
r-i 

3-Congresso Gor.il cia Enorgia Nuclear 

22 a 27 de abril de 1990 

ANAIS - PROCEEDINGS 
UTILIZAÇÃO DA RADIAÇÃO GAMA PARA 

SÍNTESE DE POLÍMEROS 

Luiz Geraldo dos Santos 

Elias Silva Filho 

Depto de Energia Nuclear da UFPE 

Recife-PE 

SUMARIO 

Amostras do monômero estireno foram irradiadas com raios 

gama oriundos de uma fonte cobalto-60, com doses variando 

de zero a 32600 Gray (Gy). Análises de viscosidade efetua 

das pelo método do Stokes revelaram um aumento da viscosi^ 

dade do material, o que caracteriza a ocorrência de poli-

merização induzida pela radiação. 

ABSTRACT 

Samples of styrene monomer were irradiated with gamma 

rays from a Co source, with doses in the range of zero 

to 32600 Gray (Gy). Viscosity analysis performed by using 

the method of Stokes showed an increase in the viscosity 

of the material. This result charaterizes the occurrence 

of polymerization induced by the radiation. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente são consideradas polímeros as moléculas relativa

mente grandes, de pesos moleculares da ordem de 10 a 10 , em eu 

ja estrutura se encontram, repetidas, unidades químicas simples(l). 

Um polímero pode ser formado a partir de uma substância de 

baixo peso molecular desde que a molécula desta substância apre -

sente em sua estrutura determinados grupos funcionais capazes de 

permitir que esta molécula se una a outras através de dois pon -

tos,,possibilitando, assim, seu crescimento ou alongamento. Neste 

caso, resultará um polímero com cadeias lineares. Se a molécula 

original possibilitar a reação através de pelo menos três pontos, 

o polímero formado poderá apresentar ligações cruzadas, caracte -

rizadas por estruturas reticuladas. As substâncias químicas que 

reagem dando lugar a polímeros são chamadas de monômeros e a rea 

ção química correspondente é a polimerização. 

Para que a polimerização a partir do monõmero tenha inicie 

é necessário a interferência de um agente que pode ser uma radia

ção eletromagnética ou uma substância química. A desvantagem de 

se utilizar uma substância química como agente é a dificuldade de 

sua remoção do polímero formado. Por outro lado, o emprego da ra

diação como agente de iniciação da polimerização conduz â obten -

ção de um polímero de pureza mais elevada e com propriedades fisi 

co-químicas melhores, o que são qualidades essenciais, principal

mente na indústria de componentes elétricos. Presentemente, a utu 

lização de radiações como agentes para iniciar reações de polime

rização está, praticamente, restrita âs radiações de baixa cner -

gia, por exemplo, raios ultravioletas, enquanto que a iniciaçãc 

da polimerização mediante radiações de alta energia, por exemplo, 

raios gama, não é processo largamente empregado na indústria, en 

bora, estas radiações contribuam p.ira acelerar a polimerização e 

melhorar seu rendimento. 



PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

O monõmero utilizado é o estireno, compost^ orgânico que po 

de ser representado pela seguinte fórmula química: 

H2C = C = CV - CfiH5 

Amostras com volumes idênticos, iguais a 20 ml, da substân

cia foram irradiadas com raios gama provenientes de uma fonte co 

balto-60 cuja atividade e taxa de dose valem, respectivamente , 

3,1 MBg e 0,026 Gy/s. As amostras foram submetidas a doses que 

variaram de zero (nenhuma irradiação) a 32600 GRAY (Gy). Para ca

da dose foram consideradas pelo menos três amostras. A seguir de 

terminou-se para amostras irradiadas os valores de viscosidade d^ 

nâmica, em poise (ps), utilizando-se um viscosímetro de queda de 

esfera. Neste viscosímetro, a viscosidade dinâmica (ü) de uma ancr 

tra poce ser determinada, medindo-se a velocidade da queda de uma 

esfera através do líquido em um tubo (de vidro, para que a esfera 

seja, facilmente, observada). Isto se baseia na lei de STOKES da 

queda dos corpos em um meio viscoso, traduzida pela seguinte ex

pressão matemática (2): 

„ = -2- <» - »'> gr2 
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_3 
onde: m - massa e s p e c í f i c a da e s f e r a , g.cir, 

_3 
m'- massa e spec i f i c a do f l u i d o , g.cm 

-2 g - ace le ração da g rav idade , cm.s 

v - velocidade da queda, cm.s" 

r - r a i o da e s f e r a , cm. 

