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POLIMERIZAÇAO DE METACRILATO DE MET I LA EM MADEIRA DE Schizolobiwn parahyba

(Veil.) Blake (GUAPURUVU) E Pinua etrcbus VAR. chiapcnsis Mart.

ATRAVÉS DE RADIAÇÃO GAMA E TEMPERATURA

Maria Cuiomar Carneiro

Epssñnondas S. de Barros Ferraz

Orientador

RESUMO

Amostras de madeira de guapuruvu {Sckizolcbium parahyba) fo-

ram impregnadas com o nonoraero metacrilato de metíla e polimerizadas atra-

vés da radiação gama de uma fonte de **Co, a varias taxas de exposição e ex

posição total. A polinerização total do metacrilato de metila foi obtida ii

sando a taxa de dose de 0,8 MR/h e dose total de 2,0 MR, suficientemente

baixa para nao causar degradação da celulose.

No processo de impregnação vácuo-pressao atmosférica as den-*

sidades tornaram-se maiores 4,4 vete» (alburno) e 2,2 vexes (cerne), e com

pressão adicional ã atmosférica, 2,8 vezes (cerne), cm relação ãs testemu

nhas.

0 armazenamento das amostras de madeira impregnadas com o
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monõmero, mesmo envolvidas en papel aluminio e filme de polietileno, apre-

sentaram perdas do uonômero, rccomendando-se irradiar as amostras imediata-

mente após a impregnação.

A quantidade de água absorvida foi 3:vezes maior para »s a-

mostras não tratadas em relação às tratadas com metacrilato de metila. Va-

lores constantes de densidade ao longo da amostra, obtidos através da atenía

ação da radiação gama, indicaram que o guapumvu admite impregnação e poli-

merização homogênea do metacrilato de metila.

No processo térmico, a maior polimerização foi verificada es

amostras curadas a (8 C. A densidade da amostra, devida ã retenção do pol£

mero, tornou-se 2,8 vexes maior em relação ã amostra não tratada. Verifi-

cou-se, entretanto, ia* escurecimento e una fina camada de plástico recobrir»

do superficialmente as amostras. Para amostras de madeira de Pinus strobus

var. chiapensis a melhor porcentagem de polimerização foi obtida com dose de

2,0 MR de radiação gama. Verificou-se uma impregnação e polimerização uni-

forme, determinadas pelos valores de dcnsid.de no sentido longitudinal das

amostras. A densidade tornou-se 2,6 vezes maior em relação ã densidade das

testemunhas.
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POLIMERIZATION OF METHYL HETACRYLATE IN ScHzolobim parahyba (Veil.) Blake

AND Pinus etrobus VAR. chiapensic Mart. HOOD THROUGH

GAMMA RADIATION AND TEMPERATURE

Maria Guiomar Carneiro

Epaminondas S. de Barros Ferraz

Adviser

SUMMARY

Guapuruvu (Schizolobittn parahyba) wood samples were impregnated

with the •ethyl metacrylate monomer and polymerized by the use of gamma rays

iron a "Co source at different dose exposure and total dose. The total

polymerization of the methyl metacrylatc was obtained by using the expesure

rate of 0.8 MR/h and total exposure of 2.0 MR, low enough to cause no

degradation of cellulose.

In the impregnation process by vacuum - atmospheric pressure

the densities became 4.4 times highei (sapwood) and 2.2 times higher

(heartwood) in relation to the control; with an aditional pressure the

increase was 2.8 times (hcartwood) in re 1 .ilion to the control.

The storage of the impregnated wood samples showed losses of



the monomer, even when wtapped with aluminum foil and polyethylene fila.

It is recommend that the wood samples should be irradiated soon after

impregnation. •

The amount of absorved water was 3 times higher for non

treated samples in relation to the treated ones. The density values,

obtained through attenuation of gamma radiation, were constant along the

wood samples, indicating that guapuruvu can be used for homogeneous

impregnation and polymerization with methyl metacrylate.

In the thermic process, the greatest polymerization was

found on samples polymerized ¿' 68 C. The sample density, due to the

polymer absortion became 2.8 times higher in relation to the treated samples.

It was found, however, a dark staining and a thin plastic layer covering

the surface of the wood samples.

The best percentage of polymerization for wood samples of

Pinus strobus var. chiapenais was obtained with the exposure of 2.0 MR of

gamma radiation. It was found that the impregnation and polymerization,

determined bv the density values along the samples, were uniform. The

density became 2.6 times higher in relation to the control samples.
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As pesquisas, visando a melhoria das propriedades da madei-

ra, através da impregnação con resinas, foram iniciadas a partir de 1909

por Baekeland (BRYANT, 1966). A evolução nessa área foi grande e .contri-

buições significativas foram proporcionadas em 1958 por Kenega. nos Esta-

dos Unidos e por Karpov na União Soviética. Esses pesquisadores desenvol_

vera» simultanea e independentemente métodos de melhoria das propriedades

físicas da madeira pela impregnação de nonômeros da série vinilica e poli-

merização dos mesmos através de radiação gama (M1ETTINEN e AUTIO, 1968). A_

pós esses trabalhos iniciais, grupos de pesquisadores de vários países mo£

traram-se interessados nesta área, destacando-se os da Finlândia, Austria,

Hungria, Dinamarca, Alemanha e Japão (F1CUEIRED0, 1972).

Para as condições brasileiras, as perspectivas do emprego

da polimerização de madeira são amplas, pela disponibilidade de madeiras

de baixa densidade, produzidas por espécies de rápido crescimento. No

momento, no Brasil, alguns impedimentos de ordem econômica restringem par-

cialmente o uso de madeira poli «cr izada, considerando-se que o* monõmeros

utilizados na impregnação são derivados de petróleo.
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Entretanto, nos países desenvolvidos, a madeira politneri?a~

da de varias especies florestais tem sido utilizada em inúmeras aplicações

variando desde tacos de bilhar e hóquei, cabos e instrumentos de cutela-

ria, coronha de armas, lançadeiras para indústrias têxteis, utensílios de

cozinha, restauração de obras de arte, instrumentos musicais, e até piso

de aeroportos, museus e escolas.

0 presente trabalho tem como objetivos pesquisar a melhoria

da qualidade da madeira de guapuruvu (Schizolobium parahyba) c Pinus stro-

bus var. chiapensis, através da polimerizaçao de metacr'lato de metila por

radiação gama de uma fonte de 60Co. Procurou-se também definir, para vá-

rias taxas de dose, a dose total de radiação gama necessária para a polime_

rizaçao completa do roonõmero. Foi também conduzida a poliroerizaçao âo me_

tacrilato de metila em madeira de guapuruvu, por tratamento térmico, .'isari

do comparar a retenção do polímero entre esse método e o da radiação gama.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Efeitos da radiação cm monõmeros, polímeros, celulose e madeira

Na polimerizaçao por irradiação, a ação de raios gama,raios

X ou elétrons acelerados sobre o roonomero,resulta na formação de radicais

livres que iniciam a polimerizaçao. As doses necessárias para uma polime-

rizaçao completa variam conforme o roonômero (RICHARDSON, 1958). Segundo

esse autor, as doses típicas usadas para os monômeros mais comuns, ã tempe_

ratura de 20 C, são as indicadas na Tabela 1.

HUANG et alii (1965) polimerizaram estireno com radiação g£

ma de £0Co. A reduzida eficiência de altas taxas de dose foi atribuída

ao fato de que grande parte dos radicais livres formados reagem coro as ca-

deias do polímero cm crescimento, ao invés de iniciarem uma futura polime-

rizaçao. Desse modo, o peso niolccular do polímero resultante deve ser

baixo para altas taxas de dose.

Um polímero, quando exposto a radiação ionizante, pede so-

frei, várias mudanças em suas propriedades químicas, mas, de uma maneira ge_

ral, os efeitos mais comuns e que apresentam maior interesse são a retictt-
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TABE1A } - Httação de. monõmvioé e At¿ptcUva¿ dsitò de. ¿fiAadlaçio pana poli

mcju.zac.io complttor '.

Uowmtno
Vo&t

PotZmeAo

etileno

acetileno

butadieno

estireno

acrilamida

metacrilato de metila

í

acrilonitrila

acrilato de metila

acetato de vinila

1 x 10

8 x 108

6 x 10

3 x 10

6 x 10

2 x 10

6 x 10

3 x 10J

8

2 x 105

polictileno

polibutadieno

poliestireno

poliacrilamida

polimetacrilato
de metila

poliacrilonitrila

poliacrilato de
metila

poliacetato de
vinila

(*)extraído de RICHARDSON (1958)
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laçao (croEslinking) e a degradação (Kircher e Browman, 1964, citados por

ROSA, 1978).

•

De acordo com RICHARDSON (1958), para doses acima de

9 . —

10 R de radiação gama, quase todos os plásticos tornam-

se descoloridos, quebradiços e alguns desintegram-se, tornando-se pó. Pa-

ra algumas doses, entretanto, alguns efeitos benéficos podem ocorrer.

ARMSTRONG e RUTHERFORD (1962) estudaram as modificações nas

propriedades de fibras têxteis pelo uso da radiação, induzindo a "graft"

polimerizaçao (polimerizaçao em ramos). As fibras usadas foram acetato,

polipropileno, nylon, algodão, rayon, poliéster, acrílico e os monômeros:

metacrilato de metila e estireno. RIEKE (1962) estudou a "graft" polimcri^

zação de polietileno com uma solução de tolueno, xileno e ácido acrílico.

As informações obtidas com a "graft" copolimcrização de com

postos sintéticos nao são úteis para compostos obtidos a partir da celulo-

se. Enquanto que o primeiro caso é quase sempre acompanhado de um aumento

nas propriedades mecânicas do copolímero, o segundo nem sempre. Uma jus-

tificativa e a degradação a que está sujeita a cadeia de celulose quando ex-

posta S radiação (RAMALINGAM et alti, 1963).

Leavctt (1960, 1961), citado por SIAU et alii (1965a), teve

êxito na produção de "crosslinking" em celulose usando elétrons de

alta energia, de un gerador Van de Craaff, 0 autor não encontrou "cross-

linking" em amostras irradiadas com baixas taxas de dose, e concluiu que a

tendência d.i formação do "crosslink!ng" e incitada pela mobilidade das mo-

léculas. 0 trabalho foi executado com derivados de celulose solúveis ora

água, tais como metil ou hidroxictil-cclulosc cm solução aquosa e pouco
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"crosslinking" ocorreu para altas viscosidades devido ao decréscimo na mo-

bilidade. Por outro lado, para baixa viscosidade, tamben houve pouca fo£

nação de "crosslinking" devido à baixa concentração do monômero na solu-

ção. Quando a irradiação excedeu 10 Mrad, o material degradou-se progre£

sivamente ate tornar-se novamente solúvel em água.

Segundo MATER(1957) , uma dose de radiação y de 0,1 MR tern peque-

no efeito na celulose. Para doses acima de 1 MR grandes mudanças podem ocorrer.

De acordo com a autora, a uma dose de 500 MR, a celulose é convertida em

materiais solúveis em água. Para altas doses, há redução na cristalinida_

de da celulose e decomposição das regiões amorfas c cristalinas.

ARTHUR e BLOUIN (1962) fizeram uma investigação detalhada

na irradiação de fibras de algodão com raios gama de tcCo, elétrons acelerados

de um gerador Van de Craaff de 2 McV e elétrons de um acelerador linear dt

7 MeV. A natureza cristalina e amorfa da celulose aparentemente nao foi mu_

dada pela irradiação- Isso foi confirmado pelo espectro de absorção do

in fr?.-vermelho e por espectroscopia de raío-X. Segundo os autores, a apa_

rente perda de cristalinidade, notada em outros trabalhos, pode ser devida

a mudanças químicas na celulose, mais propriamente do que na sua estrutu-

ra. Nenhuma mudança visível na estrutura da celulose foi notada até 1 MR.

