas V.2 e V.3) aparecendo ombro a -970 cm . De

acordo com o mecanismo de liberação de HCl (equação V.2) de

veria esperar-se uma diminuição dos grupos CH_ e, conseqüeri

temente, um decréscimo mais acentuado da janda a 959 cm~ .

Assim, o deslocamento, a pequena variação de intensidade e

o ombro a 970 cm podem ser explicados por uma sobrepôs^

ção entre a banda do 6 (CH2) e uma banda a -970 cm" do

6r(CH) dos grupos -CH=CH- em trans.

Para os etilenos dissubstituidos em eis, a

atribuição da banda 6 (CH) é ainda incerta, sugerindo-se que

esta deva estar localizada perto de 690 cm" e que tenha uma

posição mais variável do que a banda correspondente para a

configuração em trans. Como resultado da conjugação, esta

banda sofre um deslocamento em direção a freqüências maio

res, chegando até a 770 cm" e apresenta intensidade média.

Nos espectros IV das amostras irradiadas (tabela V.2), ob

serva-se que a partir de 3h de irradiação, aparece uma ban

da fraca a -750 cm"^, que aumenta levemente de intensidade

com o tempo de irradiação. Esta pode, então, ser atribuída

ao 6r(CH) dos grupos -HC=CH- em eis.
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Da análise de espectros IV de polienos alifá_

ticos na região entre 1900 e 1440 era" (103) observa-se que

ao lado da banda intensa, característica do grupo CH, loca

lizada entre 1455 e 1445 cm ( 6.(CH) ), aparecem outras

bandas bem menos intensas, atribuídas ao v (C=C). A banda

mais forte do v(C=C) aparece em 165C cm . O espectro das

amostras irradiadas (Tabela V.2) mostra uma banda fraca,

centrada a - 1650 cm ( v(C=C) ), que em alguns dos espec

tros é mascarada pelas franjas de interferência. 0 apareci

mento de ombros a - 1450 e 1440 cm" no caso do filme de

PVC e a intensificação da banda a 1460 cm no caso do fil

me comercial com o tempo de irradiação (Tabela V.4), podem

ser atribuídas ã banda do ô.(CH) dos grupos -CH=CH- dos po

lienos.

A banda de deformação no plano do grupo CH pa

ra etilenos dissubstituídos em trans ( <5. (CH) ) aparece na

região entre 1310 e 1290 cm~ , tendo intensidade variável.

O deslocamento da banda a - 1334 cm"1 ( <Si(CH2) ), 6 (CH) )

para freqüências menores, com simultânea queda de intensi_

dade para as amostras irradiadas, pode ser explicada pela

presença desses grupos. No caso de etilenos eis dissubsti

tuídos, foi observado que, em muitos casos, aparece uma

banda a - 1405 cm" de intensidade média, atribuída â

5.(CH). Esta não foi observada no caso dos filmes irradi£

dos, no entanto a banda a - 1379 cm" ( ̂ (CHj) ) mantém in

tensidade constante com a irradiação, o que pode ser exp^i

cado por um recobrimento entre a banda da ó (CH.,) , que deve



- 112 -

diminuir de intensidade cem p tempo de irradiação, e a banda

da ô.(CH) dos grupos -CH=CH- em eis.

A queda acentuada da intensidade da banda a

-1098 cm"1, atribuída ao v(C-C) (Tabelas V.3 e V.4), também

é uma evidência em favor da formação das ligações duplas a£

sim como as quedas de intensidade das bandas a 613, 638,

e 691 cm"1 ( v(CCl). ) , 1200 cm"1 ( ôw(CH) alifático ), 830

cm"1 ( <5r(CH2) ), J.434 e 1428 cm"
1 ( í (CH2) ) (Tabelas V.2-

V.4 , figuras V.5 e V.6).

t A banda a - 1730 cm ( v(C=0) ) que aparece

t nos espectros dos filmes de PVC irradiados, indica que o

t oxigênio atmosférico deve ter atacado alguns dos radicais
L
£

I formados durante a irradiação.

V.d.2.3. - Efeitos de raios X sobre a taxia das amostras

i

Pela atribuição das bandas vibracionais do

PVC corrente na literatura (Tabela V.l), observa-se que aJL

gumas bandas são tidas como características do polímero com

alto grau de cristalinidade (bandas cristalinas) e outras,

; ão polímero com baixo grau de cristalinidade (bandas amor

; fas). Se por ura lado os dados obtidos da difração de raios

í

\ X levam à conclusão de que as amostras dos filmes possuem

1 apenas uma porcentagem de cristalinidade muito baixa, nos

- espectros IV as bandas mais intensas, exceto as da região

j do v(CCl) (600-700 cm ), são justamente as atribuídas â fa

' se cristalina do PVC. Teórica e experimentalmente, a região
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mais estudada quanto à influência da cristalinidade e con

formação das cadeias do PVC são as da região do v(CCl) e no

entanto, as bandas características da fase cristalina a 604

e 640 cm não estão presentes de modo evidente nos espec

tros das amostras. Mesmo considerando que estas bandas este

jam mascaradas pelas bandas amorfas a 638 ( v (CC1) , S' ,pa>r
nn

i ) e 613 cm" ( v(CC1), £„„, par s ), a alta intensi
nn —

dade das outras bandas atribuídas ã fase cristalina do PVC

não é justificável. 0 espectro deveria, pelo menos, apresen

tar a banda a 604 cm~ , já que a banda a 640 cm está mui

to próxima ã 638 cm e pode não estar sendo resolvida. As

sim, do mesmo modo que a banda a 1427 cm~ ( 6(CH2) ) foi

mais recentemente tomada como característica de trechos sin

diotáticos estendidos (configuração sindiotática em confor_

inação planar ziguezague) em fase cristalina ou amorf a,

aqui todas as bandas presentes nos espectros e atribuídas à

fase cristalina, são tidas como bandas características de

trechos sindiotáticos estendidos (tse), em ambas as fases.

