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EFEITOS DA RADIAÇÃO GAMA NA ESTRUTURA E NAS PROPRIEDADES

DO POL1EST1RENO

Autora: IVANIA SOARES DE LIMA

ORIENTADOR: Prof. Dr. Elmo Silvano de Araújo

RESUMO

Os poliestirenos (PS) são polímeros termoplásticos, lineares, amorfos, apresentando

massa molecular variando de 130.000 a 300.000 g/mol, sendo usados, entre outras

aplicações, na fabricação de artefatos médicos que podem ser esterilizados por radiação

ionizante.

A esterilização de artefatos médicos de plástico por radiação ionizante, em doses de

25 kGy, vem substituindo, desde a década de 60, o método tradicional que expõe o material

ao óxido de etileno (ETO), gás altamente tóxico e canceiígeno. Nos países desenvolvidos a

radioesterilização é atualmente adotada como padrão internacional, posto que este processo

não deixa resíduos indesejáveis no material esterilizado. Entretanto, no Brasil, não havendo

fiscalização eficiente, o ETO compete igualmente com a radioesterilização, apesar das

conseqüências danosas produzidas pelo gás.

Alguns polímeros, quando irradiados podem apresentar mudanças nas suas

propriedades físicas, decorrentes dos efeitos induzidos pela radiação no sistema polimérico.

Os principais efeitos são: reticulação e cisão na cadeia principal.
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Km particular, o policstircno nacional Lustrcx estudado neste trabalho, com massa

molecular viscosimétrica média de aproximadamente 260 425 g/mol quando irradiado com

raios gama na presença do ar, à temperatura ambiente (-25 °C), apresenta os principais

efeitos induzidos pela radiação. Os ensaios viscosimétricos indicaram a predominância do

efeito de reticulação sobre o de cisão no intervalo de dose de 0 a 25 kGy. Da mesma forma,

foi observada a predominância do efeito de cisão na cadeia principal sobre o de

reticulação em doses superiores de 25 kGy. Além disso, ensaios mecânicos, térmicos,

espectroscópicos (FT-1R e RMN) e ópticos foram realizados para analisar as possíveis

alterações nas propriedades físicas e químicas deste polímero.

Os valores de G, número de eventos produzidos por 100 eV de energia absorvida,

foram determinados pelo método viscosimétrico, indicando baixos graus de reticulação (Gx

= 0,15) e cisão na cadeia principal (Gs s 0,09). Portanto, as pequenas alterações na estrutura

molecular induzidas pela radiação não foram suficientes para produzirem alterações

significativas nas propriedades mecânicas, térmicas e ópticas do PS Lustrex. Assim, o

polímero pode ser utilizado em aplicações que envolvem radiação ionizante para esterililizar

artefatos médicos, sem ser necessária a incorporação de aditivos radioprotetores ao sistema

polimérico.



GAMMA RADIATION EFFECTS THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF

POLYSTYRENE

Author: IVÂNIA SOARES DE LIMA

Supervisor: Prof. Dr. Elmo Silvano de Araújo

SUMMARY

Polystyrene (PS) is a linear thermoplastic with a molecular weight ranging from

130,000 to 300,000 g/moie. This polymer has wide industrial applications. In medicine it is

used to manufacture medical supplies which can be sterilized by ionizing radiation.

The sterilization of medical instruments by ionizing radiation was introduced in the

60's as an alternative method to the conventional treatment with ethylene oxide (ETO) gas.

Radiosterilization is now a worldwide standard procedure, as it is cheaper and cleaner. Some

polymers, however, may show some changes in their physical properties following

irradiation. These changes are due to the prevailing crosslinking and main chain scission

induced by the irradiation of the polymeric system.

In the present work, Brazilian-made polystyrene " Lustrex" was irradijted with y rays

in the presence of air at room temperature. Under these conditions, the analysis of

viscosimetric essays showed the prevalence of crosslinking effects at doses uprto 25 kGy and

of main scission effects at doses from 25 to 200 kGy. Observed G values (number of events

per 100 eV of absorbed energy) pointed to low degrees of both crosslinking (Gx s 0.15) and



main chain scission (Gs s 0.09). Therefore, the minor changes in Lustrex's molecular

structure induced by irradiation have not influenced significantly its mechanical,

thermal,und optical properties. As a result, l.ustrex can be used in applications involving

radiation without the need to introduce radioprotective additives to the polymeric sysiem.