Acima desse valor, a natureza fibrosa do algodão foi progressivamente per-

dida.

De acoruo com HUANG et alii (1965), a degradação da celulo-

se, obtida de algodão, depende da dose total de irradiação, sendo indepen-

dente da taxa de dose. Os dados obtidos pelos autores resultam numa rela-

ção quase linear quando piolados em um papel log-log (Figura 1).
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10000

3000

30

10

Grau de pol inter ização
i dose zero - 1676

0,1 0,3 1 3 10

Dose Total (MR)

30 100

FIGURA 1 - Qe.gftfida.cac da cttuloie. p&La AXLdLação gama. de. " O a uma taxa de.

1,3 m/k \cx¿Ao2do de, HUANG et alii, 1965).

Devido ã heterogeneidade da madeira, o efeito da radiação

sobre as suas propriedades c inteiramente diferente ias modificações caus£

¿as na celulose. Isto e, provavelmente, devido ã presença da lignina que

é resistente à radiação e, por isso, reduz a quebra de cadeia da celu-

lose (RAMALINGAM et alti, 1963). Todas as investigações dos efeitos

de radiação ionizante em madeira mostraia que o principal resultado de

altas doses é a degradação da madeira. Na Figura 2, SIAU et dlii

(1965 b) mostram as porcentagens Aa perda de resistência 5 flexão da ma-

deira em função da dose de irradiação gama recebida.
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Õ
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200

Dose Totalf Mrad

71 GURA 2 - Vzgnadação mecânica da 'madzina, camada w-t ¿AAadiação gama. (cx
tnaldo do. SJAU et alii, 7965 b).

Segundo SIAU e MEYER (1966), madeira de Betula luUia sofre

um acréscimo na sua permeabilidade quando exposta a uma dose de 10 Mrad de

radiação gama, provavelmente causada pela degradação de algumas substân-

cias da madeira. Com uma dose total de 3 Mrad, não houve diferença signi-

ficativa na permeabilidade da madeira cm relação ã madeira não -irradiada.

SHIRAYEVA et alii (1971) polimerizaram metacrilato de meti-

la em madeira de Betula sp. e PopuluB tremuloideo, a diferentes taxas de

dose de radiação gama. Pode-se notar pela Figura 3, que quanto maior

é a taxa de dose, maior e a dose total necessária para a polirocrizaçao

completa. ,
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c 1,1(1. Mrad/h

0,72 Mrad/h

0,36 Hrad/h

0,18 Hrad/h

0,0\kk Hrad/h

Dose Total, Hrad

FIGURA 3 - Po-tòneA-tzação efe mztacAitato de metilo, err, madoxAa, em ¿unção da

do AC, a dl£eAt)vtu taxcu> cfe do&c. dz radiação gama. [zxtwZdo de.

ISHJHAYEVA et alii, 1971}.

2.2. 0 composto madeira-plãstico

Inicialmente, serão apresentadas as características dos mo-

nôraeros mais utilizados na fabricação de compostos madeira-plástico e, de-

pois, as restrições na escolha da madeira.

2.2.1. A importância do monõmero na composição made ira-pi astico

A impregnação da madeira com soluções de materiais

cos c usualmente feita pelo método convencional de tratamento com preserva

tivos. Há, entretanto, uma significante diferença nas viscosidades dos mo

nôrocros e dos preservativos comumente usados. Os monômeros têm viscosida

de bem menores que os preservativos (LOOS et álii, 1967). Geralmente, é
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necessário diluir o monomcro, pois, es geral, os monoaeros vinila são agci»

tes pobres de incitamento da madeira, com exceção do acrinolitrila (Siau,

1969; Loos e Robinson, 1969, citados por ELLUOOD et alii, 1972).

Segundo CAMPA et alii (1977), o wetacrilato de meti Ha é um

dos sonómeros mais empregados em compostos madeira-plástico, devido ãs suas

excelentes propriedades mecânicas. 0 estireno apresenta como inconvenien-

te a elevada dose requerida para a sua polimerizaçâo, podendo, com isso,

prejudicar algumas propriedades mecânicas da madeira.

0 acrilonitrila poliracriza-se rapidamente, mas resulta num

produto descontínuo. Quanto ao acetato de vinila, é facilmente poliroeriza_

do por radiação, mas bastante sensível ã presença de substâncias que, como

as resinas naturais, podem inibir sua polimerizaçâo.

Ainda de acordo com os autores, copolimerizações podem ser

obtidas a partir de misturas de monôroeros, sendo uma das melhores a solu-

ção de estireno e acrilonitrila (60/40).

De acordo com BOWER e WELLONS (1974), para preservar a

madeira ou reduzir sua tendência a combustão, somente o

lúmcm da célula precisa ser impregnado. Porém, para se obter estabilidade

dimensional, as paredes das células precisam ser impregnadas.. Uma das di_

ficuldades de impregnação com líquidos c a parede da célula ser acessível

somente a líquidos polares. Os compostos mcdeira-plástico preparados com

monõmeros sao quase que exclusivamente com impregnação do lúmcm; por isso

es»c processo c ineficaz quanlo ã estabilidade dimensional. Nesse traba-

lho, os autores mostram como trocar a água existente nas paredes das célu-

las por monômero. A Sgua e 08 extrativos contidos nus paredes são troca-
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dos por solventes polares, não polares e, finalmente, pelo aooõaero. Teó-

ricamente, sniitos espaços seria* criados pela salda da água mais extrati-

vos e estes seria* preenchidos totalmente pelo monoaero. Quando o últiao

solvente é removido da «ndeira por calor, forças de tensão superficial pro

vocaa o colapso na parede da célula, resultando e» una contração volumetri^

ca. Essa contração pode ser minimizada, aas nao eliminada, pelo uso de

ua solvente polar de baixa tensão superficial. Portanto, nea todo o esp¿

ço ocupado pela agua ou extrativos vai ser ocupado por monómero, devido i

contração volumétrica e ao grande taaanho de suas moléculas. A aaior ab-

sorção de cstireno foi apresentada por amostras tratadas coa metanol, dio-

xano e pentaño.

RAMALINGAM et alii (1963) polimerizaram estireno en madeira

de Pinus resinosa, usando radiação gama. Foram usados, para a impregna^

ção, estireno puro e soluções de estireno-metanol-água e estireno-metanol-

ãgua-peróxido de benzoila. As amostras,depois de impregnadas e irradia-

das com doses entre 4,5 a 18,9 Mrad e taxa de dose de 1 Mrad/h, foram colo_

cadas era estufa a temperatura entre 85 e 105 C, por períodos de até 24 ho-

ras, para completar a polimerização. Depois de totalmente polimerizadas,

foram colocadas ero benzeno era utn extrator "Soxhlet", ate peso constante.

A quantidade de polímero extraído das amostras deu uma indicação do tipo

de polímero formado pela irradiação, pois o homo poli mero é solúvel em ben-

zeno,mas o "graft" copolíraero não.

KENEGA et alii (1962) estudaram a estabilidade dimensional

de amostras de madeira de Pinus ponderooa, impregnadas com solução de esti_

reno, dioxano e água.
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Este trabalho taabea inclui experiaentos coa soluções con-

tendo etanol e acetona. As irradiações foraa efetuadas coa radiação gaaa

de fontes de **C© de 10 kcurie, 18 kcurie e coa elétrons acelerados de ua

gerador Van de Craaff, de 2 MeV, sendo que as taxas de dose variaraa de

—3 —1
10 a 4 x 10 Mrad/h. As amostras, depois de irradiadas, foraa lixivia_

das coa dioxano ea ua sisteaa "Soxhlet", pot 24 horas. A quantidade de

poliestireno retirada da aadeira deu uma estimativa da quantidade de boao-

pollmero existente. A melhor solução para a impregnação foi a solução a-

quosa de dioxano e estireno. Coa a solução de estireno e etanol, houve

muita homopolimerizaçao, e com a solução aquosa de acetona e estireno, a

retenção do poliestireno foi pequena.

A extração com tolueno em um equipamento de "Soxhlet" foi o

aétodo usado por SIAU et alii (1965b) para separar o homopolímero do "graft*1-

copolíraero para, assim, .calcular a retenção do copolímero pela amostra. 0

"graft"-copolímero (estireno + celulose) é insolúvel em tolueno. C evi-

dente, porém, que nem todo o homopolímero é removido pela extração. Para

testar essa afirmação, algumas amostras de madeira Lirioàcnâron tulipifera

foram impregnadas e polimerizadas por calor. Presume-se que todo o polí-

mero resultante seja homopolímero, pois é pequena a probabilidade de forma_

ção de radicais livres na cadeia de celulose provocados pelo calor. 0 re_

sultado encontrado foi que 79% do polímero formado na amostra foi removido

pela extração, deixando 21Z enredado na estrutura da madeira. Esse resul̂

tado indica, portanto, um erro no método, poit>, pode-se estar conside-

rando como copolímero, o homopolímero não extraído.

RAFF et alii (1965) impregnaram madeira de Pinue etrobus com

estireno puro, estireno* divinilbenzcno (95/5)» estireno -metanol -água
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(53/43/4) e estireno - diviailbenzeao-metanol-água (50/3/43/4). A maior

•vantidade de resina fornada na Madeira foi notada eat amostras tratadas

coat estireno-divinilbcnzeno-metanol e agua.

LOOS e ROBINSON (1968) sed i ran *s varias taxas de absorção

de monôaeros vinílieos pela Madeira de Pínus taeda. 0 monomero que apre-

sentou Melhor absorção foi acrilonitrila, seguido de metacrilado de metila

c, por último, estireno.

De acordo com LANGUINC et alii (1969), o metacrilato de me-

tila apresenta como desvantagem! uma alta pressão de vapor (40mml!g a 25 C).

Devido a isso, há grande perda de monônero por evaporação, especialmente

na superfície da madeira. Una outra desvantagem é sua pequena penetração

n*s paredes das células, não aumentando, portanto, a estabilidade dimensio_

nal da madeira. 0 objetivo da pesquisa conduzida por LANCUING et alii

(1968) foi encontrar um monomero cov baixa pressão de vapor, de baixa con-

tração durante a polimerização e, se diluído por um solvente apropriado,

se tornasse mais acessível ãs paredes das células. 0 roonômero t-butil-es-

tireno, desenvolvido pela Dow Chemical Company tem propriedades interés^

santes, como baixa pressão de vapor (0,84mniHg a 25 C) e pequena contração

na polimerização. Diluído coro álcool metílico (50-50), apresentou bons

resultados.

2.2 .2 . A escolha da madeira para a composição

Alem da solução empregada e do método de impregnação, um OIJ

tro fator relacionado com a penetração do monômero c a espécie da rondeiro

e a sua posição anterior na arvore.
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TOUNG e METO (!%•) estudara» a polioerizaçãe de metacrila_

te de act i la em «ico especies de madeira, sete folkosas e w e conifera.

As amostras ••*• cada especie fora* retiradas de M M mesaa tábua, tanto do

cerne quanto do alburno. Desde que o volume de vazios para cada especie

é aproximadamente o mesmo para o cerne e alburno, esperava-se que a mesma

quantidade de polín*ro ocupasse os vaxios, mas isso não ocorreu. Ras oi-

to especies tratadas, quase todas as amostra» de alburno apresentaram maior

retenção de polímero, com exceção ¿*s especies Acmr saeshartêe e Tilia ame-

ricana, que tiveram aproxi • i it wtnt e a aesna retenção. Un outro resulta-

do que se destacou foi o ¿a especie Pinus resinosa, que apresentou reten-

ção seis, a sete vexes naior do alburno em relação ao cerne.