Estudos que utilizaram a espectroscopia IV e

espectroscopia IV por transformada de Fourier para verifi.

car a variação de cristalinidade de amostras de PVC prepara

das por diversos processos e filmes obtidos por diferentes

métodos, com e sem plastificante, mostraram que filmes de

PVC obtidos por evaporação lenta do solvente levaram a uma

otimização na cristalinidade do polímero (76, 84). Oeste iuo

do, é provável que tanto o filme de PVC quanto o comercial

realmente apresentem algumas áreas cristalinas.



- 114 -

A partir das considerações feitas anteriormen

te, as variações das relações Di428^D1435 e D1256^D1241*T—

belas V.5 e V.6, figuras V.8 e V.9) levam a concluir que a

região sindiotática das amostras é preferencialmente ataca j

da pelos raios X, sendo este ataque mais acentuado nas pri I

meiras horas de irradiação. A partir de - 5h de irradia

ção, essas relações passam a ser aproximadamente constan

tes. Os filmes de PVC sofrem, inicialmente, uma variação
j
t.

mais acentuada do que as amostras do filme comercial. Segun

do dados de literatura (104) uma razão ^1428/^14^5 ^e l»30 |

(filme de PVC não irradiado) corresponde a uma porcentagem

de sindiotaxia de - 60% e uma razão de 1,17 (filme comer ,
t

ciai não irradiado), a - 55%. Com a irradiação, esta razão

tende a - 0,69, correspondendo a uma porcentagem de sindio

taxia abaixo de 40%. Embora os deslocamentos de freqüências

e variações de intensidades, que devem acompanhar variações

das relações Di428^D1435 e D1256^D1241' in<3icando u m a dinú

nuição de regiões sindiotãticas, não possam ser atribuídos

exclusivamente a este efeitos (item V.d.2.2), eles não são

inconsistentes com o que seria esperado:

a) a banda a - 833 cm~ ( ó_(CH2), tse ) diminui de inten

sidade coiu o tempo de irradiação;

b) A banda a - 959 cm ( ó (CH-) , tse ) se desloca para

freqüências maiores, em direção a 970 cm ( ór(CH2) ,

tnse, onde tnse = trecho não sindiotático estendido);

c) A banda a - 1100 cm ( v(CC), tse ) se desloca em dire
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çao ã banda a 1090 cm ( v(CC), tnse );

d) A banda a - 1334 cm"1 ( 6(CH) + 6t(CH2>, tse ) se deslo

ca para - 1310 cm"1 ( 6t(CH2), tnse );

e) A banda a - 1353 cm ( 6W(CH2), tse ) diminui de inten

sidade, enquanto que a banda a - 1379 cm"1 ( *W<CH2) ,

tnse ) permanece aproximadamente constante;

f) A banda a 2820 cm (tse) diminui de intensidade, o me£

mo não acontencendo com a banda a 2850 cm ( VS(CH2) ,

tnse ).

V.d.2.4. - Efeito de raios X sobre a conformação das amos

I trás

-1Na região do v(CCl) (600-700 cm ) observa-

, se, além da queda de intensidade de todas as bandas, uma di.

: minuição na intensidade relativa da banda a 638 cm (S* ,
nn

par i, forma isomérica menos estável) era relação ã banda a

' 613 cm" (Suu/ par s, forma isomérica mais estável) e um
i nn

i deslocamento da banda a 690 cm ÍSCH' p a r s' ^orma isomeri_

j ca menos estável) para freqüências mais baixas (Tabelas V.2,

V.5 e V.6, figura V.7). Estas variações levam â conclusão

de que, com a irradiação, as cadeias poliméricas mudam de

conformação em direção ãs formas isoméricas mais estáveis.

Este pode ser um efeito direto da radiação X ou uma conse

qüência da formação de ligações duplas conjugadas em diver
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sas regiões das cadeias do PVC que podem forçar a mudança

na conformação dos trechos da cadeia que estão na vizinhan

ça dessas ligações. Variações idênticas nesta região do es

pectro (diminuição da relação D638/l'D6i3 e deslocamento da

banda a 690 para 685 cm~ ) são encontradas quando filmes de

PVC são esticados ou aquecidos até - 140°C (73, 76), sendo

a interpretação feita também em termos de mudanças de con

formação em direção às formas isoméricas mais estáveis das

cadeias de PVC. Quando os filmes de PVC foram irradiados

por mais de 6h, a banda a 690 cm" se deslocou para números

de onda menores do que 685 cm~ (S-,u, par i, forma isoméri

ca mais estável), indicando que a cadeia pode adquirir ou

trás conformações além das aqui consideradas. 0 aparecimen

to de uma banda a - 750 cm" poderia, além da atribuição

feita anteriormente ( 6 (CH) dos grupos -CH=CH- em eis) ser

atribuída a uma conformação Scc.

Embora muitos trabalhos teóricos e experimen

tais tenham sido feitos, a correlação exata entre as bandas

da região v(CCl) e as conformações possíveis que a cadeia

do PVC pode adquirir ainda não está bem estabelecida (74,

75). A atribuição aqui considerada é baseada em estudos com

compostos-modelo simples, que podem não corresponder ao com

portamento apresentado pelas cadeias longas do PVC. Por e

xemplo, da análise de coordenadas normais para trechos da

cadeia do PVC com três monômeros, concluiu-se ser poss^

vel a presença das estruturas isoméricas S* para pares s e

S para pares i, muito DOUCO prováveis quando se tomam coHn * —
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roo compostos-moâeIo os 2,4 - dicloropentanos. Uma compreen

são mais profunda da micioestrutura do PVC, derivada do es

pectro vibraeional, pode eventualmente ser obtida quando

uma análise de outras regiões do espectro for feita parale

lamente ã do v(CCl).

0 deslocamento e o aumento de intensidade da ban

da a 2972 cm " ( v(CH) ) em relação à banda a 2916 cm

( vs(CH2) ) para o PVC, e da banda a 2960 cm"
1 ( v(CH) )

em relação à banda a 2939 cm ( víCH-) ) para o filme co-

mercial ( figura V.10 ) podem ,também, estar relacionadas

com a variação da conformação das cadeias de PVC em direção

às formas isomericas mais estáveis.
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V.e. - ESPECTROSCOPIA RAMAN

Os espectros Raman do filme de PVC e do pô de

PVC estão nas figuras V.ll.a e V.ll.b; as freqüências das

bandas estão na Tabela V.l. O espectro do filme comercial
t

apresenta a relação sinal/ruído muito baixa, encobrindo pra \

ticamente todas as bandas do espectro, o mesmo ocorrendo pa

ra o espectro da camada espessa de PVC irradiada por 5 min.