IV
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INTRODUÇÃO

Os poliestirenos são polímeros convencionais usados na fabricação de artefatos

médicos, segundo Artandi e Winkle.1 citado por HALLS (1991) podem ser esterilizados por

radiação gama em doses de 25 kGy. A esterilização de artefatos médicos plásticos, por

radiação ionizante, está substituindo, no Brasil, o método tradicional que expõe o material

ao gás óxido de etileno (ETO), altamente tóxico (GIURL1AN1, 1994).

Em muitos casos, materiais plásticos não podem ser esterilizados por técnicas que

requerem aplicação de calor ou exposição ao ETO. Esta última, embora seja uma técnica

geralmente efetiva, pode deixar resíduos indesejáveis no produto, poluindo o ambiente e

possibilitando a recontaminação. A radioesterilização, portanto, está se tornando um método

mais viável para esterilização de artefatos médicos (ARTANDI, 1977). Nos países

desenvolvidos, esta técnica é atualmente adotada como padrão internacional. Entretanto, no

Brasil, não havendo fiscalização eficiente, o ETO compete igualmente com a

radioesienlj/.ai^ão, apesar cias consequências oanosas puxiu/idas peio gas (GlURLiANi,

1994).

O processamento com radiação gama não deixa resíduos e não provoca elevação de

temperatura. O único parâmetro a ser controlado no processo é o tempo de exposição à

radiação. As propriedades físicas da radiação gama e seu alto poder de penetração permitem

que a esterilização dos produtos seja processada à temperatura ambiente e, diretamente na

embalagem final destinada ao consumidor.

Os dois principais efeitos induzidos pela radiação de alta energia nos polímeros são:

cisão na cadeia principal e reticulação. Esses efeitos provocam alterações na estrutura

molecular podendo conduzir a modificações marcantes nas propriedades físicas e químicas

\ ARTANDI, C. & WINKLE, V W. Nucleonics. 17: 59, 1959



do polímero. Por essa razão, é crescente o número de trabalhos envolvendo a ação da

radiação ionizante sobre os polímeros.

O objetivo deste trabalho é estudar os efeitos induzidos pela radiação gama no

poliestireno nacional Lustrex, uma vez que este é utilizado na confecção de artefatos

médicos esterilizáveis por radiação ionizante. Para isso, serão utilizadas técnicas

espectroscópicas, mecânicas, térmicas, ópticas e viscosimétricas, para averiguar possíveis

alterações na estrutura molecular e nas propriedades físicas do polímero, fornecendo assim

dados técnico-científicos concernentes, principalmente, às aplicações de radioesterilizações

de artefatos médicos.



REVISÃO LITERÁRIA

2. 1. Conceitos básicos de polímeros

Polímeros s2o materiais formados por moléculas muito grandes, compostas por

moléculas menores que se repetem (do grego "poli" muitos; e "mero", parte). Os

monômeros são compostos químicos que reagem para formar polímeros, dando origem aos

meros, que em alguns casos, têm praticamente a mesma composição centesimal que os

polímeros; em outros, sua composição centesimal é diferente (MANO, 1985).

A reação química que conduz à formação de polímeros é a polimerização. Esta

ocorre, de forma diferenciada, em cada etapa elementar do processo de vários mecanismos

da reação. Assim, de modo geral, os polímeros podem ser classificados de acordo com o tipo

de reação originando em: polímeros por condensação (policondensação), formados a partir

de dois monômeros bifuncionais altamente reativos, resultando, no final do processo,

resíduos de moléculas pequenas, corno água; polímeros pui adirão (poiiadi^ão), formados

por uma reação em cadeia de um monômero que geralmente apresenta dupla ligação, não

produzindo resíduos no final da polimerização. A poliadição pode ocorrer por mecanismos

aniônicos, catíônicos ou via radicais livres, sendo este último o mecanismo mais usado na

indústria.