Segundo BURILLO et alii (1975), os extrativos da madeira

compreendem um grande numero de substâncias químicas e a quantidade de ca-

da um varia com a especie. Urna grande parte dessas substancias tem es-

trutura aromática (tañinos, fenóis, esteréis, etc.) que são resistentes a

radiação e inibidores da polinerização do monômero. Segundo csses auto-

res, a pré-irradiaçao da nadeira reduz ou elimina esse efeito inibidor do

extrativo.

De acordo com AUTIO c M1ETTINEN (1970), muitas coniferas não

podem sofrer impregnação, pois a penetração do monomero é muito pequena.

Algumas espécies não tem o cerne visivelmente separado do alburno, dificul_

tando a sua separação. Outras apresentam uma estreita faixa de alburno,

não compensando ser retirado. Apesar do alburno, de uma maneira geral, se

prestar ao tratamento com monôincro, existem espécies qu" nem mesmo o albu£

no apresenta penetração homogênea, .nao podendo ser utilizadas para compos-

tos madeira-plástico.
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2.3. A influêftot da ttaçtratura M poliarrízaçèo por ratfièçio

MVIES et ãlxx (1M9) observara» • M t w c u exotérmica 4a

poliaerizaçao do a e t a c r i l a t o de n e t i l * . f o r r a d i a ç ã o - £ « • « .

Estvéaraa o avaento «a teafteratvra 4* amostras éc aaéeira 4* Pimu» resino^

• a , iwQT*tpad*s co» radiação t*m* • dif«rentes taxas ée dose. UM resul-

tado típico desse processo exotéreico í Mostrado na Fitura 4.
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FIGURA 4 - A polòncxização txothunica do mttacAÀXato de. mttita em madoJjia

[txVialdo do. VAVIES et alii, 1969).

Na fase I, o inibidor contido no monômero c destruído e u-

ma pequena polimeríz.ição ocorre. 0 rápido aumento da temperatura <]ue a

fase II indica é devido A maior ocorrência da polimcriznçno. 0 decrés-
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citno da temperatura depois de atingido um valor máximo (pico) mostra que

a polimerizaçao foi completada. Com o conhecimento da taxa de dose e o

tempo do pico de temperatura, a dose para a polimerizaçao total pode ser

determinada. A baixas taxas de dose, o aumento da temperatura durante a

polimerizaçao é menor que a altas taxas de dose. Esse resultado esta de

acordo com SHI RAYEVA et alii (1971). Os autores investigaram o aumento

da temperatura no processo de polimerizaçao de metacrilato de metila em

madeira de Betula sp. e PopuluB tremuloides.a diferentes taxas de dose

(Figura 5) .

0,* Hrad/h

80

2 60 •
n
v
% kO •

20

0,25 Mrad/h

0,18 Hrad/h

0 * 1 2 3 4 5 6 7

Tempo, Horas

FIGURA 5 - VOAJM.ÇÃO da tempeAatiuia duhatvte. a potvncjUzação de. me£acA<Lta-

to de. mztLLa w mad&iAa po\ Aadíação gama, em função da ta-

xa de. txpoòlção de fiadiacxío Qama \e.xtAaldo de. SHIRAVEVA et

alii, 1911).

Segundo PESEK et alii (1971), para altas concentrações de

estireno (acima de 40%), a dose de radiação necessária para a cura de ma-

deira impregnada com monÔmcro aumenta consideravelmente. De acordo com

os autores, essa dose pode ¿er substancialmente reduzi.la pela irradinçHo
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a elevadas temperaturas, especialmente quando a ttolução usada para a im-

pregnação contém alta concentração de monomero. As doses de radiação, a

taxa de 0,25 Mrad/h, necessárias para a cura das soluções impregnadas na

madeira de Fagus silvática, em dependência com o conteúdo de estireno,

são mostradas na Figura 6.
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FIGURA 6 - VOÒQÁ ne.ce¿ovUa& pvm a potinwUzação cm (Junção do conteúdo de.

LòtÁAtno na madtOva., a di^eAentdò tompvuvLuAOo, dunatvto. a ¿nua

diação com Kalo& gama de. ÍOCo [zxVialdo de PíSEKctalii, J97I).

Com o auxilio de uma fonte de t0Co, irradiando madeira de

Populuc tremloidcs, Alnuo glutinosa, Betula up. e Pinuo patula, impreg-
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nada com metacrilato d? meti la e solução de poliéster-estireno, AUTIO e

M1ETT1NEN (1970) observaram que o processo de cura e extremamente depenr

dente da temperatura. Para una taxa de dose igual a 0,1 Mrad/h, os aut£

res observaram que a polimcrização não é completa para temperaturas abai-

xo de 60 C.

A Figura 7 mostra a dependencia da concentração do estire-

no na amostra com a dose total requerida para a polimerizaçao completa,

variando a temperatura.
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FIGURA 7 - FolimeMzação dt dutu ¿oluçÕu de poLLutzn c CAtüiino a di{,i
tempvuUuA.a6 [axi/ioldo do. AUT1Õ t M7E7TIWEW, 1970).

. BEALL (1967) determinaram os perfis de temperatura cm fim

cao.do tempo, durante a polimerizaçao da madeira de Populuo sp. e Tilia
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sp. impregnada com monômeros vinila, contendo três tipos e duas concentra

ções de peróxidos orgânicos usados para iniciar a polimerização. Dois

métodos de cura foram usados: banho em temperatura constante de 68 C e

rádio-frequência proveniente de um . gerador de 30 MHz. 0 pico exotérmico

encontrado mostrou ser dependente da massa molecular do monomero e do ti-

po do peróxido e independente da concentração do peróxido. O tempo para

obtenção do pico exotérmico no método de rãdio-frequência foi de 30 minu-

tos a menos que o requerido para o método de exposição direta ao calor.

2.4. A polimerização por tratamento térmico

Segundo ROSA (1978), na polimerização iniciada por proces-

sos térmicos, as variações de temperatura afetam a iniciação, a propaga-

ção e a terminação da polimerização. Um aumento na temperatura dará o-

rigem a um aumento no número de radicais primários presentes, e isso acâ _

retará urna redução no peso molecular médio. Os processos normais de cu-

ra do poliéster podem realizar-se tanto a frio cono a quente. Para o pn>

cesso a frio, é utilizado como iniciador o peróxido de metiletilectona, e

no processo a quente peróxido de benzoila, cuja decomposição só é inicia

da numa temperatura superior a 80 C.

LEPAGE (1979) estudou a produção de composto madeira-plás-

tico empregando PiriuB elliottii var. elliottii, metacrilato de metila e

peróxido de benzoila, sendo que a temperatura de polimerização foi de 70

C. Os corpos de prova foram ensaiados quanto às suas propriedades bioló

gicas c físíco-tnccânicaSf

o



-20-

HEYER (1965) estudou a possibilidade de substituir a radi£

ção por peróxido+calor na polimerizaçã de nonomcros cm madeiras de Pseu-

dotauga menziesii. 0 autor utilizou peróxido de henzoila (0,22), por e-

le ser solúvel em muitos monomeros vinílieos. As amostras, depois de im

pregnadas, foram curadas a 68 C, por um pei iodo de 24 horas.

JUNE JA e HODGINS (1970) utilizaram os monomeios estireno •*

acrinolitrila e soluções de cloreto de vinila com iscLutileno, com ace .a-

to de vii'la e com ciclohexano. Os iniciadores usados foram peróxido de

benzoila e azobisisobutironitrila(Vazo). 0 cloreto de vinila mostrou-se inade

quado para o tratamento. A madeira de Pinus resinosa, tratada com esti-

reno + acrilonitrila + iniciador, apresentou características de madeiras

polimerizadas com radiação. 0 iniciador Vazo c preferível ao peróxido

devido a baixa concentração requerida e ao menor tempo de reação. Segun-

do os autores, há duas razoes de pessimismo quanto ã probabilidade de se

produzir bons compostos madeira-plãstico usando iniciadores: a reação de

polimerizaçao e altamente exotérmica, causando distorções e descoloraçao

na madeira.

SIAU et alii (1978) trataram 22 espécies de íolhosas com o

objetivo de analisar a viabilidade do uso dessas madeiras cm composição

com plásticos As amostras foram impregnadas com metacrilato de metila

contendo 0,25% de azobisisobutironitriIa (Vazo) e 5!? de trimctacrilato

de tritnetilol propano como reticulador ("crosslinker"). 0 procedimento usa

do pelos autores para a impregnação c polimerizaçao c descrito com deta

lhes por MEYER (196>).

Kcnega (1970), citado por LEPAGE (1979), ensaiou oito adi-
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tivos adicionados ao monômero com a finalidade de promover a formação de

polímeros tridimensionais e concluiu que alguns deles proporcionam os me-

lhores resultados quando adicionados na concentração de 107. em massa, co-

mo por exemplo o dimetacrilato de etileno glicol. Esses agentes de "cross_

linking" aumentam a velocidade de polimerizaçao e diminuem a temperatura

máxima.

Quando madeira é impregnada com metacrilato de metí la e po

linterizada por calor, distorções dimensionais e mudanças volumétricas tem

sido observadas. É evidente que a distorção é maior para determinadas ej>

pécies de madeira (SIAU, 1969).

2.5. Propriedade do composto madeira-plãstico

Segundo HUG (1967), o composto madeira-plástico compele em

qualidade com plásticos puros e com madeiras de boa qualidade.

Czvikovszky e Alarcon (1972), citados por LEPAGE (197Q),r£

latam que, em 1968, dez anos apñs o surgimento das primeiras patentes pa-

ra a produção de compostos roadeira-plãstico, a produção nos Estados Unî

dos ultrapassou 1500 toneladas, com as mais variadas aplicações.

De acordo cora LAN e ROSEN (1978), a produção de compostos

madeira-plãstico continua a aumentar por todo o mundo. Segundo os auto-

res» o principal uso de compostos madeirj-plastico é para assoalhos, pi-

sos. Por esse fato, as propriedades de importância para madei ris destina

das a assoalhos foram examinadas, tais como: duicza, resistência ao des-

gaste e estabilidade dimensional. A madeiro de Acer r '^..harinwn foi im-
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• pregnada com mctacrilato de netila e estireno contendo 3Z de dimctacrila-

to de etileno glicol (reticulador) e 0,32 de Vazo (iniciador). Três

graxas (parafina, "graxa japonesa" e polietileno glicol) foraa misturadas
*

ao estireno em concentrações acima de 40Z do peso do monôoero. Pelo fato

da parafina e da "graxa japonesa" serem pouco solúveis em metacrilato de

metila, para esse monômero só polietileno glicol foi adicionado. A adi-

ção de graxas diretamente ao monômero fez diminuir muitas das proprieda-

des físicas do composto madeira-plástico.

Para DESAI e JUNEJA (1972), utilizando madeiras de Betula

lutea e Pinus strobus, a maior desvantagem da madeira usada em exterio-

res é a sua reduzida resistência ã luz c outros fatores ambientais, pois

uma exposição prolongada resulta cm descoloração e rachaduras. Os resul-

tados encontrados pelos autores mostram que o composto madeira-plãstico é

mais resistente a fatores ambientais que a madeira não tratada. As amos-

tras tratadas apresentaram menor número de rachaduras superficiais.

Sedziak et alii (1969), citado por DESAl e JUNEJA (1972),

testaram a resistência ã ação do tempo, de madeiras de Pseudotcuga menzie_

eii, tratadas com metacrilato de metila e usadas em edificações experiment

tais (fundaçÕts e revestimentos exteriores). Os testes foram conduzidos

duranie quatro anos e a superfície da madeira tratada apresentou grande

resistência a rachaduras. Em contraste, AUTIO c MIETTINEN (1970) chega-

ram a diferentes conclusões para as-espécies Populus tremuloidea, Alnuo

glutinosa, Petula sp. e Pinua patula. Testes conduzidos por eles mostr¿

ram que a superfície de compostos madcíra-plastico tornou-se dcsfiapad.i,

áspera e cinza depois de alguns meses de exposição. Esses autores testa-

ram diferentes splicnçous do composto mndciru-pláslico. 0 elevado poso
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d« madeira tratada/ a dificuldade de se fazer encaixes e de serem cola-

das, pois cola comum não tem efeitos duráveis, apre6entam-se como sérias \

desvantagens ao uso de compostos madeira-plastico em construção de móveis.