Os espectros das pastilhas de PVC irradiadas

por 5, 10, 30s, 1 e 2 min apresentam apenas bandas do PVC |

puro, com o ruído e a fluorescência aumentando com o tempo |

de irradiação. As pastilhas irradiadas por 2 e 5s apresentei \

ram-se rosadas ao serem retiradas do espectrômetro de raios \

X, logo adquirindo cor branca. Isso deve indicar a presença

de radicais, prontamente atacados pelo oxigênio do ar. Tan

to o alto ruído quanto a alta intensidade de fundo devido

à fluorescência, que tornam inviável o registro dos espe£

tros dos filmes irradiados, podem estar ligados à presença

de radicais nas amostras. A pastilha irradiada por 2h apre

senta coloração marrom.

0 espectro das pastilhas irradiadas por 5s e

2h apresentam apenas duas bandas, uma a 1513 e outra a 1128

cm" , quando os espectros foram registrados com a linha de

excitação a 514,5 nm, estando outras bandas encobertas pelo

ruído e fluorescência. Nos espectros registrados com a li

nha a 647,1 nm, todas as bandas estão mascaradas e não

recém bandas a 1513 e 1128 cm .
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15ft

V.ll.b

J
MOO MOO ircc :c:r

Pigura V.ll - Espectros Raman do filme de PVC ( -200 pm )

e do pó de PVC.

Condições : radiação excitante - 514,5 nm

potência - 25 mW para V.ll.a e

40 mW para V.ll.b

fenda espectral - 8,6 cm

velocidade - 50 cm

constante de tempo - 3
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As bandas a 1513 e 1128 cm" estão associa

das, respectivamente, ao v(C=C) e v(C-C) de duplas conjuga

das (item III.c) e, através da equação III.9, obtém-se o va

lor de 14 duplas conjugadas para a banda a 1513 cm' . Ban

das nesta região não aparecem nos espectros registrados coro

a linha de excitação a 647,1 nm porque as amostras não ab

sorvem esta radiação ( não há intensificação das bandas por

ERR ). Esses resultados, juntamente com os dados da espec

troscopia IV e eletrônica (itens V.d e V.f), confirmam a

presença de ligações duplas conjugadas nas amostras irradia

das.
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V.f - ESPECTROSCOPIA ELETRÔNICA

V.f.l. - Resultados

Os espectros UV/visIvel dos filmes de PVC e

comercial não irradiados, recém-irradiados por diferentes

intervalos de tempo e após 3 meses da irradiação por lh, e£

tão nas figuras V.12 e V.13. Apenas os espectros das amostras

recém-irradiadas por até 3h apresentam ombros, sendo estes

pouco definidos. Após 3 meses, os espectros de ambos os fil

mes apresentam bandas e ombros mais bem definidos, sendo e£

te efeito mais acentuado para o filme comercial. Os compri

mentos de onda e a possível atribuição para estas bandas e

ombros estão nas Tabelas V.7 e V.8. O ombro a 285 nm, além

da atribuição aos trienos, pode também ser devido ã absor

ção de grupos C = 0.

Os espectros registrados de amostras fixadas

nos suportes próprios para o üV/vis£vel (figura IV.2.b) co

brem uma área irradiada com dose de 5,8 x 10" a 1,4 MR.h" .

Os dados de absorvância a 360(n-6), 460(n-ll), 520(n-15) e

550nm(n-17), das relações entre as absorvãncias (

A360/A520' A360/A550' A460/A520' A460/A550 e A520/A550) e

os gráficos da absorvância e das relações entre as absorvãn

cias versus tempo de irradiação para ambos os filmes recém-

irradiados e após 3 meses da irradiação, estão nas Tabelas

de V.9 a V.12 e nas figuras de V.14 a V.16.

Espectros de amostras do filme de PVC irradia
í

das por 9 e lOh não puderam ser registrados devido à fragji i

í
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a
c

«a
u
o
to

300 400 500 600
X (ran

Figura V. 12 - Espectros ÜV/visível do filme de PVC não i r radia
do ( a ) , dos recém-irradiados por 15 min ( b )
30 min ( c ) e por 1 h ( d ) , e do irradiado por
1 h, após 3 meses ( e ) .

Condições : Scan - 1 nm.s até 600 nm

0,2 nm.s abaixo de 600 nm

Slit control - 1,0

Pen period - 1,0

Supression - 0,1

Tensão - 60 V
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Figura V.I3 - Espectros UV/visível do filme comercial não

irradiado ( a ) , dos recém-irradiados por

1 h ( b ) e por 2 h ( c ) , e do irradiado

por 1 h, após 3 meses ( d ) .

Condições -1 até 600 nm
-1

Scan - 1 nm.s

0,2 nm.s A abaixo de 600 nm

Slit control - 1,0

Pen period - 1,0

Supression - 0,1

Tensão - 60 V
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Tabela V.7 - Comprimento de onda (nm) das bandas e ombros

nos espectros UV/visIvel, do filme de PVC i£

radiado com raios X a vácuo.

(h)

Dose
(MR)

(U
IU

)

de
 

on
da

sn
to

co
m

pr
im

e

Filme
recán-irradiado

0

0,0

225

235

1

0,58
a
1,4

240

285

325

365

400

430

2

1,2
a
2,8

325

365

3

1,7
a
4,2

325

365

Filme irradia
do,após 3 meses

1

0,58
a
1,4

285

320

365

385

412

433

457

2

1,2
a
2,8

285

320

365

380

412

438

460

3

1,7
a
4,2

325

365

410

Número

de

duplas

conjugadas

2

2

3

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

10-13
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Tabela V.8 - Comprimento de onda (nm) das bandas e ombros nos

espectros ÜV/visivel do filme comercial irradia

do com raios X a vácuo.

tirr
(h)

Dose
(MR)

1=

on
da

 
(n

0)
'O

0

01

e
.mi

co
m

pr
.