Um radical livre pode ser compreendido como uma molécula na qual uma das

ligações atômicas está livre, isto é, existe um elétron desemparelhado, tornando-se uma

molécula altamente reativa. O radical livre pode ser gerado pela quebra de uma ligação

covalente provocada por agentes físicos e químicos.

A espécie que gera os radicais livres é o iniciador da reação. Ao encontrar uma

molécula de monômero que, de forma usual, tem uma ligação dupla (-C=C-) podendo

ser aberta, o radical livre transfere sua ligação para a espécie monomérica, o que se

denomina de etapa de iniciação. Esse radical pode também, de forma similar, transferir a



ligação livre para outras moléculas monoméricas, incorporando-as à sua estrutura, sendo

denominada de elapa de propagação. Eventualmente, dois radicais livres podem reagir entre

si formando o "polímero morto" ou simplesmente polímero. Esta etapa é denominada de

terminação.

Outras reações elementares pedem ocorrer durante a polimerização, modificando a

estrutura da cadeia polimérica final. No entanto, essas três etapas básicas, iniciação ou

formação da espécie ativa, propagação e terminação estão presentes em quase todas as

reações de polimerização.

Em contraste com as substâncias químicas comuns, os polímeros não são produtos

homogêneos, mas contêm misturas de moléculas de várias massas moleculares,

apresentando o que se chama de polidispersividade.

Os polímeros podem existir em estado amorfo, caracterizado por arranjo

desordenado das moléculas, ou em estado "cristalino", em que há uma ordenação

tridimensional. Muitos dos polímeros amorfos, naturais ou sintéticos, têm algum grau de

cristalinidade, geralmente medido em porcentagem, raramente chegando a ser 100%. A

cristalinidade pode ser conceituada como um arranjo ordenado e uma repetição regular de

estruturas atômicas ou moleculares no espaço e é observada, em geral, por técnicas de

difração de raios X ou de elétrons.

O modo mais prático e importante de classificação dos polímeros é o que se baseia

em ;:\!:ÍS propriedades físicas ;JUO, por jua vez, deleniiniaiãu stiu apiieuvâo. 1'oticmos

classificar os polímeros de alta massa molecular em três grupos importantes, borracha ou

elasíômeros, plásticos e fibras.

Borracha ou Elastômero é um material macromolecular que possui elasticidade em

longa faixa, à temperatura ambiente.

Plásticos são materiais que contêm, como componente principal, um polímero

orgânico sintético; embora sólido à temperatura ambiente: caracterizam-se por se tornarem

fluídos e possíveis de ser moldados, por ação isolada ou conjunta de calor e pressão em

algum estágio do seu processamento (MANO, 1985).

Fibra é um corpo que tem uma elevada razão entre o comprimento e as dimensões

laterais, sendo composto principalmente de macromoleeulas lineares, orientadas

longitudinalmente. As fibras apresentam estreita faixa de extensibilidade, parcialmente

reversível (como os plásticos) resistem a variações de temperatura de -50 a +150°C, sem



apreciável alteração de suas propriedades mecânicas, sendo, em muitos casos, infusíveis.

Alguns plásticos podem ser usados sob a forma de fibras.

Os polímeros ou resinas, como sSo algumas vezes chamados pelos fabricantes, são

também classificados pelas suas propriedades termoplásticas e termorrígidas. A primeira

propriedade se refere a um polímero que amolece pelo aquecimento e a uma determinada

pressão, voltando ao estado original pelo resfriamento. Os polímeros termorrígidos

geralmente requerem também para sua moldagem os elementos calor e pressão. Na primeira

aplicação de calor esses materiais transformam-se quimicamente e endurecem. Quando

atingem esse grau de dureza permanecem nesta condição e, mesmo reaquecidos não se

tornam moles (REDFARN, 1962). Evidentemente, sob intenso calor haverá a combustão do

material.

A intenção inicial dos químicos de polímeros era reproduzir as propriedades dos

polímeros naturais. Um exemplo clássico foi a descoberta do náilon como substituto da

seda. As dificuldades de obtenção de borracha natural, especialmente durante a Segunda

Guerra Mundial, deram origem a um esforço bem sucedido de obter uma borracha sintética.