Quanto ao uso da madeira tratada em revestimentos, os testes mostraram-se

favo. 'veis. Neste trabalho, são feitas comparações detalhadas das propri^

edades adquiridas por compostos madeira-plastico, curados por radiação ga_

ma e por calor. Segundo os autores, as propriedades mecânicas sao aumen-

tadas para os compostos tratados pelos dois métodos. Em alguns cases, a

madeira tratada com radiação apresentou melhores resultados que a tratada

con calor. A dureza do produto final obtido é visivelmente maior para cora

postos madeira-plastico polimerizados com iniciador + calor (S1AU, 1969).

S1AU e MEYER (1966) compararam as propriedades de combi-

nações madeira-plastico curadas por calor e radiação. As amostras de ma

deira de Betula lutea, impregnadas com metacrilato de mctila, foram poli-

merizadas por radiação gama de uma fonte de t0Co, a uma taxa de 0,64

Mrad/h, com doses de 3 Mrad e 10 Nrad. Ura outro lote de amostras foi itn-

pregi»«do COD metacrilato de meti Ia + 0,2% peróxido de benzoila e polimeri_

zado por calor a 68°C, por um período de 19,5 horas. Segundo os autores,

as asiustras irradiadas apresentaram a superfície mais escura que as cura-

das por calor, que, por sua vez, tinham uma aparência mais natural.

RAMAL1NCAM et alii (1963) impregnaram estireno em madeira

de Pinu8 resinosa e polimerizaram com o emprego de radiação e calor. Os

resultados obtidos mostravam que o copolimero formado na politneriznção

por radiação tem um brilho superficial mais uniforme que o homopolímero, .

forir.ido na j>olinterizaçao por calor c c insolúvel cm solventes aromáticos.
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MIETTINEN e AUTIO (1968) determinaram os efeitos da impre¿

nação com varios plásticos nas propriedades físicas e mecânicas de Betula

sp., Alnue glutinoeat Populue tremuloideo e Pinua silveetria.

£* uma maneira geral, as propriedades do composto madeira-

plástico são superiores às da madeira pun. Os autores salientam a impojr

tância da espécie de madeira a ser impregnada, pois com o aumento da den-

sidade da madeira a porcentagem de retenção de plástico decresce. Mos-

tram também os efeitos nos resultados de uma impregnação não homogênea,

onde os erros são maiores nos testes de dureza e resistência ã tração.

BEALL et alii (1975) estudaram as propriedades físicas da

madeira de Populus sp. impregnadas com metacrilato de meti Ia contendo co-

rante vermelho para indicar a penetração e politnerizadas com radiação ga-

ma de (0Co. Foram notados aumentos na dureza, resistência ã compressão,

resistencia ao desgaste e estabilidade dimensional.

ADAMS et alii (1970) estudaram a resistência à flexão de

combinações madcira-plástico polimerizadas com radiação gama e concluíram

•que as amostras de madeira de Pinus taeda tratadas com metacrilato de me-

tila têm maior resistência a flexao que as amostras não tratadas.

LOOS e KENT (1968) estudaram a resistência ao cisalhamento

de combinações de madeira de Liriodendron tulipifera e metacrilato de me-

tila e concluíram que a madeira tratada apresenta maior resistência em rç_

lação a madeira pura.

SPINDLER et alii (1973) fizeram uma investigação detalhada

quanto ã resistencia dos compostos madeira-plãstico a ataques químicos.
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A resistência da madeira poliroerizada é, geralmente, de duas a cinco ve-

zes maior que a da madeira não tratada. Foram usadas madeiras de Frazi-

nuB sp., Betula sp., Ulmua sp., Acer sp., Tectona granai*.

Segundo Hills (1972), citado por LEPAGE (1979), um outro

tipo de utilização possível para a madeira politnerizada seria a constru-

ção de pisos industriais para fábricas de cloro, onde é exigida resistên-

cia química ao próprio cloro e ao mercúrio.
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

3.1. Estrutura dos Polímeros

O termo polímero é usado para caracterizar substancias com

alta massa molecular. As moléculas dos polímeros são chamadas macro-moltí

culas que, por sua vez, sao compostas de idénticos grupos atômicos denomi_

nados unidade.; monoméricas. Um exemplo de macro-molécula c a celulose

(C,H,rtO.) , onde n e o número de unidades monoméricas contidas na macro-
b li) D n

molécula. Segundo STREPIKHEYEV (1971), as propriedades dos polímeros di-

ferem úe acordo com as varias maneiras que se ligam Is unidades monomeri-

cas, isto é, variam com a estrutura da macro-molécula. A Figura 8 traz

uma rüpiesentaçao esquemática de estrutura linear, ramificada e retícula-

da ("ciosslinked").

FIGURA í - BitA.utu.ia JUncaA (al, iami{.icAda ib) e Ktticutada ("CAOÓA-
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A nacro-molccula de estrutura linear (Figura 8 a) é forca-

da por longas cadeias de alto grau de assimetria. Celulose, borracha na_

tural, certas proteínas, ami lose e grande número de compostos sintéticos

sao exemplos de alguns polímeros lineares. A macro-molêcula de estrutu-

ra ramificada (rigura 8 b) é formada por cadeias com ramificações. Um

grande numero de polímeros ramificados (graft-copolímeros) pode ser obti-

do pela polimerizaçao de um monomero na presença de um polímero. 0 cop£

limero resultante apresenta características de ambos. Os polímeros de

estrutura reticulada (Figura 8 c, d, e) são compostos de cadeias de macro

moléculas ligadas umas com as outras nas crês direções. Sao chamados p£

limeros tridimensionais. Exemplos clássicos sao o diamante e o quartzo.

Polímeros reticulados de estrutura bi-dimensional (Figura 8 d) sao chama-

dos polímeros lamelar, sendo a grafite um exemplo.

3.2. Polimerização

Pequenas quantidades de radiação podem produzir grandes e-

feitos em monômeros e polímeros. A radiação produz íons e radicais que

podem iniciar a polimerização c copolimerização em monômeros, e degrada^

Ç2C c rcticulação cm polímeros.

Os processos de polimerização foram dividido.; por Flory

(1971), citado por ROSA (1978), em dois grupos, conhecidos como:

1) Polimerizaçao por condensação ou polimevização por reação em etapas;

2) Polimerização por adição ou polimerizaçao por reação em cadeias.

A polimerxzação por condensação ou por reação cm etapas c
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análoga a condensação em compostos de baixo peso molecular. Na formação

de polímeros, a condensação acontece entre duas moléculas polifuncionais,

para produzir uma molécula poliíuncional maior com uma possível elimina-

ção de pequenas moléculas como, por exemplo, água. A reação continua a-

té que um dos reagentes presentes termine; estabelece-se, então, um equî

líbrio, que pode ser deslocado aumentando a temperatura e controlando-se

as quantidades de reagentes e produtos. A polinterização por adição ou

por reações em cadeias, envolve reações nas quais a cadeia pode ser um

íon ou uma substância reativa com um elétron nao emparelhado (radical li-

vre). 0 radical livre é capaz de quebrar duplas ligações de um roonõmero

vinílico e adiconar-se a ele. Em um pequeno espaço de tempo (normalmen-

te alguns segundos eu menos), a maioria dos nonômeros se adiciona ã ca-

deia em crescimento. Finalmente, dois radicais livres ligam-se entre si

formando uma molécula polimérica.

De acordo cora STREPIKHEYEV et alii (1971), a polimerização

como uma reação em cadeia consiste em três estágios elementares: formação

de centros ativos, propagação e término. Embora essas reações possam

ser realizadas por diferentes métodos, toda polimerização se procede como

o esquema geral:

Al
Aí
A2

An-1

An

+

4

4

A*Al

Al -

Al

Al "

A
n

centro

A*

• An*

ativo

propagação

termino

onde A. e a molécula do monômero; A* um centro ativo; Aí, A*, ..., A* .



-29-

radicais crescentes e A a molécula do polímero. Os centros ativos na

polioerização podem ser radicais livres ou xons (cargas positivas ou neg£

tivas) com diferentes mecanismos e métodos de iniciação. Quando monôme-
c

ros insaturados como ctileno, estireno, metacrilato de mctila ou acetato

de vinila são irradiados, os radicais livres gerados pela passagem dos

raios gama são os iniciadores para a reação de polimerização. Similarmen_

te, quando a radiação gama passa através de madeira, um caminho contendo

moléculas ionizadas e excitadas é deixado atrás. Os radicais livres gera

dos nas moléculas de celulose e lignina podem iniciar a polimerização se

um monomero insaturado está presente. Os radicais livres na madeira po-

dem recombinar-se e causar uma certa quantidade de reticulados ("cross-

linking") ou causar degradação na madeira devido ã quebra das cadeias de

celulose e lignina (MEYER, 1965). /

Os monômeros que polimerizara por reações de adição em ca

deia podem ser polimerizados por radiação ou por iniciadores. De acordo

com STREPKHEYEV et alii (1971), os iniciadores mais comumente usados são:

peróxido de benzoila, peróxido acetil, peróxido de hidrogênio, persulfa-

tos, hidro-perõxido isopropil, hidro-peróxido acetil, azobisisobutíroni-

trila, dietil-azobisisobutironitrila, dietil-a-'.obisisobutirato e diazomi-

nobenzeno. Os iniciadores mais usados são os peróxidos e, dentre eles, o

mais importante é o peróxido de benzoila. A quantidade de iniciador us£

da é muito pequena, estando entre 0,1 a 12 da massa do monômero. A poli-

merização iónica requer catalizadores (AlCl , BF , SnCl , álcalis, ácidos

e compostos organometálicos) c a reação e também chamada politnerização ca

talítica.



-30-

3.3. Copolimermção

De acordo com Henley e Johnson (1969), citados por ROSA

(1978), um dos aspectos mais importantes da cura pela radiação é a copoli_

merização. A copolimerizaçao pode resultar ero:

a) Formação de um copollmero linear:

A B A B — B A B A"|

onde A e B representam dois monômeros diferentes.

b) Enxerto de uro monomero em um polímero já formado ou

"graft"-copolímero:

*•«- *> - m •___—_ n' __ ti _____ n _____ n

0 O -———— JJ —— JJ — — u ' O~—

i

c) Formação de um copolímero em bloco:

— A A —— A "—~ A B ' B B B ~~~A — A — A —

Segundo DONNELL e SANGSTER(1970),a"sraft'Lpolimerização é

particularmente usada para provocar mudanças nas propriedades da superfi-

cie do polímero sem alterar as características físicas e químicas do mate

rial. 0 desenvolvimento da "graft" copolimcrização deve-se ao grande

interesse industrial. Filmes e fibras sintéticas têm sido tratados, apr£

sentando pfeitos satisfatórios. Uma variedade de métodos de "graft"-co-

polimerizar-ío tem sido desenvolvida e todos dependem da formação de um

centro ativo na cadeia do polímero. A irradiação do polímero c um método

conveniente para se conseguir a copolimorizaçao. Quatro técnicas têm si
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do usadas:

1) o polímero é irradiado na presença do monômero, que po-

de estar presente como vapor, líquido ou em solução. Quantidades consi-

deráveis de horoopolíroero sao usualmente produzidas. Esse método é favo-

rável para monõtneros, tais como estireno, em que o rendimento G (numero

de radicais livres formados por 100 eV de eneigia absorvida) do monSmeroe baixa;

2) o polímero é irradiado e, em seguida, o monômero é adi-

cionado. Isso reduz a formação de horoopolímcro;

3) o polímero e irradiado na presença do ar e, em segui-

da,, aquecido com o monômero. Peróxidos sao produzidos durante a irradia-

ção e decompostos pelo calor;

4) dois polímeros sao irradiados em uma íntima mistura. Is_

so produz "crosslinking" entre os dois tipos de cadeias.