Filme
recêm-irradiado

0

0,0

235

250

275

285

1

0,58
a
1,4

235

285

325

365

390

2

1,2
a
2,8

285

325

370

390

3

1,7
a
4,2

285

325

390

Filme irradiado,
após 3 meses

1

0,58
a
1,4

235

285

320

360

390

410

440

465

2

1,2
a
2,8

275

293

330

360

385

410

440

460

480

3

1,7
a
4,2

283

320

360

385

412

433

460

480

4

2,3
a
5,8

370

385

412

440

5

2,9
a
7,2

363

385

412

440

de

duplas

conjugadas

2

2-3

3

3

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

10-13

11-16
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Tabela V.9 - Absorvancias a 360 (n - 6 ) , 460 (n - 1 1 ) , 520

(n - 15) e 550 (n - 17) nm dos espectros UV/

visível das amostras do filme de PVC recém-ir

radiadas com raios X e após 3 meses.

'irr

(h)

1

2

3

4

5

6

7

8

Dose

(MR)

0,58 a
1,4

1,2 a
2,8

1,7 a
4,3

2,3 a
5,8

2,9 a
7,2

3,5 a
8,6

4,0 a
10,0

4,6 a
11,5

Filme recém-irradiado

360
nm

0,850

1,195

1,020

2,310

2,350

3,628

4,748

3,360

460
nm

0,260

0,316

0,219

0,535

0,688

1,280

1,860

1,295

520
nm

0,125

0,140

0,090

0,210

0,295

0,580

0,778

0,520

550
nm

0,090

0,098

0,065

0,135

0,201

0,307

0,475

0,287

Filme irradiado
após 3 meses

360
nm

0,995

1,330

1,596

2,500

3,0

460
nm

0,411

0,517

0,600

0,895

1,138

520
nm

0,211

0,241

0,265

0,376

0,517

550
nm

0,139

0,148

0,159

0,220

0,325
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Tabela V.10 - Absorvancias a 360 (n - 6 ) , 460 (n - 1 1 ) , 520

(n - 15) e 550 (n - 17) nm dos espectros UV/

visível das amostras do filme comercial recém-

irradiadas com raios X e apôs 3 meses.

tirr

(h)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dose

(MR)

0,58 a
1,4

1,2 a
2,8

1,7 a
4,3

2,3 a
5,8

2,9 a
7,2

3,5 a
8,6

4,1 a
10,0

4,6 a
11,5

5,2 a
13,0

Filme recém-irradiado

360
nm

0,295

0,600

0,910

2,100

2,070

2,175

3,040

3,160

> 3,0

460
nm

0,059

0,162

0,290

0,683

0,707

0,938

1,345

1,382

1,745

520
nm

0,024

0,069

0,125

0,297

0,332

0,473

0,600

0,655

0,865

550
nm

0,012

0,045

0,085

0,197

0,232

0,375

0,385

0,419

0,580

Filme irradiado
após 3 meses

360 •
nm

0,390

0,750

1,220

2,450

2,365

460
nm

0,122

0,281

0,437

0,970

0,955

520
nm

0,052

0,127

0,173

0,420

0,405

550
nm

0,028

0,083

0,110

0,251

0,204
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V.14.b
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Figura V.14 - Absorvancias a 360 ( • ) , 460 ( • ) , 520 (o) e a
550 nm (*) em função do tempo de i rrad iação
( h ) .
V .14 .a - f i lme de PVC V.14 .b - filme comercial



Tabela V.ll - Relações entre as absorvancias para as amostras de filme de PVC recém irra-

diado com raios X e apôs 3 meses.

Dose: 0,58 a 1,4 MR.h-1

Relação entre
as absorvancias

^^•^^meses após a
t . • ^"""^^xradiação

(hf ^ ^ - ^ ^

1

2

3

4

5

6

7

8

A360 / A460

0

3,27

3,78

4,65

4,32

3,42

2,83

2,55

2,59

3

2,32

2,57

2,66

2,79

A360 / A520

0

6,80

8,54

11,30

11,00

7,97

6,26

6,10

6,46

3

4,53

5,52

6,02

6,65

A360 / A550

0

9,44

12,20

15,70

17,10

11,70

11,80

10,00

11,70

6,87

8,99

10,00

11,40

A460 / A520

0

2,08

2,26

2,43

2,55

2,33

2,21

2,39

2,49

3

1,95

2,15

2,21

2,38

2,20

A460 / A550

0

2,89

3,22

3,37

3,96

3,42

4,17

3,92

4,51

3

2,96

3,49

3,77

4,07

3,50

A 5 2 0 / A 5 5 0

0

1,39

1,43

1,38

1,56

1,47

1,89

1,64

1,81

3

1,52

1,63

1,67

1,71

1,59

IO
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-Tabela V.12 - Relações entre as absorvancias para as amostras do filme comercial recêm-irra

diado com raios X e após 3 meses.

Dose: 0,58 a 1,4 MR.h-1

Relação entre
as absorvancias

^^-««^meses após a
t . ^^ ̂ """^ îrradiação

(h) ^ ^ \ ^

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A360 / A460

0

5,00

3,70

3,14

3,07

2,93

2,31

2,26

2,27

3,

2,

2,

2,

2,

3

20

67

79

53

48

A360

0

12,3

8,70

7,28

7,07

6,23

4,60

5,07

4,81

/A

7

5

7

5

5

520

3

,50

,90

,05

,83

,84

A360

0

24,6

13,3

10,7

10,7

8,92

6,69

7,90

7,52

/ A550

13

9

11

9

9

3

,9

,04

,1

,76

,85

A460 /A520

0

2,46

2,35

2,32

2,30

2,13

1,98

2,24

2,11

2,02

2,

2,

2,

2,

2,

3

35

21

53

31

36

A460

0

4,92

3,60

3,41

3,47

3,05

2,88

3,49

3,30

3,01

/A

4

3

3

3

3

550

3

,36

,39

,97

,86

,98

A 520 / A

0

2,00

1,53

1,47

1,51

1,43

1,46

1,56

1,56

1,49

1,

1,

1,

1.