A partir daí, foram desenvolvidos polímeros com características diferentes dos produtos

naturais e mais adequados aos usos pretendidos. Uma série enorme de fibras artificiais

seguiu-se à invenção do náilon, e o couro sintético sucedeu à borracha sintética. Estes novos

compostos alteraram profundamente a vida cotidiana, pois os polímeros passaram a ser

utilizados para muitas finalidades, fibras para tecidos, mobiliários, utensílios plásticos, tintas

à base de látex, brinquedos, escovas de dentes, borracha sintética para pneus, bolas,

materiais médicos e muitos outros objetos. Grande parle do desenvolvimento destes

materiais, ocorreu durante os anos cinqüenta e sessenta e envolveu o Irabalho de muitos

químicos tais como Karl Ziegler, Giulio Natta e Paul Flory, que receberam prêmios Nobel

pelo trabalho de seus grupos de pesquisa na estercoquímica de polímeros c nas reações de

polimerização.

2. 1. 1. Estereoquímica de polímeros

O uso da polimerização por coordenação aumentou muito a partir de 1953, após as

descobertas dos catalisadores de Ziegler e Natta que permitem o controle estereoquímico de

polimerizações de materiais baratos e facilmente disponíveis, tais como o propileno. Esses



catalisadores de Ziegler-Natta são iniciadores ativos, preparados a partir de halogenetos de

metais de transição e de um agente redutor. O catalisador mais comumente usado é o

AlEt3.TiCI4.

O polímero resultante difere dos polímeros anteriormente conhecidos do propileno,

que são ramificados e não cristalinos, e tendo propriedades mecânicas fracas. Com os

catalisadores de Zigler-Natta, podem-se produzir polímeros de cadeia linear com grande

regularidade estereoquímica, elevado ponto de fusão e que formam fibras muito fortes. Os

polímeros anteriores ao propileno tinham a estereoquímica caótica, chamados atáticos e não

eram cristalinos. Aqueles que têm todos os grupos de um lado da cadeia são chamados

isotáticos e os que têm grupos altemadamente dispostos de um lado e outro da cadeia são

chamados sindiotáticos (ALLÍNGER et ai., 1976), como mostra a Figura 1. Esses dois tipos

de polímeros são geralmente cristalinos.

Aíatioo (caótico) Isotâtíco (um sõ lado)

Sindiotático (alternado)

Figura -1 Tipos básicos da estereoquímica de polímeros.

2. 1.2. Massa molecular

A massa molecular dos polímeros depende das condições de polimerização, e do

monômero utilizado. Para uma mesma estrutura macromolecular as propriedades dos

polímeros mudam progressivamente com a massa molecular. Essa variação se torna pouco

6
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expressiva quando essas massas atingem ou excedem a ordem de grandeza de 10'.

Paralelamente a essa variação podem ser esperados aumentos na viscosidade de suas

soluções, na capacidade de formação de filmes, no ponto de amolecimento, na resistência à

tração, na resistência ao impacto, bem como diminuição na solubilidade.

Tratando - se de micromoléculas não é necessário fazer qualquer explicação ao

resultado obtido para sua massa molecular, uma vez que é um valor único e constante.

Entretanto, devido à polidispersividade dos polímeros, os resultados obtidos para suas

massas moleculares variam conforme o tipo de método utilizado na sua determinação.

Conseqüentemente, métodos diferentes de determinação da massa molecular, a partir das

propriedades da solução, podem conduzir a diferentes valores. Os três principais tipos de

massa molecular comumente referidos na literatura são: massa molecular numérica média,

massa molecular ponderai média e massa molecular viscosimétrica média (MANO, 1985).

A massa molecular numérica média (Mn) é determinada pelo somatório do número

de moléculas de cada espécie (N), multiplicado por suas massas moleculares (M). O

resultado deste somatório é dividido pelo número total de moléculas de todas as espécies.

Geralmente, é obtido pelos métodos de crioscopia, destilação isotérmica, osmometria ou

determinação dos grupos terminais.