A maioria das "graft"-copolimerizações tem sido feita com

monõmeros que polimerizam por mecanismos de radicais livres. Entretanto,

em princípio, a "graft" copolimerização iónica é possível.

3.3. Reticulação ("crosslinking") e degradação

Segundo DONNEtL e SANGSTER (1970), as duas reações que caju

sam maiores alterações nas propriedades dos polímeros são cisão da cadeia

principal (degradação) e ligações químicas entre diferentes moléculas do

polímero ("crosslinking"). Os polímeros tem sido classificados cm dois

grupos distintos, de acordo com seu comportamento permite a irradiação:



-32-

f
os que reticulam ("crosslinking") e os que degrada?.

Ainda de acordo com os autores, para os polímeros da serie

vinílica, a degradação usualmente ocorre en polímeros que apresentam duas

ramificações ligadas a um único carbono e os que apresentam apenas uma ra

mificação ou nenhuma, reticulam. Por exemplo:

H

1
c —
1
H

R

1
— C .

1

degradam

H

1
C —

1
H

R

1
_ C

1
H

reticulam

Desse modo, polimetacrilato de metila e poli-isobuteno de-

gradam, mas polietileno sofre reticulações ("crosslinking"). Entretanto,

existem muitas exceções para essa regra. Geralmente, degradação e "cross-

linking" ocorrem durante a irradiação, sendo que a razão entre eles depen_

de, entre outros fatores, da temperatura, cristalinidade e do ar.

Segundo DONNELL e SANGSTER (1970), os resultados de lig¿

ções "crosslinking", de estrutura tridimensional são insolubilidade, au-

mento de resistência mecânica e eliminação do ponto de fusão. Esnes e-

feitos são de grande interesse industrial. 0 mecanismo da reticulação

("crosslinking") é assunto de consideráveis controvérsias e, provavelmen-

te, varia entre diferentes polímeros. Tres processos têm sido sugeridos;

1) clivagem da ligação C-tl de uma cadeia do polímero para

formar um ãtomo de hidrogênio, seguido pela separação de um segundo átomo
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t
de hidrogênio de uma cadeia vizinha para produzir hidrogênio. Então, os

dois radicais polinéricos adjacentes combinam-se para formar o "cross-

link"; •

Ç-

H
-¥

H +H-

2) migração de radicais produzidos pela clivagem da lig£

çao C-H ao longo da cadeia do polímero até que dois deles combinam-se pa-

ra formar o "crosslink";

3) reações de grupos insaturados com átomos de hidrogênio

para formar radicais polintéricos que podem se combinar.

Dependendo das condições, o oxigênio pode ser uro inicia-

dor ou um inibidor para o mesmo monõmcro.

Quando o oxigênio reage com um monômero, ele convcrte-o ero

um peróxido, que pode se decompor durante a polimerização, resultando em

um radical peróxido. A reação do oxigênio com radicais presentes no si¿

tema também resulta em radicais peróxidos. Se a atividade desses radi-

cais é baixa, o oxigênio inibe a polimerização, mas se sua reatividade c

alta e pode iniciar cadeias, o oxigênio age como um iniciador.

Segundo Henley c Johnson (1969), citados por ROSA (1978),
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'alguns tipos de polímeros que retículas quando irradiados em una ataosíe-

ra que não apresenta concentração de oxigênio miito alta são: polietile-

no, poliestireno, polipropileno, poliéster, poliacrilonitrila e borracha

natural.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

Friseiramente, serão apresentadas características da madei-

ra das espécies e do liquido impregnante utilizados no experimento, o tréto

do de impregnação e, depois, os processos de polimerizaçao do monõmero.

4.1. Madeira

4.1.1. Schizolobium parahyba (guapuruvu) (MAJNIER1, 1965)

Características gerais: madeira de baixa densidade (0,20 a

0,30 g/rro ), cerne branco-palha, com nuances amareladas ou rosadas, e ró-

seo-pãlido em certas peças mais escuras; superfície sedosa, lisa ao tato,

irregularmente lustrosa; cheiro e sabor ausentes; textura media, uniforme;

gri de irregular para revessa.

Descrição „ .oscópica: parenquima distinto a olho n.i, vasí_

céntrico, presente ainda, terminal cm finíssimas linhas; poros visíveis a

olho nu, poucos, grandes vazios, solitários c múltiplos, predominando os

primeiros; linhn.4 vasculares muito distintas, afastadas, largas irregula-

res e mais escuras que o tecido fibroso; raios visíveis a olho nu, no topo,
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e apenas notados na foce tangencial, irregularmente dispostos; camadas de

crescimento bem demarcadas, quer pelo parênquima terminal, quer pela colo-

ração do tecido fibroso; canais intercelulares e maculas medulares não fo-

ram observados.

4.1.2. Pinus etrobus var. chiapensis (CRESPO, 1966)

Características gerais: madeira de densidade baixa a média

(0,30 a 0,50 g/cm ); cerne castanho-claro, variando para o amarelo claro

no alburno; superfície medianamente áspera ao tato e sem lustro; textura

fina; grã direita; sabor indistinto; cheiro agradável, resinoso. •

Descrição macroscópica: poros, linhas vasculares e parenqu^

ma ausentes, traqueídeos (fibras) apenas visíveis sob lente, raios finos

no topo, indistintos a olho nu, salvo os associados aos canais secretores

radiais; na face tangencial indistintos, algumas vezes sao notados como

pontos escuros, os associados a canais radiais; camadas de crescimento de-

marcadas, sendo diferenciados os tecidos de formação inicial ou tardia; ca

nais secretores verticais são visíveis a olho nu c na face tangencial os

radiais são pouco distintos, mesmo coro lente.

4.1.3. Preparação das amostras

As amostras de madeira foram obtidas de peças de guapuruvu

e Pinue, retiradas através do desdobramento de toras dessas espécies, ao

longo da gra, e selecionadas de acordo com a uniformidade, evitanto-ec a-

mostras de madeira com rnchaduras, fungos, nós. 0 guapuruvu foi escolhido

por se tratar de uma madeira de baixa densidade, de 0,2 a 0,3 g/cm , e de
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boa permeabilidade. 0 Pinus foi utilizado por apresentar características

físico-anatômicas diferentes do guapuruvu. Todas as amostras foram corta

das com dimensões de 2 x 2 x 10 cm, com o maior comprimento na direção longi-

tudinal, e separadas em grupos de 20, 50 e 52 amostras. Cada lote de amostras, nu

•eradas ao acaso, foi inicialmente seco em estufa a 105°C, até peso cons-

tante. Imediatamente antes de serem colocadas no sistema de impregnação,

as amostras tiveram suas massas determinadas.

4.2. Monomero

0 monomero empregado foi metacrilato de met i Ia (comercial),

apresentando as propriedades especificadas na Tabela 2.

TABELA 2 - VnopnLidadu do monomcAo da mcAa.cAila.to de meJtiXa (MMAJ?

Ponto de ebuiição (°C, a 760 mm Hg) 100,5

Densidade (5°C, g/cm3) 0,95

índice de refração n 2 0 0 1.4148

Calor especifico (cal/g C) 0,49

Calor latente de vaporização (cal/g a 61 C) 88

(cal/g a 100,5°C) 77

Calor de polimerização (kcal/inol) 13

Viscosidad* (centistoker., a 25°C) 0,57

(extraído de LF.rAGE, 1979).
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f

4.3. Iniciador

O iniciador escolhido para a polimerização do netacrilato

di- steLlla, através de processo ténsico, foi o peróxido de benzoil*. Esse

iniciuuví foi utilizado na concentração de 0,22, em relação ã nassa de no-

nôaero.

4.4. Impregnação

Depois de secas, »s amostras foram colocadas na cinara de

impregnação do sistema esquematizado pela Figura 9.

As amostras ficaram sob vacuo de 650 janHg durante 17 horas,

no sistema de impregnação, para a retirada do ar da madeira. Após esse pe_ '

ríodo, a bomba de vácuo foi desligada, sendo o monõmero adicionado através

do funil, sem admitir-se a entrada de ar, em uma quantidade suficiente pa-

ra encher o cilindro de impregnação, e ainda restar monõmero no funil.

Esse cuidado foi tomado para que todas as amostras ficas-

sem totalmente submersas. 0 experimento foi dividido em 5 ensaios, confor

me esquenta da Tabela 3.

Nos ensaios de n°s 1, 2, A e 5, a impregnação foi feita sob

pressão atmosférica e no ensaio de n° 3, a pressão foi aumentada de 5500

nun Hg, injetando-se ar no cilindro. As amostras de nudeira impregnadas Í£

ram envolvidas cm papel alumínio c novamente numeradas,

0 mar.cri.il do ensaio 1 foi irradiado logo após a impregna-

ção, o que nao foi possível fazer com as amostras dos ensaios 2, 3 e A.
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H

bomba de vácuo, modelo mecânico

reservatório de vácuo, com volume aproximado de 1000 litros

entrada do ar

manómetro - fundo de escala 12500 mm Hg

vacuõmetro - fundo de escala 760 mm Hg

fuii) com capacidade aproximada de 10 litros

cS.-r.ar a de impregnação, forma cilíndrica, capacidade aproximada de

7 ütros

H: saída do líquido impregnante

FIGURA 9 - Si&tewa pana impxtgnação do mçjtacAÀlato cfc mttxta.
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As aaostras do ensaio 5, apôs a impregnação, fora» colocadas

em estufas para serem polimerizadas por processo térmico. As amostras des-

ses ensaios fora» envolvidas em filme de polietileno para evitar absorção

de água, e colocadas e» geladeira para prevenir a perda de monomero até o

instante da irradiação.

TABELA 3 - Vado* A doò

Eruaio UadUfUL
Uúmexo fluido Pfte&AÕo PAOCUAOA

dt Impteg- DuAanlt a de
ÂmoòtAãA nonti Imputgnaçio Cufta

1

2

3

4

5

guapuruvu

guapuruvu

guapuruvu

Pinus

guapuruvu

50

20

20

20

52

MIA

MIA

MIA

MIA

MjA*pe-
róxido
de ben-
zoila

atmosférica

atmosférica
atmosférica
* 5500 mm Hg
atmosférica

atmosférica

radiação Y

radiação Y
radiação Y

radiação Y
térmico

Para todos os ensaios, os períodos de vácuo (25 Ce 650usa Hg)

e ic$r;gnação do monômero fora» de 17 e 6 horas, respectivamente.

4.5. Processos de cura

Foram utilizados dois processos de polimerização do metacri-

lato de metiIa impregnado em madeira.

4.6. Cura por Irradiação

A polimerizaçao dos compostos madeira - monômero foi inicia-

da com raios garoa de um irradiador Cnmmabcam 650, tipo IR31, fabricado pe-

la "Atomic Energy of Canada Limited", equipado com uma fonte de*DCocom
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atividade média, no período do experimento, de 17200 curies. 0**Co caite 2

raios gama por desintegração, coa uma energia média de 1,25 NeV, e sua meia

vida é de 5,27 anos.

Segundo ESCOBEDO et aZii(1980),o irradiador é constituído de 12

Cubos metálicos para exposições, contendo 36 cápsulas de '*Co de igual atj_

vidade. Através de ar comprimido gerado por dois compressores localizados

na base do irradiador, as 3 cápsulas de cada tubo são movidas internamente

no tubo expositor da posição estoque dentro na blindagem ã posição de exp£

sição, na altura de 32 cm da plataforma de irradiação, onde as amostras p£

dem ser irradiadas internas ao conjunto de tubos metálicos (cavidade inte_r

na)»

As amostras de madeira impregnadas com o monomer o foram dis_

postas horizontalmente umas sobre as outras, formando um cubo de base (8 x

10 cm) e altura variável, de acordo com o número de amostras e colocadas

na ramara de maneira que o centro geométrico do cubo estivesse cm todos os

ensaios, a uma altura de 32 cm acima da plataforma de irradiação.