1,

550

3

86

53

57

69

69

I
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Figura V.15 - Relações entre as absorvâncias em função do
tempo de irradiação ( h ) :

A360/A460 A360/A520
A460/A550

A360/A550
A520/A550

V.15.a - filne de PVC V.15.b - filme comercial
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V.16.a V.16.b

1.80

1.60

1.110

1.20

I.OO

10
•o
c
o

0.80 g.
oo

u
o

0.60 §

(0

-o
o

0.40 §•
o
o
<

0.20

0.00
0.0 1,02.0 3 . 0 4 . 0 5 . 0 6 . 0 1.02.0 3. O H . 0 5. O S . 00

T(IRR) (H)
Figura V.16 - Relações entre as absorvãncias em função do

tempo de irradiação ( h ) , após 3 meses :

A360/A460 A360/A520 A360/A550

A460/A520 í#) A460/A550
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1idade das amostras. O mesmo aconteceu para a amostra do

filme comercial irradiada por lOh. 0 desvio aproximado nos

valores de absorvância e nas relações entre as absorvãncias

é de - 4%.

V.f.2. - Discussão

Pela figura V.12 pode-se observar que o filme

de PVC absorve radiação abaixo de 250nm. Quando se irradia

o filme por lh aparecem bandas e ombros nos espectros, atri

buíveis a polienos com 3 a 9 duplas conjugadas ( Tabela

V.7 ). Após 3 meses, aparecem novos ombros -410 { n de 7 a

8 ) e -460nm ( n d e l 0 a l 3 ) e h ã u m aumento de intensida

de nos ombros originariamente presentes nas amostras recém-

irradiadas. Para as amostras irradiadas por 2 e 3h, apenas

ombros a 325 (n de 4 a 5) e 365nm (n de 5 a 6) são eviden

tes nos espectros dos filmes recém-irradiados, aparecendo

após 3 meses ombros a 285 (absorção de trienos ou grupos

carbonila), -380 (n de 6 a 7), -410 (n de 7 a 8), -435 ( n

de 8 a 9) e -460nm (n de 10 a 13).

0 filme comercial não irradiado absorve ^

ção abaixo de 350 nm, apresentando ombros atribuíveis a die

nos, trienos e a grupos C = 0 dos poliacrilatos (figura V.

13, tabela V.8). Para o filme irradiado por lh, aparecem no

vos ombros a 325 (n de 4 a 5), 365 (n de 5 a 6) e 390nm (n

de 6 a 7), não havendo evidência de um ombro a 4 30nm, que

aparece no caso do filme de PVC irradiado pelo mesmo espaço

de tempo. Após 3 meses, aparecem ombros na mesma região do
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espectro do filme de PVC irradiado por lh. Os espectros das

amostras do filme comercial irradiadas por 2 e 3h, após 3 {

meses de irradiação apresentam ombros atribuíveis a dienos,

trienos e polienos com até 13 duplas conjugadas, como acon !

tece para o filme de PVC, e mais um ombro a 480nm (n de 11

a 16) . Os espectros das amostras irradiadas por 4 e 5h, que

não apresentam bandas ou ombros quando recém - irradiadas, i
i

passam a apresentar ombros na região de polienos que têm de j

5 a 9 duplas conjugadas. Isso não ocorre no caso das amos

trás de PVC irradiadas por 4 e 5h (os espectros não apresen

tam a sucessão de ombros, mesmo após os 3 meses de irradia

ção) .

Como discutido no item III.c.2, o espectro e

letrônico do PVC degradado é o resultado da sobreposição das

bandas características dos vários polienos presentes, resul

tando na perda completa da resolução do espectro na região

acima de -460nm. Além dos polienos, a presença de radicais

polienílicos, que absorvem a comprimentos de onda maiores

do que os polienos de mesmo número de duplas conjugadas,

também pode contribuir para a perda da resolução do espec

tro. Deste modo, a não observação de bandas ou ombros nas

amostras recém-irradiadas por mais de 3h pode ser explicada

considerando-se que estas apresentam uma quantidade razoa

vel de vários polienos e radicais polienílicos. Com o pa£

sar do tempo, há o decaimento desses radicais que dão ori

gem a polienos com determinados números de duplas conjuga

das e, como conseqüência, um maior número de ombros apar£
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cem nos espectros dos filmes.

Nos espectros eletrônicos do PVC degradado

não é possível, pelo menos de modo simples, calcular a con

centração dos diversos polienos presentes, mesmo na região

em que existem bandas e ombros. Isto acontece porque é difí̂

cil avaliar a contribuição de cada polieno de determinado e

para cada comprimento de onda. Deste modo, para uma análise

quantitativa dos espectros pode verificar-se apenas se há

uma variação sistemática entre as relações das absorvâncias,

nos diversos comprimentos de onda, com a irradiação, inter

pretando estes dados em termos de uma mudança no comprimento

médio das duplas conjugadas (87). Embora se saiba que há a

sobreposição das bandas para diversos n, para os comprimen

tos de onda a 360, 4 60, 520 e 550nm pode considerar-se que

as absorvâncias a comprimentos de onda mais baixos estão a£

sociadas a polienos com menor número de duplas conjugadas.

Pela figura V.14, observa-se que tanto para o

filme comercial quanto para o de PVC, um aumento no tempo de

irradiação causa um aumento na concentração de todos os po

lienos. Por outro lado, pela figura V.15, observa-se que pa

ra o filme de PVC, um tempo maior de irradiação favorece a

formação de polienos com menor número de duplas conjugadas

(para as relações *360/*46Q, *360/*520'
 A360/A550 e A4607

A520' i s t o s° ® válido até 4h de irradiação), ocorrendo o

inverso para o filme comercial. A concentração total de cada

polieno de determinado número de duplas conjugadas é determi

nada pela velocidade de formação do polieno e por subseqüen



- 136 -

tes perdas por reações, tais como formação de ligações cruza

das (reações 11.31, 11.32, 11.34 e 11.35) ou outras, como p.

ex., ataque das duplas pelo 02, en que seqüências longas con

jugadas são convertidas em outras mais curtas.