M n _ _J^ (2_ I }

A massa molecular ponderai média (Mw) é determinada pela adição do produto

do peso Wi e da massa das moléculas Mi de cada fração, dividido pelo somatório total de

peso Wj. O método mais usado para sua determinação é a difusão ou espalhamento de luz.

i —

A determinação da massa molecular vfscosimclrica média (Mv) baseia-se na

propriedade característica dos polímeros de produzirem soluções viscosas, mesmo a grandes

diluições. Depende do espaço ocupado pelas macromoléculas, que causam resistência ao
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escoamento. Esta depende não apenas do número e da massa das moléculas, mas também da

sua forma na solução. Este método é o mais simples, mais econômico e fornece resultados

precisos em relação aos outros métodos. Por essa razão, ele é freqüentemente o mais

utilizado na determinação du massa molecular de polímeros. A constante a, na equnçflo (2.

3), depende do sistema polimérico, solvente e temperatura, podendo apresentar valores no

intervalo de 0,5 a 1,0.

Mv =

1/a

(2.3)

Na prática, obtêm-se os valores de Mv de modo diferente, por meio da equação

clássica de Mark-Houwink, que é válida somente para polímeros lineares:

h ] = k(Mv)a (2.4)

onde, [T|] é a viscosidade intrínseca, k e a são constantes que dependem do sistema polímero

solvente e temperatura. Essas constantes estão relacionadas com a forma geométrica do

polímero na solução e representam a medida de interação do solvente com o polímero.

Portanto, os valores d e a e k em soluções poliméneas se encontram respectivamente nos

intervalos de 0,5 a 1,0 e IO"2 a 10"* mL/g. Estes valores em condições definidas são

facilmente encontrados no Polymer Handbook (BRANDRUP & IMMERGUT, 1989).

2. 2. Caracterização de polímeros

2. 2. 1. Viscosidade 7

A viscosidade pode ser compreendida como o atrito interno de um fluido devido-à

força exercida para fazer uma camada do fluído deslizar sobre outra, ou uma superfície

escorregar sobre outra, se entre ambas há uma camada de fluído. Tanto os líquidos como os

gases são viscosos, embora os primeiros o sejam muito mais que os gases.

A massa molecular de um polímero pode ser determinada por método^



viscosimétncos, os quais são baseados no fato de que a viscosidade de um líquido, ao qual

uma partícula é adicionada, aumenta proporcionalmente com o volume da partícula. Em

séries homólogas de polímeros, o volume das macromoleeulas aumenta com sua massa

molecular, sendo portanto, o aumento da viscosidade relacionado com a massa molecular do

polímero.

Na determinação da viscosidade intrínseca, [ri], os tempos de efluxo da solução e do

solvente são medidos à temperatura constante em viscosímetros capilares, utilizando

geralmente o viscosímetro Ubbelohde. Após essas medidas, as viscosidades das soluções

podem ser determinadas pelas seguintes equações (ROSEN, 1982):

77 = viscosidade absoluta ou dinâmica;

v= viscosidade cinemática;

p- densidade da solução polimérica;

t = tempo de efluxo da solução;

b e c- constantes de calibração do viscosímetro.

O termo — dn equaçíto (2 5), que corrige os efeitos da energia cinética no fluído.

pode ser desconsiderado, se o viscosímetro apresentar um tempo de efluxo para o solvente

maior que 60 segundos. Neste caso, a equação (2.5) reduz-se a:

2-=v = bt " (2.6)
P

Em uma solução bem diluída, a densidade da solução polimérica (/?) difere muito

pouco da densidade do solvente {p0). Portanto, p é aproximadamente igual à p0 e a razão da

viscosidade (dinâmica ou cinemática) da solução com a do solvente resulta na

viscosidade relativa, íy



— = - = r (27)
• lo vo lo

em que r\, v, T|0 C V0 são respectivamente as viscosidadcs absoluta e cinemática da solução e

do solvente e t0 o tempo de efluxo do solvente.

O aumento da viscosidade relativa está relacionado com a viscosidade específica,

rjcsp, pela relação:

•Io
(2.8)

Na ordem de caracterização do aumento da viscosidade, devido à dissolução das

macromoléculas, r)eSp é dividida pela concentração, resultando na viscosidade reduzida, r|red,

como mostra a equação (2. 9).

Tired = "ff" (2- 9)

A viscosidade intrínseca pode ser determinada pelas respectivas equações de Schulz-

Blaschke, Huggins ou Kraemes (SCHRODER et ai , 1989).