As diferentes taxas de exposição foram obtidas através da

combinação entre a abertura do círculo formado pelos tubos (selecionaJa pnt

viafceiitr.- através de um sistema eletro-mccãnico de rotação desde 10 até 84

cm) e c número de tubos ativos para exposição.

Depois de definida a taxa de exposição, duas amostras de ca

da vez eram retiradas da câmara de irradiação, ã medida que tinham eomplc-

tade a dose total de exposição, previamente determinada. Denta maneira,

para uma mesma taxa, variando-sc o tempo de exposição, varias doses totais

foram conseguidas. As taxas de dose c os intervalos de variações d.»s do-
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ses totais utilizados estão esquematizados na Tabela 4, a seguir.

TABELA 4 - Taxa* cfe de&e. t (ÍOACA, tottiii utüUzada¿ no& en¿a¿o¿ tic n?4 I, l, 3

e 4.

Incalo Tax.au> dl Voòt iltít/h) Po¿e¿ IOÍJLLA

0,20 0 - 1,6

1 0,84 0 - 6,8

1,61 0 - 10,0

0,20 0 - 2,0

2 0,40 0 - 2,4

0,80 0 - 2,4

0,80 0 - 2,8
3

1,50 0 - 2,8

0,1 0 - 2,0
4

0,2 0 - 2,0

Após serem irradiadas e desenroladas do papel alumínio, as a

mostras foram pesadas e colocadas cm estufa a vacuo, a uma temperatura em

«.orno de 50 C, para completar a polimerização.

0 uso de estufa a vácuo mostrou-se necessário devido ã evapo

ração do excesso de monomero que nao polimcrizou, podendo causar danos

ao equipamento. As amostras ficaram na estufa e fornm pesadas periodica-

mente ate Adquirirem peso constante. A politncrização do monômero foi de-
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finida pela equação (1). utilizada por DAV1ES et álii (1969):

Polimerização (Z) - — - x 100
P - P
1 o

onde: P « peso original da madeira (peso seco);

P • peso da madeira + polímero + inonotnero (após a irradiação);

P_ • peso da madeira + polímero (apôs irradiação e secagem).

En todos os ensaios foram feitas determinações de densidade

ao longo dás amostras, pelo método de atenuação da radiação gama, onde um feixe

colimado dessa radiação,proveniente de uma fonte de 2lilAm (60 keV) é atenuado ?£

Ia amostra de madeira e,posteriormente, detectado por um cristal cintilador

de Nal(TI) para ser contado no espectrofotômetro gama monocanal (FERRAZ,

1976).

Foram conduzidos testes de absorção de água coro amostras do

ensaio 2, tratadas e nao tratadas. 0 material do ensaio ficou totalmente

submerso <-m água destilada,ero condições normais de pressão ? temperatura,

durante *"> dias, sendo pesadas periodicamente.

4.5.2. Cura por processo térmico

No ensaio 5, as peças de madeira de guapuruvu impregnadas

com tnetacrilato de meti la + peróxido à*. benzoila, envolvidas cm papel alu-

mínio, foram divididas cm lotes de 11 amostras e colocadas no ambiente a

22 C e em estufas reguladas a diferentes temperaturas: 50 C, 68 C c 100 C.

ApOK 24 horas, todas ns amostras do ambiente e das estufas for.im desonro-
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ladas, pesadas e deixadas sob temperatura ambiente. Peridi cántente foram

feitas pesagcns, até que as amostras atingissem peso constante.
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5. RESULTADOS í DISCUSSÃO

ENSAIO 1

Os resultados do Ensaio 1, referentes à polimerizaçao de

metacrilato de meti la ero madeira de guapuruvu, em função da dose de radia

ção, a diferentes taxas de dose, são apresentados na Figura 10. Verifica-

se que, ã medida que a taxa de dose decresce, aumenta a conversão do ir.onS

mero por unidade de dose: na dose de 1,0 MR, a conversão do monomero para

as taxas de dose de 1,61; 0,84 e 0,20 são 75, 83 e 88Z, respectivamente.

Não foi obtida a polimerizaçao completa na taxa de dose de 0,20 MR/h,pois

a dose total máxima de 1,6 MR foi insuficiente.

0 ajustamento estatístico roais significativo para descre-

ver a polimerizaçao, em função da dose total de radiação, pode ser expre£

so pela equação:

^ x*
y - cte * (2)

sendo que: y - % de polimerizaçao; a, fl « constantes; x • dose total de

irradiação (MR).
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•x

as constantes a e 6 são obtidas a partir de uma regressão linear simples.

Na Figura 10, sao apresentadas as curvas estimadas, obti-

das a partir da equação (2), para as três taxas de dose utilizadas no en-

saio. Nota-se um ajuste satisfatório para a taxa de dose de 0,2 MR/h, o

mesmo acontecendo para todas as curvas.

De acordo com o gráfico da Figura 10, para a taxa de dose

de 0,2 MR/h, pode-se estimar que a completa polimerização do metacrilato

de metila poderia ocorrer a doses em torno de 2,0 MR. No entanto, para

essa taxa e dose seriam necessárias 1C horas de irradiação, com limita-

ções técnicas pelo elevado período de irradiação. Sabe-se que no proces^

so comercial de polimerização por radiação gama de monômeros vinílicos em

madeira é conveniente utilizar períodos curtos de irradiação, com adequa-

das t»xas de dose. Nesse ensaio, foram obtidos menores interval* de tem

po, aumentando-se a taxa de dose de 0,20 para 0,84 e 1,61 MR/h. Os pe-

ríodos necessários para uma máxima polimerização e mínima dose total, a

varias taxas de dose, são expressos na Tabela 3.

Verifica-se, portanto, que quanto maior c a taxa de dose,

maior é a dose total necessária para se obter polinwrizaçoes completas.

Resultados semelhantes foram encontrados por SHIRAYF.VA et alii (1971, Fi-

gura 3) e por COLLINS d alii (1967).
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i

TABELA 5 - Pcsuodoò de tempo pane. potònvUzação do mttu.cniLn.to dc mttUa.

Taxa cíe Vo¿t

W 1 h)

0,20

0,84

1,61

*
VOAC To tat

(MR)

1.6

2,0

3.6

Tempo dc
TfiAadíação

líi)

8,0

2.4

2,2

PoUmcAÂ.-
zaçao
m

94

100

100

Por outro lado, doses totais maiores que 2 MR (para a taxa

de 0,84 MR/h) e 3,6 MR (para a taxa de 1,61 MR/h) também resultaram em p£

limerizaçoes completas, apresentando, entretanto, o inconveniente de pode

rent causar a degradação das cadeias de celulose, conforme discutido por

MATER (1957), Leavett (1960, 1961), citado por S1AU et alii (1965 a), AR-

THUR e BL0U1N (1962) e HUANG et alii, 1965, Figura 1). Sabe-se que a d£

gradação da madeira está diretamente relacionada com a dose total de ra-

diação (SIAU et alii, 1965 b, Figura 2). Altas doses dc radiação podem,

também, induzir a formação de "crosslinking", detectado pelo decréscimo na

solubilidade do polímero formado a determinados solventes orgânicos (KE-

NEGA et alii, 1962). Em trabalho semelhante, RAMALINGAM et alii (1963),

conseguiram extrair com benzeno, menores quantidades de polímero, a medi-

da que a dose total de irradiação cresceu de 4 para 18,9 Mrad.

Considernndo que, no presente ensaio, foram usadas doses

nltas de r.idi.Tçno gama para a polimerização do metacrilato de meti)a cm

madeira de guapuruvu, supoe-se que, com base nos trabalhos citados, houvu
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degradação parcial das cadeias dê celulose e formação de "crosslinking".

Essa degradação parcial não pode ser verificada visualmente, havendo ne-

cessidade de utilização de técnica de analise especifica.

A formação de "crosslinking" pode também ser induzida, de

acordo com LANGW1G et alii (1969), com o uso de determinados roonômeros,

como "Herman-Gulf", desenvolvido pelos "Gulf Research Laboratories", ou

trimetacrilato de trimetilol propano, utilizado por S1AU et alii (197B).

Outros fatores que influenciam a penetração do monomero no

interior da madeira podem ser considerados como importantes: o período de

exclusão do ar da madeira, os valores de vácuo, pressãoe tempo da impreg-

nação. Considerando que esses fatores estão relacionados, entre outros,

com as características físico-anatômicas da madeira, com o tipo de fluido

impregnante e com a quantidade de monômero a ser infiltrada, procurou-se

sintetizar as informações da literatura na Tabela A.

Comparando-se o quadro com os tratamentos efetuados para a

madeira de guapuruvu (17 horas de vácuo de 650 m llg e 6 horas de impreg-

nação), pode-se afirmar que, provavelmente, a mesma impregnação do tnonome

ro seria obtida em menor tempo. Isto se deve ao fato da madeira de gua-

puruvu apresentar características físicas (densidade - 0,2 a 0,3 g/cm ) e

anatômicas altamente favoráveis para a utilização nos tratamentos de- poH_

merização. Sob esse aspereo, no Brasil, a técnica de polimerização aprje

senta alta potencialidade pelo elevado numero de espécies florestais de

rápido crescimento produtoras do madeira de fo.iixa densidade c com caríK.t£

rísticas anatômicas desejáveis, tais como o tamboril {foii erolobiwi ti'-.b:>u

,caixeta (Tàbebuia caoaimoidae), ctre. (MAINIKR1, 1965; R1ZZIS1 , ]l»71)



TABELA 6 - V&iiavcLi da pxocziòo ete -Onpxcgnação cíe moncmcA.06, on (Jiotção cía eipcetc

Eiplcic
l/ãcuo.

ban Hg)

Pt'iiodo
de. Vacuo

ih)

Vtxtodo de.
Upxcgnação

{/il

Aictox

5-6 1/2 2/3 press.io
atmosférica

KENECA et alii
(1962)

reciKOsa

Pscudctsuga

ii

sp

10 12

24

36 pressão
atmosférica
+ 1810 mm Hg

RAMAUNCAM et
alii (1963)

SÍ*jm 5.
r? >pressno ^ g.

atmosCenca t »
'si a c o»

press.io
atmosférica

MAYAHI e MOFAN \ s S
(1973) O

S
53

I
V»
o
I
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Anos tras com maxima retenção de polímero fica rara com uma densi-

dade 4,4 vezes naior em relação ã densidade inicial da madeira pura, indi-

cando com isso (i) uma grande penetração de metacrilato de ̂ netila durante

o processo de impregnação, e (ii) a eficiência do método de radiação gama.

Entretanto, alem da quantidade de polímero formado no inte-

rior da madeira, é desejável que ocorra sua reação com os constituintes da

parede celular. A análise desses processos químicos, resultantes da poli-

nerização do metacrilato de meti Ia, £ importante para a orientação de fut_u

ras pesquisas.

Sabe-se que, a partir de informações obtidas para madeiras

de Betula sp e Populus tremuloides, o metacrilato de meti Ia teu pouca pene_

tração nas paredes das células, formando, através da radiação um polímero

(homopolímero) solúvel em solventes orgânicos (LANGWING et alii, 1969; SHI^

RAYEV* et clii, 1971). A penetração do metacrilato de metila e de outros

monomeros vinílieos pode ser aumentada com a adição de agentes químicos,

tais como o álcool etílico - 60/40 - (SH1RAYEVA et alii, 1971).