Gerrard e Maddams (44) estudaram amostras de

PVC com diferentes porcentagens de sindiotaxia ( conformação

estendida ), irradiadas com raios y. Verificaram que seqfiên

cias polienílicas mais longas foram mais prontamente forma

das no filme com menor grau de sindiotaxia, e que amostras

com maior grau de sindiotaxia apresentavam uma maior concen

tração de polienos menores. Para doses mais elevadas de irra

diação, os autores verificaram um aumento da concentração de

todos os polienos no caso do PVC com menor grau de sindiot£

xia e um aumento bem menos acentuado para o caso do PVC com

maior porcentagem de sindiotaxia, havendo mesmo um decrésci

mo na concentração dos dois polienos maiores, em relação às

amostras irradiadas com doses menores. Observaram também que

a amostra com maior grau de sindiotaxia formava ligações cru

zadas mais prontamente. A facilidade com que esta última for

mava ligações cruzadas foi explicada em termos de fatores

estéricos, que não dariam aos radicais presentes no PVC com

menor grau de sindiotaxia, a proximidade necessária para que

eles se combinarem, formando a ligação cruzada. Outros auto

res (105) estudaram a formação de polienos em PVC fotodegra

dado por UV. 0 resultado foi também a diminuição do compri

mento médio da seqüência polienílica com o aumento da sindio

taxia da amostra.
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Uma explicação paralela pode ser aplicada no

presente caso. Pelos espectros IV dos filmes de PVC e comer

ciai, verifica-se (Tabela V.l) que as bandas ligadas a tre

chos sindiotáticos estendidos são mais intensas para o caso

do filme de PVC. Deste modo, os radicais formados durante a

irradiação do filme de PVC podem estar mais próximos, facili.

tando a formação de ligações cruzadas e, como conseqüência,

há a diminuição do comprimento médio dos polienos resultan

tes da deidrocloraçao, em relação ao filme comercial. Deve-

se ter em mente, porém, que outros fatores podem influir na

porcentagem de ligações cruzadas, além do fator estérico, co

mo, p. ex., ramificação de cadeias (que faz com que a proba

bilidade de formação de ligações cruzadas seja diminuida), di.

ferenças nas impurezas e defeitos presentes que podem ini.

ciar a deidrocloraçao e cujo pequeno efeito não é bem compre

endido (44). Assim, além do menor grau de sindiotaxia, a pre

sença dos poliacrilatos no filme comercial pode tornar mais

difícil a formação de ligações cruzadas entre as cadeias de

PVC.

A inversão observada nas curvas A-̂ /̂A.. ,„ ,
Jou HOU

A360/A520' A360/A550 e A460/A520 n O c a s O d O f i l m e d e P V C'

após 4h de irradiação, pode ser explicada considerando-se

que, após este período, uma grande porcentagem dos tse já

foi atacada pelos raios X, e o ataque a tsne não favorece

a formação de ligações cruzadas, permitindo a propagação dos

radicais polienílicos até formação de polienos com maior nú

mero de duplas conjugadas.
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I
Comparando-se os dados obtidos das amostras

apôs 3 meses da irradiação com os das amostras recém-irradia

das (Tabelas V.9 e V.10), observa-se que as absorvãncias em

todos os comprimentos de onda aumentam. As curvas de

An menores/An maiores a*ôs 3 m e s e s d a i r r a d i aC ã° são seme

lhantes às curvas para as amostras recém-irradiadas, embora

menos pronunciadas (figuras V.15 e V.16). Uma exceção é a

curva de A 4 , 0 / A 5 2 Q para o filme comercial, que aumenta leve

mente com o tempo de irradiação após os 3 meses. Quanto aos

valores das relações entre as absorvãncias para os filmes

após 3 meses da irradiação, em comparação com os valores cor

respondentes para as amostras recém-irradiadas (Tabelas V.ll

e V.12) observa-se uma variação não sistemática:

a ) A360/A460' A360/A520' A360/A550: aPresenta valores meno

res para filmes após 3 meses da irradiação, tanto para o

filme de PVC ( -1,55 vezes menores) quanto para o filme

comercial ( -1,27 vezes menores). No caso do filme comer

ciai, ^360^550 a u m e n t a após 3h de irradiação;

k̂  A460^A520' A460//'A550: Para ° filme comercial, os valores

diminuem até 2h de irradiação, aumentando a partir daí.

Para o filme de PVC, enquanto A.gO/A52O diminui ( - 1,07

vezes menor) A 4 6 Q / A C C Q aumenta para todas as doses de ir

radiação (fator de -0,95).

c' A520/'A550: o s v a l o r e s Para filmes de ambas as amostras

após 3 meses da irradiação, aumentam ( -1,12 vezes maio

res) para todas as doses, exceto para o filme comercial
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irradiado por lh.

As variações acima enumeradas podem ser expli_

cadas pela propagação dos radicais polienilicos presentes

(equações 11.17 e 11.18) e por um rearranjo dos polienos, de

vido ã sua reação com o oxigênio (equações 11.44 - 11.46) fa

tores que também podem explicar o aumento do número de om

bros nos espectros dos filmes, após 3 meses de irradiação.

Ê de se esperar que haja maior probabilidade de ataque do 0_

aos polienos com maior número de duplas conjugadas ou aos

presentes em maior concentração, causando as alterações veri

ficadas.
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V.g. - MEDIDAS DA PORCENTAGEM DE TRANSMITANCIA

As medidas de porcentagem de transmitancia fo

ram feitas nas regiões centrais dos filmes e, portanto, na

área irradiada com a dose de 1,4 MR.h . Os resultados estão

na Tabela V.13, e a figura V.17 mostra o gráfico da transnu

tãncia versus tempo de irradiação para os filmes de PVC e co

mercial.

Tabela V.13 - Transmitância (%) a -514nm, dos filmes de PVC

e comercial irradiados com raios X a vácuo.

tirr

(h)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dose

(MR)

0

1,4

2,9

4,3

5,8

7,2

8,6

10,1

11,5

13,0

14,4

% Transmitância (+_ 5%)

Filme de PVC

100

87

85

74

65

60

54

37

34

22

19

Filme Comercial

100

90

73

66

55

44

4Q

36

26

22

18

Na figura V.17 observa-se que, inicialmente,
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a variação da porcentagem de transmitancia a A - 514nm é

maior para o filme comercial e, apôs -5h, esta variação é um

pouco mais acentuada para o caso do filme de PVC. Estes re

sultados estão de acordo com os dados obtidos da espectrosco

pia eletrônica, onde se verifica que, durante as primeiras

horas de irradiação, há uma concentração menor de polienos

longos U - 514nm corresponde a n > 13) para o filme com

maior grau de sindiotaxia (filme de PVC).