Schulz-Blaschke

,o (2- 10)

Huggins

fo] K [ ] 2 C (2.11)

Kraemes
KK

- 0 . 5 M C (2.12)
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^esp "Hesp In Tlr
As retas dos gráficos _ v.v T|es - - v.v C, vs C podem ser

extrapoladas no limite de C, tendendo a zero, ou seja, os valores [r\] serão obtidos na

interseção das retas com a ordenada.

As constantes de Schulz-Blaschke, Huggins ou Kraemes, respectivamente K S B , K H

ou KK , podem ser calculadas pela declividade das retas. Tanto o solvente como a

temperatura e o sistema polimérico são fatores que influenciam os valores destas constantes.

Quando essas constantes são medidas por um sistema sob condições definidas, a viscosidade

intrínseca da solução poderá ser determinada por uma única concentração, escolhida

adequadamente (SCHRODER et ai. , 1989). Esta concentração deverá estar dentro de um

intervalo no qual a viscosidade relativa da solução polimérica satisfaça a condição 1< rjr< 2.

Para isso, ensaios experimentais com várias concentrações no método convencional, em que

[r\] - lim T)red, ou lim — são evitados na determinação da viscosidade intrínseca (ROSEN,
c->0 c-»n ç

1982).

De posse da viscosidade intrínseca a massa molecular de um polímero linear pode

ser determinada diretamente pela equação clássica de Mark-Houwink (2. 4).

2. 2. 2. Propriedades térmicas

Nos polímeros as propriedades térmicas são de grande importância e geralmente são

observadas quando a energia térmica, isto é, calor, é fornecida ou removida do material.

Portanto, as principais propriedades que caracterizam um sistema polimérico são as

temperaturas de transição vítrea e de fusão cristalina.

A temperatura de transição vítrea, Tg, está associada à rcgi3o amorfa dos polímeros e

representa a temperatura em que a mobilidade lias cadeias moleculares, devido à rotação de

grupos laterais em torno de ligações primárias, torna-se restrita pela coesão

intermolecular(MANO, 1991).

A coesão intermolecular vai depender particularmente dos grupos de átomos ligados

à cadeia polimérica, isto é, grupos polares oferecem maior interação inlermolecular do que

os não polares, dificultando assim, a flexibilidade da cadeia e grupos volumosos diminuem

também sua flexibilidade. Ramificações na cadeia aumentam sua flexibilidade e sua Tg

li.



torna-se relativamente baixa. Por exemplo, se cada hidrogênio da cadeia do polietileno for

substituído por um grupo fenil, a flexibilidade rotacional dos metilenos vizinhos em torno da

ligação C-C do polietileno não apresentará a mesma flexibilidade que tinha antes, devido à

energia de interação dos átomos de hidrogênios das cadeias vizinhas do polietileno ser

menor do que a energia de interação dos grupos fenil (ARMENIADES & BAER, 1977).

Polímeros que se encontram em temperaturas abaixo da temperatura de transição

vítrea não apresentam flexibilidades nas cadeias macromoleculares, tornando-se mais

rígidos. Geralmente, todas as borrachas têm Tg abaixo da temperatura ambiente; já, em

polímeros de uso geral, a Tg não ultrapassa a temperatura de 110 °C.

A temperatura de fusão cristalina, Tm, é a temperatura em que as regiões ordenadas

dos polímeros, isto é, os cristalitos e esferulitos, desagregam-se e se fundem. A transição é

de primeira ordem, endotérmica, envolve mudanças de estado e está associada às regiões

cristalinas. Polímeros de alta cristalinidade apresentam temperaturas de fusão relativamente

elevadas, quando comparadas às temperaturas de fusão de polímeros predominantemente

amorfos. Ela é tanto mais alta quanto maior for a estabilidade das regiões ordenadas da

massa, sendo muito elevada nos materiais inorgânicos (MANO, 1991).

Nos termoplásticos, a temperatura máxima de fusão é inferior a 300°C. Os plásticos

termorrígidos não apresentam fusão, porém sofrem carbonização por aquecimento e a razão

entre Tg e Tm está entre 0,5 e 0,8 (MANO, 1991).