A queda da es fe ra é r e a l i z a d a a t r a v é s de uma d i s t ânc i a ca)i_ 

brada en t r e duas marcas no tubo de v i d r o . 



A variedade de esferas usadas permite medidas de vasco;;ida 
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de desde 1C ' ps a 10 ps. isto er desde gases ate líquidos mui

to viscosos. 

Vale ressaltar que as medidas foram efetuadas para as amos 

trás nas mesmas condições de temperatura e pressão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 1 apresenta os valores médios obtidos para a vir— 

cosidade em função da dose de radiação gama absorvida pela subs

tância. Os desvios padrão que caracterizam as incertezas que acxnt 

panham os valores médios de viscosidade foram determinados medi

ante expressão matemática usual, encontrada na referência (3). 

No presente trabalho, esses desvios não ultrapassam 10% dos valo 

res médios de viscosidade. 

Tabela 1. Variação da viscosidade com a dose de radia 

ção gama absorvida. 

Dose (Gy) Viscosidade (ps) 

0 

2358 

4587 

6266 

12353 

17125 

21892 

23184 

26026 

28570 

32600 

0,007905 

0,007812 
0,007923 

0,007801 

0,065779 

0,24675 

1,7451528 

59,871420 

439,525 

2405,0 
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Observa-se que valores em torno de 0,0079 ps, corri -.ncnãen 

te, aproximadamente, à viscosidade do estireno não ir;.:':: (òc 

se igual a zero), foram obtidos também para amostras que a:sorve 

ram doses até cerca de 6300 Gy, Só a partir deste valor de dose 

é que a viscosidade começou a sofrer variação sensível, alcançan 

do um valor médio de cerca de 2405,0 ps para uma dose de 28570 

Gy, apôs uma desoúntinuidade acentuada em torno do 22000 Gy. rara 

uma dose de 32600 Gy ocorreu solidificação do material. 

A explicação para o comportamento observado é que quando 

se cria radicais livres numa molécula, há sempre a tendência de 

voltar a seu estado original desde que não haja uma outra também 

no mesmo estado para compartilhar a ligação. 

Em baixas doses a criação de radicais livres é menor e se 

estes estiverem distantes uns dos outros eles acabarão voltan

do a seu estado original antes que forme outro radical ao seu re 

dor. Portanto, hã uma dose e velocidade de dose mínima neccssã -

ria para que a velocidade de polimerização seja maior que a re-

combinação dos radicais livres formados. Quando, como resultado 

dessa combinação as moléculas passam a apresentar .uma quantidade 

de átomos encadeados relativamente grande, as propriedades des

sas moléculas adquirem características que predominam sobre as 

características das propriedades das moléculas do monômero orig_i 

nal. Essas alterações nas propriedades devem-se, provavelmente , 

a interações do tipo dipòlo-dipolo e pontes de hidrogênio, beir. 

como a forças de Van der V>aals, aue se manifestam nas macromolé 

cuias no estado sólido. Isto faz com que as macromoléculas apre

sentem resistência superior â das moléculas de cadeias curtas, o 

que explica o aumento da viscosidade. Este aumento de viscosida

de é, portanto, uma prova ôe que ocorreu polimerização, induzi

da pela radiação gama. 

CONCLUSÕES 

Como as experiências mostraram ficou evidenciada a lurnu-



ção de polímeros a partir da irradiação do estireno por raios Q,I 

ma. Isto ficou claro pelo aumento da viscosidade a medida que, a 

partir de un valor limiar, a dose de radiação gama absorvida pe

lo material aumenta. 

Apesar da aplicação desta técnica conduzir ã obtenção àv 

polímeros com características vantajosas, é precizo, ainda, quî  

se faça um estudo mais aprofundado para se saber se o processa -

mento desta técnica em escala industrial é viável economicamente, 

mais precizamente, no que diz respeito ã relação custo/benefício. 
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