LEPAGE (1979) obteve resultados nao favoráveis ao uso de ál

cool etílico ao metacrilato de metila, pois os corpos de prova apresenta-

ram polimerizaçao incompleta, mesmo quando submetidos a tratamento térmico

a longo prazo.

A Figura 11 traz as variações das densidades do composto

madeira de guapuruvu - polimetacrilato de metila, polimerizado a diferen-

tes taxas de dose cm função de doses totais crescentes de radiação gama de

Co. Há uma relação diretamente proporcional entre- a densidade finnl do

composto e a qu.mi idade de polímero retido pela madeira.
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A Figura 12 representa os valores de densidade obtidos por

atenueção de radiação gama, ao longo das seções medianas das amostras de

madeira de guapuruvu - polimetacrilato de metila.

A amostra irradiada com 1,6 MR, ã taxa de 0,2 MR/h (Figura

12 a), apresentou impregnação e polimerização homogênea do monõmero, dete£

tada pela constancia dos valores de densidade. Essa densidade uniforme

foi verificada em cerca de 68Z das amostras tratadas com valores variando

de 0,18 (para a testemunha) a 0,80 g/cm (Figura 12 a,c), de acordo com a

dose de irradiação recebida.

Entretanto, das amostras polimerizadas, 32Z apresentaram

densidades menores no centro, conforme a amostra irradiada 7 taxa de 0,84

MR/h e dose de 3,6 MR (Figura 12 b), indicando com isso problemas quanto ã

impregnação e/ou polimerização do metacrilato de metila.
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ENSA10 2

A Figura 13, Ensaio 2, mostra a poliroerização de lactacrila-

to de roetila a diferentes taxas de dose em função de doses totp.is crescen-

tes de radiação gama de *°Co.

De acordo com os resultados obtidos no Ensaio 1, onde para

a completa polimcrizaçao nao houve necessidade de doses tot ai Í» elevadas,

foi utilizada a dose total maxima de 2,6 MR e taxas de dose de 0,2; 0,6 c

0,8 KR/h.

Pela análise comparativa das figuras 9 e 13, verifica-se que

para taxas de doses menores, maior é a polimerizaçao por uhiíi.idí- de dose

total. Para esse ensaio, ao contrário do anterior, nao se conseguiram va

lores de 100Ã de polimerizaçao.

Cabe destacar algumas diferenças observadas nos dois ensai-

os, relacionadas com o material e metodologia. As amostras «Ir madeira de

guapuruvu do Ensaio 2 apresentavam cor escura e densidade inicial maior do

que as do Ensaio 1. No Ensaio 2, após a imprepnação, as amostras foi an;

mantidas em geladeira, a temperatura de A C, envolvidas em papel alumínio

por um período de 2-7 dias, quando então foram irradiadas.

A densidade final das amostras do composto madeira-plSstico

no Ensaio 2 (Figura 16), foi 2,2 vezes maior tio que a da madeira sem

mentó, enquanto no ensaio anterior, a densidade final foi de 6,6 vezes £

or (Figura 11).

As diícrenças n.i densidade final da in.idei.ra polimeriz.idn fo

ram remirantes da menor absorção do monomero pelas amostras. A coloração
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mais escura da madeira (Ensaio 2) indica que foi retirada do cerne da tora,

sendo que a variação de cor entre o cerne e o alburno ocorre para a gran

de maioria das madeiras das espécies florestais (MA1NIER1, 1965). A maior

retenção do monoroero da madeira do alburno, em relação ao cerne, foi veri-

ficada para a madeira de oito espécies florestais por YOUNG e MEYER (1968).

Para Pinus resinosa, a absorção do monômero foi 6-7 vezes maior no alburno

em relação ao cerne. Essas diferenças sao devidas aos depósitos orgâni-

cos, presentes no cerne, que, obstruindo as células da madeira, impedem a

maior penetração do monômero no seu interior. Além da obstrução mecânica

das células, esses extrativos sao inibidores da polimerizaçao do monômero,

por serem resistentes ã radiação (BUR11.L0 et alii, 1975).

Pode-se discutir o efeito do armazenamento inicia) das amos

tras de guapuruvu impregnadas, em geladeira, de modo a mantê-las cm tempe-

ratura inferior a do ambiente, no inicio do processo de radiação, com os

resultados apresentados para Betula sp por DAVIES et alii (1969, Figura 4).

Segundo esses autores, com as amostras ã temperatura em to£

no de 25 C, verificou-se um aumento da temperatura no início da radiação

(fase 1), atribuído ã absorção gama que destrói o inibidor contido no mo-

nômero, sem haver significativa polimerizaçao. ApÓs a destruição do ini-

bidor, segue a fase II, na qual ocorre a polimerizaçao do monômero, elevan

do-se rapidamente a temperatura, por tratar-se de reação exotérmica. A

fase III indica o término da polimcrizaçno, havendo um abaixamento da tem-

peratura das amostras. 0 tempo necessário para atingir a temperatura má-

xima na polimerizíição (fase II) e" função da taxa tio radiação: qti.into menor

a taxa de dose, n-.cnores scrao os vnlorcs de temperatura maxima c maiores

os tempos para atingi-la (SHJRAYEVA et alii, 1971, Figura 5).
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Como no Ensaio 2 a temperatura inicial das amostras de gua-

puruvu estava abaixo da temperatura ambiente, supoe-se que, durante o pro-

cesso de radiação, o período de tempo necessário paia a passagem da fase 1

para a fase II foi maior, não se atingindo a dose total para polimeriza-

çao completa, ocorrendo perdas de 2-3% do monômero que nao reagiu.

A temperatura da câmara de irradiação constitui outro re¡£

vante aspecto, influindo na dose total para a completa politnerizaçao do mo

nômero. Quando o ambiente de irradiação apresenta temperatura em torno

de 0 C, há necessidade de doses totais maiores do que 10 Mrad (taxa de do-

se de 0,1 Mrad/h) para que ocorra polimerizaçao total do estireno, sendo

que, coin o aumento da temperatura, há necessidade de doses totais mais baj_

xas (PESEK et alii, 1972, Figura 5; AUTIO e MIETTINEN, 1970, Figura 6).

Depreende-se que, se o material do Ensaio 2 estivesse ã tem

peratura ambiente no inicio da irradiação ou se a câmara de irradiação es-

tivesse a temperatura maior do que a do ambiente, a politnerização seria

completa, com dose total menor e em menos tempo.

Outro inconveniente do emprego de altas taxas de dose é a

temperatura atingida pelas amostras durante a polimcrização, pois, de acoi

do com SHIRAYEVA et alii (1971), a uma taxa de 0,4 Mrad/h chega a atingir

85 C, podendo causar com isso, distorções e deseoloraçoes das peças de ma-

deira (S1AU, 1969). Para evitar o emprego de altas doses, além do aumen-

to da temperatura da câ.tara de irradiação, recomenda-se usar o inibidor

em baixas concentrações, pois, diminuindo o tempo de irradiação para o des

truição do inibidor (fase I), menor sern ¿¡ dose total (STREPIKHEYEV et al-

lii, 1971; DAVIES et alii, 1969).
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0 gráfico da Figura IS a, que representa a densidade «o Ion

go de uma amostra irradiada com 2,4 MR, ã taxa de dose de 0,8 MR/h, mostra

um composto madeira-plástico homogêneo, sendo que, cerca de 65Z das amos-

tras tratadas apresentaram essa característica.

Densidades menores no centro e nas extremidades das amos-

tras tratadas, conforme a Figura 15 b,c (amostras irradiadas com taxa de

dose de 0,4 MR/h e doses totais de 1,2 e 0,8 MR), foram verificadas em 26Z

e 9% das amostras irradiadas, respectivamente.

As perdas de monômero na extremidade devem ter ocorrido du-

rante o período de armazenamento das amostras em gelf'-ira.

Os resultados do Ensaio 2, referentes ã absorção de água p£

Ias amostras de madeira de guapuruvu nao polimerizadas e polimc-rizadas a

diferentes doses e taxas de dose em função do tempo, sao expressos pelas

Figuras 16, 17 e 18. Verifica-se que, por estes gráficos, quanto maior

a retenção do polímero pela amostra, menor foi a absorção de água, após um

período de 86 dias.

As amostras irradiadas com taxa de 0,2 MR/h e dose toLal de

1,6 MR apresentaram uma menor absorção de agua, em torno de 97Z, enquanto

que, para as testemunhas, a absorção fei de 272%. Esses resultados foram

verificados para os tratamentos com taxas de 0,4 c 0,8 MR/h e doses toLais

de 2,4 MR.

Esse efeito foi observado por RAFF et alii (1965), o qual

obteve valores de 60% de absorção de água para amostras de Tinuo ¡Mrduv

impregnadas com estircno-divínil-bcnreno, e acima de 200Z para amostras nao



-61-

polimcriradas. Entretanto, conforme afirman; os autores, a menor absorção

de agua pelas amostras pode ser devida somente ao preenchimento das cell)
<

las da madeira, nao implicando necessariamente em uma maior estabilidade

dimensional.

í preciso reconhecer que esse preenchimento dos espaços va-

zios com horoopolímero reduz a velocidade de difusão do vapor d'água para

a parede celular, mas sem impedir, no entanto, que com um tempo de contato

suficiente, esse vapor possa eventualmente atingi-la e provocar mudanças

dimensionais (LEPAGE, 1979).

JUNEJA e HODGINS (1970) não observaram estabilidade dimen-

sional em amostras de Pinus resiiiosa impregnada com estireno-peróxido de

benzoila e estireno-Vazo e polimerizadas por processo térmico, embora apr£

sentassem redução na absorção de água.

A reação do polímero no interior da parede celular dá ori-

gem ã formação de graft-copollmero. Cabe frisar que amostras de madeira

podem ter a nvsma quantidade de graft-copolímero e apresentarem estabilid£

des dimensionais diferentes em função do local de formação desse polímero.

0 "graft"-copolímero formado com os lados externos das p.iredes das célu-

las praticamente nao influem na estabilidade dimensional.



FJGÍJNA Í5 - Va (.etc i de densidade., obtidos pon atenuação c'c •ia*!ic\',àp ̂ CJ.UI, ac

ton{fO das amost\as de niadci.\a rf*1 pii.i;.vr.uvu - pciiwctacu.C.ito de

mc.tiLi, pctiiWiizadab pot tadiação QMUX. LUSA10 2. la} mtuistia

com .impicgnnçãc c potAnWiiinção /i<>m.».icinM; C>), (̂ J nmostAñ crni im-

p\e$nc.ç.ão e potinictização hcic\c{iêm'a.



<
o

o
o

o

Peso úmido - Peso seco
7. absorção d-; i¿ua • • - • • x 100

Peso seco

250-

temunhas
total
total
total
total

10 20

TEMPO DE IMERSAO (d¡*5)

FIG'JZA 16 - \bicicae de agua pcüo compoito madt¿\a di- guamnuvu - potimf.taciifa.to de me tita, polimcxizado S taxa
rfe doic de 0,1 \\K¡\\ de ladiaçãc gama de %tCo, em ¿uncâo dp tempo de ÀmcAòâo. • • '



a
o

o
as

250-

200-

150 •

100 •

50

Peso úmido - Peso seco
X absorção de agua •

testemunhas (não tratadas
(2) dose tota) de 0.*» MR
(3) dose total de 0,8 MR
(¿i) dose total de »,6 MR
(5) dose total de 2,0 MR
!6) dose total de 2.í* MR

10 20 30 <iO 50

TEMPO DE IMERSAO (días)

70 80

Í7 - Abiotção rfc agua pefo comporto madU>\<i de gmpuiuvu - pcUmctacUlato de mttita, potimexizado
à taxa de doit dz 0,4 m/h.de. xadiação gama de *eCo, vm ¿UHÇÍO do tempo de



<

seo

absorção de ãgua •

250-1

200Í

150-1

100

50

Peso úmido - Peso seco

Peso seco
x 100

testemunha (njo tratad*)
(2) dose total de 0,d MR
(3) dose total de 0,3 MR

Vx eoY (5)
f (6)
1 (7)

dose
dose
dose
dose

total
total
total
total

de
de
de
df

1
1
2
2

.2

.6

.0
,<•

HA
MR
MR
MR

10 20 30 <«0 50 60

TEMPO 0E IMCRSAO (dias)

70 80

FIGURA li - Aòj<?ição de ãçua. pe(u campeóte madeÍAa de Quapuiuvu • poLimitaciitato de mc.tXta, peUmvUzadc 5, taxa.

rfc deif. de (7,S ÍIR//t de ladiação gama de l 9Co, pw ¿unçío do ttmpo de imetòão. ^



-66-

ENSAIO 3

Os resultados do Ensaio 3 (Figura 19)são análogos aos dos

ensaios anteriores, ou seja, a porcentagem de dose total dccrcsce COM O au

mento da taxa de dose.