J.20

0.00 0.20 0.<40
T(IRK) (Ml

000
1.20

Figura V.17 - Transmitancia de luz a -514 nm, dos filues de

PVC (*••) e comercial (»-} em função do tempo de

irradiação ( h ).
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V.h. - ESPECTROSCOPIA PARAMAGNÊTICA ELETRÔNICA

V.h.l. - Resultados

Os espectros de RPE do filme de PVC irradiado

por lh e registrado após 15 min, apresentam uma linha larga

(largura de pico a pico, AH, de 25 G) simétrica, invariante

com a mudança da posição da cela em relação ao campo (figura

V.18.a). Os espectros registrados após 3h apresentam ombros

sobre a linha de AH = 25 G, indicando a existência de, pelo

menos, mais um radical (figura V.18.b).

No caso do filme comercial irradiado por lh,

os espectros registrados após 15 min mostram uma dependência

com a posição da cela em relação ao campo (figura V.19.a).

Com a cela perpendicular ao campo, aparece uma linha larga

e assimétrica, de AH = 15 G, indicando a presença de pelo

menos dois radicais. Com a cela paralela ao campo, o espec

tro apresenta também uma linha assimétrica, um pouco diferen

te da anterior, com AH = 15 G. Os espectros registrados após

4:45h mostram, também, dependência com a posição da cela em

relação ao campo, apresentando linhas com AH = 27 G (figura

V.19.b).

Os espectros do filme de PVC registrados após

20h apresentam linhas bastante assimétricas, com AH = 30 G .

Para o filme comercial, os espectros registrados com o campo

paralelo e perpendicular â cela são, a exemplo dos anterio

res, um pouco diferentes, sendo o espectro registrado com o
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V.18.a - apôs ~ 15 min

•'X

2Q G

V.18.b - após - 3 h

\

\ '

s'
20 G

V.18.C - após - 20 h

XT,
20 G

Figura V.18 - Espectros de RPE do filme de PVC irradiado por

1 h com raios X.

campo perpendicular

campo paralelo
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V.19.a - após 15 min

I

20 G

V.lS'.b - apôs 4:45 h -

>0 G

V.19.C - apôs -20 h

.-'~-.\J —-. C^~*^

20 G
\*

Figura V.19 - Espectros de RPE do filme comercial irradiado

por 1:10 h com.raios X.

campo perperdicular

campo paralelo
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campo paralelo, semelhante ao espectro do filme de PVC regis»

trado após 20h (figuras V.18.C e V.19.c).

V.h.2. - Discussão

Através dos resultados obtidos da espectrosco

pia de RPE, conclui-se que, com a exposição aos raios X, há

a formação de radicais com certa estabilidade. A linha de

AH = 25-30 G pode ser atribuída aos radicais polienílicos

(item III.e.2), estando de acordo com a linha obtida quando

o PVC é irradiado com elétrons de alta energia ou raios

Y (figura III.8). A mudança na forma das linhas com o tempo

pós-irradiação pode indicar que radicais mais instáveis desa

parecem e outros surgem ou deixam de estas encobertos. No ca

so do filme comercial, a assimetria inicial das linhas, não

observada no caso do filme de PVC, pode indicar que maior va

riedade de radicais são formados. Isso é esperado consideran

do-se que no filme comercial existem, além do PVC, poliacriL

latos que devem também ser atacados pelos raios X e formar

radicais.

0 fato de haver dependência da linha com a d_i

reção do campo apenas para o filme comercial, está de acordo

com as observações feitas com o microscópio de luz polariza

da, onde foi verificado que o filme comercial tem as cadeias

orientadas e o de PVC não. Quando espécies paramagnéticas

estão em centros orientados, muitas vezes a posição e o de£

dobramento das linhas dependem da direção do campo em rela
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ção ao eixo da molécula, desde que átomos diferentes estejam

colocados em relação a este eixo. Isso deve ocorrer no caso

dos radicais presentes nos filmes de PVC e comercial (PVC +

poliacrilatos).

No caso dos espectros do filme com as cadeias

orientadas ao acaso, existe a sobreposição das linhas de to

das as prováveis orientações do campo em relação ao eixo da

molécula, aparecendo um único sinal largo no espectro.

A ausência de resolução nos espectros, que di

ficulta a identificação dos radicais, é atribuída aos seguin ;j

tes fatores: i1

j
a) delocalização dos elétrons desemparelhados nos radicais |i

polienílicos; '*

b) anisotropia: os radicais estão em centros orientados e,

para cada posição do campo em relação ao eixo da molécula

um sinal diferente é obtido. Com as cadeias orientadas

ao acaso, o espectro obtido é a sobreposição de vários

sinais, como discutido acima;

c) interação magnética entre os elétrons paramagnéticos.
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V.i. - MICROANÃLISE

As porcentagens de carbono e hidrogênio para

os filmes de PVC e comercial, não irradiados e irradiados e£

tão na Tabela V.14. A porcentagem de cloro no filme de PVC

foi encontrada por diferença, considerando-se que o mesmo é

constituído apenas de PVC. As amostras não irradiadas e irr£

diadas por 3 e 6h foram analisadas duas vezes, encontrando-

se um desvio aproximado de 2% para as medidas de carbono e

4% para as de hidrogênio.

Tabela V.14 - Resultados da microanálise de amostras do fijL

me de PVC e do filme comercial irradiadas com

raios X. Dose.: 1.4 MR.h .

tirr

(h)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dose

(MR)

0

1,4

2,9

4,3

5,8

7,2

8,6

10,1

11,5

13,0.