A temperatura de transição vítrea àc um polímero poüniori/ado isotermicamente está

relacionada com a sua massa molecular como mostra a equação (2. 13). Entretanto, a Tg

permanece praticamente constante quando o polímero atinge determinados valores de

massa molecular. Geralmente, polímeros com muita flexibilidade rotacional na cadeia

apresentam Tg quase inalterada a partir do valor de massa molecular igual a 1000 g/mol. Por

outro lado, polímeros, com pouca flexibilidade na cadeia, apresentam Tg praticamente

constante para valores de massa molecular no intervalo de 12.000 a 40.000 g/mol. (TAGER,

1972).

Tg(°C) = Tg* - T £ - (2. 13)

onde, A é uma constante que depende do polímero e das condições experimentais e Tg00 é o
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valor da Tg a um massa molecular "infinita".

A temperatura de transição vítrea e temperatura de fusão cristalina podem ser

determinadas usando-se técnicas de análise diferencial térmica (DTA) e calorimetria

diferencial de varredura (DSC). Entretanto, o DSC é a técnica mais utilizada, pois permite

determinar várias transições, como por exemplo: transição vítrea, fusão cristalina,

cristalização, transição sólido-sólido, sendo utilizado também, no estudo de reações como

polimerização, vulcanização, oxidação e na investigação dos efeitos de reticulação e

degradação de polímeros (ROSEN, 1982).

2. 2. 3. Espectroscopia

A espectroscopia é um ramo da ciência física que trata da obtenção e da análise

qualitativa e quantitativa dos espectros de absorção ou emissão dos compostos químicos.

Conforme o fenômeno físico, que ocorre a nível atômico ou molecular, ela é dividida em

diferentes campos de análise (BUENO, 1990).

2. 2.3. 1. Espectroscopia do Infravermelho por Transformada de Fourier (FT-IR)

O espectro do infravermelho é o conjunto das absorções originárias da transição

entre dois níveis de energia vibracional de uma molécula, geralmente no estado eletrônico

fundamental, arranjada na forma de bandas em função do número de onda ou comprimento

de onda ( cm"1 ou um) da radiação. Estas bandas de absorção se devem às variações do

momento dipolar durante vibrações dos grupos funcionais das moléculas. O espectro é

apresentado na forma de um gráfico bidimensional, tendo-se a absorbância ou transmitância

em função do número de onda e/ou comprimento de onda. Os espectros vibracionais mais

estudados encontram-se no intervalo de 4000 a 200cm'1 , onde ocorrem as vibrações

fundamentais em maior número (BUENO, 1990).

O espectro vibracional é o espectro "completo" (infravermelho) do sistema de

absorção dfr molécula como conseqüência dos movimentos vibracionais das ligações

químicas. Estas vibrações são funções da constante de força das ligações que vibram (campo

de força vibTacional) c da estrutura da molécula. Os diferentes tipos de vibrações permitem

localizar diferentes intervalos de freqüências ( bandas de absorção), específicos dos grupos
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químicos, que constituem o composto estudado. Portanto, o espectro vibracional permite:

investigar a constituição do composto estudado; dar subsídios sobre a natureza das

interações intra e intermoleculares e sobre a estrutura molecular do composto sob

observação.

O mecanismo de obtenção de um espectro infravermelho por transformada de

Fourier baseia-se na utilização de uma técnica matemática que permite converter os dados

obtidos no interferômetro, para frequências individuais (amplitude do sinal em função do

tempo), em dados que permitem apresentar o espectro na forma familiar de intensidade em

função da freqüência (número de onda). O interferômetro de fundo é transformado em um

espectro de simples feixe e estocado na memória do microcomputador e este reproduz o

espectro, como se ele tivesse sido registrado no espectrofotômetro de duplo feixe.

Existem dois tipos de vibrações moleculares: as deformações axiais e as deformações

angulares. Uma vibração de deformação axial é um movimento rítmico ao longo do eixo da

ligação, de forma que a distância interatômica aumenta e diminui alternadamente. As

vibrações de deformação angular correspondem a variações de ângulos de ligação, seja

internamente em grupo de átomos, seja deste grupo de átomos em relação à molécula como

um todo. Assim, por exemplo, a deformação angular assimétrica no plano, a deformação

angular assimétrica fora do plano e as vibrações torcionais pertencem a esta última categoria

c envolvem uma mudançu nos ângulos de ligado, com referência a um conjunto de

coordenadas colocadas de modo arbitrário na molécula (SiLViiRS'i'EIN, 1979).