Considerando que as amostras de madeira apresentaram as mc£

mas características de cor e densidade, procurou-se, em função da pouca

absorção do monomero das amostras do Ensaio 2, utilizar una pressão adício

nal ã atmosférica de 5500 mm Hg durante o processo de impregnação.

0 uso da pressão adicional M>»ÍIVU Iexultados positivos, vi

suaiizados através das Figuras 14, 15, 20 e 21. Através das Figuras 14 e

20, observou-se que a relaçãc densidade final/densidade inicial foi de 2,2

e 2,8 para os Ensaios 2 e 3, respectivamente.

Amostras de madeira-plástico, com valores constantes de der»

sidade, foram obtidas usando-se pressão adiciona) ã atmosférica durante a

impregnação (Figura 21 a, taxa de 1,5 MR/h e dose de 2,0 MR), ao contrário

do verificado no ensaio anterior, quando houve redução da densidade na por

ção mediana da amostra (Figura 15 b). Foram verificadas somente perdas do

nonômero pelas extremidades de 16Z das amostras polimerizadas (Figura 21 b,

taxa de 0,8 MR/h e dose de 1,2 MR).

Recomenda-se, con base nesses resultados, conduzir a irra

diação logo após a impregnação, pois, o armazenamento cm geladeira não

possibilita uma total retenção do monômero.

Portanto, recomenda-se a utilização de pressão ndicion.il

pnr.i as madeiras retirada» da região do cerne e para cspvc.irr, de m.idcira
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de aenor permeabilidade, a qual constitui, segundo MEYER (1965) c LOOS et

alii (1967), M U das importantes variáveis que influencias na impregnação.

Esse processo vácuo-pressão tea sido utilizado coa bons resultados para di_

ferentes madeiras (S1AÜ, 1969; LEPACE, 1979), injetando-se ar ou nitrogê-

nio na eivara de poliaerização para forçar a entrada do monôaero no inte-

rior da madeira (RAMALIKGAM et alii, 1963; ER1CKSON c BALATISECZ, 1964 e

DAV1ES et alii, 1969).

Entretanto, apesar da impregnação ter sido maior nas doses

consideradas suficientes para a polimerizaçao total, houve perdas de 3-4Z

de monomero que não reagiu durante o período de irradiação. Essas perdas

podem ser devidas, conforme discutido no Ensaio 2, ac fato Jc que as amos-

tras foram retiradas do cerne e que sua temperatura no início da irradia-

ção estava abaixo da ambiente.
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ENSAIO 4

Os resultados da polimerizaçao do raetacrilato de motila (Ein

saio 4) en amostras de madeira de pinus, a duas taxas de dose, em função

das doses totais crescentes de radiação gama,sao apresentadas na Figura 22.

Procurou-se, nesse ensaio, estudar sob taxas baixas de r£

diação (0,1 e 0,2 MR/h) e doses totais de 0,4 a 2,0 MR, a polimerizaçao do

inonôroero não,sendo observadas diferenças significativas entre elas.

Entretanto, para atingir a dose total de 2,0 MR à taxa de

0,1 e 0,2 MR/h foram necessárias 20 e 10 horas de iiradiação, respectiva-

mente.

Em função do tempo de irradiação, recomenda-se c uso de ta-

xas de dose iguais ou maiores do que 0,2 W / h .

Pela comparação dos resultados, Figuras 13 e 22, com madei-

ra de guapuruvu e pinus irradiadas ã taxa de dose de 0,2 MR/h e dose total

de 2,0 MR, observa-se que a polimerizaçao foi pouco menor para a nadeira

de pinus. Esses resultados indicam que a polimerizaçao do metacrilato de

metila cm pinus ocorre para dose de 2,0 MR ou pouco acima desse valor.

As Figuras 23 e 24 trazem as densidades do composto pinus-

poliiDctacrilato de metila das amostras c ao longo de sua seção mediana. A

madeira de pinus, após a polimerizaçao, teve aumentada em média de 2,6 ve-

zes a sua densidade inicial (Figuras 23 e 24 a,c).

Cerca de 70Z das amostras tratadas sofreram impregnação c

pnlimcriz.içHo uniforme, como a amostra representada na Fipura 24 a (t.ixj
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de 0,1 MR/h, dose dc 2,0 MR) e 30Z apresentaram densidade menores nas bor-

das, conforme a Figura 26 b (taxa de 0,2 MR/h e dose de 0,4 MR). As per-

das de monômero pelas extremidades da amostra foram discutidas nos ensaios

anteriores.

Esses resultados indicam que a madeira de pinuB admite im-

pregnação uniforme que, segundo AUTIO e M1ETT1NEN (1970), é o fator decis£

vo na escolha da madeira para a produção de compostos madeira-plãstico.

A polimerizaçao de monômeros impregnados em madeira dp pi-

nus, através do p-ccesso de radiação, tem sido obtida com sucesso para di-

versas espécies de pinus e outras coniferas por RAMAL1NGAM et alii (1963),

RAFF et alii (19. } e S1AU et alii (1965).

! í
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ENSAIO S

Os resultados do Ensaio 5, referentes a variações de

de amostras de guapuruvu impregnadas com metacrilato de metilo -» peróxido

de benzoila (0,21) e polimerizadas por processo térmico, .1 várias tempera-

turas, nas diversas fases do tratamento, sao mostradas na Figura 25.

A maior polimerizaçao foi verificada em amostras curadas a

68°C (Figur.is 25 e 26 a). Esses resultados sao coincidentes com os ot>tj_

dos por SIAU e MEYER (1966), os quais conseguiram boa polimerização de ne-

tacrilato de roe ti la •» peróxido de benzoila (0,2%) em amostras de he tula lu_

tea, curadas a 68 C por um período de 19,5 horas.

A retenção de polímero nessa temperatura propiciou um aunen

to na densidade da amostra de 2,8 vezes. Entretanto, verificou-se um escu

recimento e urna fin.) carnada de plástico recobrindo a superfície das arnos

tras, em conseqüência da polimerizaçao.

Essa plastificaçao é formada pela migração do monômero do

interior para a superficie d.i amostra, com sua posterior polimerizaçao.

• SIAU e MEYER (1966) encontraram densidades menores nas amos

tras de madeira polimerizadas por processo térmico em relação .1 polimeriza^

das por radiaçao,provavelmcnte devido â alta evaporação do monômero ocorri

da na polimerizaçao por calor. Os gradientes longitudinais de densidades

mostraram um decréscimo mais acentuado da densidade nas extremidades das

amostras tratadas por processo térmico. No interior das amostras curadas

por radiação e calor os valores de densidade foram praticimente os mesmos.

Pela análise das Figurar. 25 c 26 d, nota-sr que amostras iir,
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pregnadas e deixadas ca temperatura ambiente, retornan, depois de varios dj_

as, à sua massa inicial, indicando ausencia de poliraerizaçao, pois todo o

netacrilato de -net i la se evapora.

De acordo coro LEPAGE (1979), para temperaturas inferiores 8

65 C, o tempo de meia vida para o peróxido de benzoila torna-se muito gran-

de.

Amostras tratadas a 100 C apresentaram polimerizaçoes e den-

sidades menores que as tratadas a 68 C (Figuras 25, 26 a,b). Os problemas,

discutidos anteriormente, alterações na cor da madeira e formação da carnada

de plástico, ocorreram de forma acentuada.

De acordo coro SIAU (1968), citado por LEPAGE (1979), a tc:np£

raturas superiores a 70 C, a polimeri zaçao em massa do metucrilato de. meti-

la conduzia a um polímero coin aspecto esponjoso.

Segundo SIAU e MEYER (1966), não houve diferenças significa-

tivas entre amostras de madeira de Betula sp - metacrilato de metila, poli-

merizadas por calor c radiação quando testadas quanto ã compressão perpendjL̂

cular â gra, permeabilidade, coeficiente de difusão e cisalhamento. A dure_

za da superfície do material polimerizado por radiação foi cerca de 25% ma^

or que para o composto polimerizado por calor.

Determinadas doses de radiação, além de induzir a "&raft"-C£

polimerização (RAMAL1NGAM et alii, 1963), não deixam resíduos iní* '-ejãveis

na madeira pelo fato de não requerer iniciador (RAFF et alii, 1965) e nao

alteram a sua cor natur.il.

Como uma adicional vantagem do processo de polimeriznção por
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radiação, o excesso de roonômero neo utilizado na impregnação pode ser guar

dado ã temperatura ambiente e novamente usado sora correr o TÍSCO de se

polimerizar.
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ó. CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos no presente trabalho, foram

extraídas as seguintes conclusões:

(a) para a polimerizaçao total do metacrilato de meti Ia cm

madeira de guapuruvu, sob temperatura ambiente, o uso de taxa de dose de 0,8

MR/h e dose total de 2 MR de radiação gama é o mais recomendado, devido ao

tempo curto de radiação e dose total suficientemente baixa paia nao causar

degradação da celulose;

(b) o processo de polimerizaçao de monômero em madeira promo

ve significativos aumentos de densidade. Para madeira de guapuruvu, esses

aumentos foram da ordem de 4,4 vezes (alburno) e 2,2 vezes (cerne), quando,

no processo de impregnação, usou-se vácuo-pressão atmosférica; e de 2,8 ve-

zes (cerne), com vacuo-pressao adicional a atmosférica;

(c) a temperatura da amostra impregnada, durante a i

çao, tem influencia na porcentagem de polimcriznçao. O armazenamento das

amostras impregnadas, em geladeira, ttin¡'nuin, mas nao evitou a cvnpomçao do

monomero. Por outro lado, com as amoslms no início da irradiação, a tom-
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peraturas abaixo da ambiente, o processo de polimerização foi retardado;

(d) compostos madeira-plástico, obtidos coa a polimeriza-

ção do «onômero por radiação gama, têm diminuídas as quantidades 4e agua

absorvida. Para as amostras de guapuruvu tratadas e não tratadas, as por -

centagens de absorção de água foram de 971 e 2721, respectivamente;

(e) a melhor polimerização de metacrilato de netila em Pinu3

8trobu8 var. chiapensis com radiação gama foi obtida com dose de 2,0 MR. Hou-

ve um aumcito na densidade da madeira polimerizada da ordem de 2,6 vezes;

(f) na polimerização de metacrilato de meti Ia em madeira de

guapuruvu, por cura térmica (temperatura de 68 C), a densidade tornou-se

2,8 vezes maior. No entanto, esse processo provoca formação de placas de

plástico na superfície das amostras e escurecimento da madeira. Valore? i-

dênticos ¿o densidades finais ' r3tn obtidos pela polimerização por irradia-

ção sem hav r escurecimento das amostras de madeira;

(g) as madeiras de guapuruvu e pinus admiten impregnação e

polimerização homogênea de metacrilato de metila, sendo, portanto, indica -

das para compostos madeira-plástico.
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