14,4

% Carbono

39,0

40,7

41,6

42,0

44,9

45,6

47,1

48,8

49,2

49,7

50,0

Filme de PVC

% Hidrogênio

4,96

4,96

4,98

5,17

5,51

5,27

5,50

5,46

5,50

5,52

5,50

% Cloro

56,0

54,3

53,4

52,8

49,6

49,1

47,5

45,7

45,3

44,8

44,5

Filme

% Carbono

44,0

44,8

46,2

47,5

48,6 '

49,5

49,9

50,3

51,8

53,5

53,5

Comercial

% Hidrogênio

5,90

5,93

5,88

6,42

6,27

6,20

6,20

6,03

6,09

6,75

6,85

As porcentagens teóricas de carbono, hidrogê

nio e cloro no PVC são, respectivamente, 38,43, 4,84 e 56,73%. Os

erros nos dados experimentais são, portanto, 1,5% para o carbo
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Figura V.20 - Porcentagem de carbono nos

filmes de PVC (*•") e comer-

cial t*-) em função do tem

po de irradiação ( h ).

n. r.f 0.2?. C.40
/ I!

1. CC

Figura V.21 - Porcentagem de cloro nos fil

mes de PVC em função do tem

po de irradiação ( h ).
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no, 2,5% para o hidrogênio e 1,3% para o cloro, estando den

tro do desvio aproximado calculado.

Os gráficos da porcentagem de carbono e cloro

versus tempo de irradiação estão nas figuras V.20 e V.21. Pe

Ia figura V.20 pode observar-se que a variação da porcenta

gem de carbono para o filme de PVC é um pouco mais acentuada

no início da degradação, em relação à variação corresponden

te para o filme comercial. Isto também é observado com re£

peito ã variação das relações entre as bandas dos espectros

IV (figuras V.5 - V.10). Além do fato dos filmes de PVC puro

apresentarem uma maior porcentagem de sindiotaxia (os tse pa

recém ser mais facilmente degradados), os poliacrilatos pre

sentes no filme comercial podem também ser atacados pelos

raios X, competindo com as cadeias de -PVC. A tendência à sa

turação observada nos gráficos após - 6h de irradiação é es_

perada, uma vez que a concentração dos polienos presentes

nos filmes irradiados é cada vez maior em relação aos tre

chos das cadeias de PVC são atacados e passam a competir com

os mesmos na degradação pelos raios X.

Conhecendo-se a porcentagem de PVC no filme

comercial, a porcentagem teórica de carbono, hidrogênio e

cloro no PVC e as proporções de carbono, hidrogênio na amos_

tra não irradiada (Tabela V.14), pode-se chegar a uma fórmu

Ia média para os poliacrilatos misturados ao PVC, através

dos seguintes cálculos:

base de cálculo: 100,0<gde amostra
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a) de 10(y,0g do filme comercial: 83,3g são de PVC, dos quais

32,Og são de carbono, 4,03g são de hidrogênio e 47,3g são

de cloro;

b) dos dados da microanálise:

massa total de carbono = 44,Og

massa de carbono nos poliacrilatos = 44,0-32,0 =

= 12,Og í 1,00 moles

massa total de hidrogênio = 5,90g

massa de hidrogênio nos poliacrilatos = 5,90-4,05 =

= l,85g = 1,85 moles

massa de cloro e oxigênio = 50, lg

massa de oxigênio nos poliacrilatos = 50,1-47,3 =

= 2,8g = 0,175 moles

c) cada monômeno de um poliacrilato contém 2 átomos de oxigê

nio (fórmula V) e a partir da proporção em moles de C, H

e 0 encontrada no item b:

0,175 0: 1,85 H: 1,00 C - 2 0 : 21 H : 11 C

chegando-se ao seguinte poliacrilato:
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CH2 - CH2 -

C = 0 V. 3 !

0 " C 8 H 17

'n
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VI - C O N C L U S Õ E S

1) A irradiação de filmes de PVC com raios X, efetuada con

tinuamente, leva ã liberação de HC1, à formação de liga

ções duplas conjugadas e de ligações cruzadas entre as

cadeias do polímero.

2) Os mecanismos pelos quais os efeitos acima enumerados

ocorrem, devem envolver radicais alquílicos, alílicos e

polienílicos, como proposto pela literatura para outros

tipos de degradação do PVC com radiação de alta energia.

3) As variações observadas nos espectros IV na região do e£

tiramento C-Cl (600-700 cm" ) , sugerem que, com a irra

diação, as cadeias de PVC adquirem conformações mais es

tãveis (S u u para regiões s e Sur, para regiões i) . Isso

pode ocorrer por ação direta da radiação X ou como conse j

qüência da fomação de ligações duplas conjugadas.

4) As regiões sindiotaticas dos filmes de PVC parecem ser

preferencialmente atacadas, o que é sugerido pelas varia

ções observadas nos espectros IV dos filmes irradiados

com relação aos não irradiados.

5) Durante as primeiras horas de irradiação (dose: 1,2 a \

1,4 MR h~ ) , o filme de PVC puro é mais sensível aos í

efeitos dos raios X do que o filme comercial, o que pode \

ser devido a dois fatores:
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5.1 - o filme de PVC puro possui maior porcentagem de

sindiotaxia;

5.2 - no filme comercial, as cadeias dos poliacrilatos

presentes concorrem com as cadeias de PVC quanto

ao ataque pelos raios X.

6) Nas primeiras 4h de irradiação, um maior tempo de irra

diação favorece a formação de polienos menores no caso

do filme de PVC, o inverso ocorrendo para o caso do fi^

me comercial. Isso pode ser explicado pelo fato do filme

de PVC ter uma maior porcentagem de sindiotaxia, o que

pode levar a uma formação de ligações cruzadas mais efi

ciente do que no caso do filme comercial (fator estéri

co). A partir de 4h, uma grande parte da região sindiotá

tica do filme de PVC foi atacada, e o comportamento se

gue o apresentado pelo filme comercial.

7) Com o tempo põs-irradiação, há um aumento da absorvância

em todos os comprimentos de onda do espectro UV/visível.

Com relação aos filmes recém-irradiados, o aumento da con

centração de polienos maiores é maior do que o da concen

centração de polienos com 6 duplas conjugadas. Estes e

feitos indicam que deve estar ocorrendo uma reação em ca

deia de liberação de HC1 - formação de duplas conjugadas,

envolvendo,possivelmente, radicais polienílicos relativa-

mente estáveis.
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