Apesar da elevada massa molecular, nem sempre os polímeros apresentam espectros

infravermelho mais complicados que os dos simples monômeros. No entanto, estes espectros

são sensíveis às conformações ao longo da espinha do polímero e à sua cristalinidade. Para

polímeros semicristalinos, a absorbância total de uma banda de absorção é dada pela soma

das contribuições dos componentes cristalinos, amorfos e outras absorções independentes.

Para distinguir as contribuições responsáveis, por exemplo, com alta cristalinidade e depois,

com baixa cristalinidade é só comparar os espectros. As técnicas para obtenção do espectro

de um polímero portanto, não são diferentes das empregadas para outros compostos

químicos.
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2. 2. 3. 2. Ressonância Magnética Nuclear (RMN)

A espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) é basicamente uma outra

forma de espectrometria de absorção. De forma semelhante à que ocorre na espectrometria

no infravermelho, sob condições apropriadas, uma amostra pode absorver radiação

eletromagnética na rcgiüo de radiofreqüência em uma freqüência governada pelas

características estruturais da amostra. A absorção é função de determinados núcleos da

molécula. Um registro gráfico das freqüências dos picos de absorção em função de suas

intensidades constitui-se em um espectro de RMN.

Uma evolução importante na detecção de sinais fracos é a RMN com transformada

de Fourier (FT). Uma série de pulsos curtos de radiofreqüência é usada em vez de um sinal

contínuo, de modo a cobrir a cada pulso toda a região de freqüência na qual o núcleo

absorve energia. Nessas condições, todos os núcleos capazes de absorver energia são

excitados. Após a passagem do pulso de energia, os núcleos retornam ao estado

fundamental, pelos processos normais de relaxação, produzindo o sinal da transformada de

Fourier. O sinal de saída não se assemelha ao sinal convencional da RMN. Um pulso dura

aproximadamente um milissegundo e várias centenas de pulsos em intervalos adequados

tomam somente uns poucos minutos. Os sinais de saída são armazenados em um

computador e convertidos em espectro convencional de RMN por um segundo computador.

Pode-se obter desta forma espectros de amostras de até lOuu (SILVFRSTFIN, 1979).

2. 2. 4. Propriedades ópticas

As propriedades ópticas de um material são governadas diretamente pelo percurso

das interações da luz com o material. As interações significantes para os materiais

poliméricos são: refração, reflexão, absorção e dispersão. Comumente, muitas dessas

propriedades ópticas são observadas em termos de cor, opacidade, translucidade,

transparência (percentual de transmissão) e índice de refração.

A transparência à luz visível é apresentada por polímeros amorfos ou com muito

baixo grau de cristalinidade é quantitativamente expressa pela trunsmitância (T), que é a

razão entre a potência radiante transmitida (intensidade / ) na direção de um feixe paralelo à

superfície c a potência da radiação incidente ( intensidade /„), levando-se em conta somente
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a absorção da amostra (BUENO, 1990), ou seja:

(2.14)

A transmitância, portanto, não tem dimensão, mas é função do comprimento de onda

e da espessura da amostra. É uma quantidade característica do meio transparente em relação

à radiação incidente. Em alguns polímeros, a transmitância atinge até 92% na região visível

e a presença de inclusões muito pequenas, de resíduos de catalisadores, traços metálicos

originados do equipamento de processamento, aditivos ou cristalinos, torna o material

scmitransparcntc, pois essas partículas contribuem para o espalhamento da luz (MANO,

1991).

2. 2. 5. Propriedades mecânicas

Os materiais estruturais usados na indústria devem, em sua grande maioria, ter boa

resistência. A resistência é uma medida das forças externas aplicadas ao material, as quais

são necessárias para vencer as forças internas de atraçüo entre as partículas elementares do

referido material. Resumidamente, a resistência se deve à soma das forças de atração entre

os elétrons e os prótons, no interior üo material. Nas nioleei'la-, pequenas, os átomos que as

constituem estão unidos por ligações covalentes que atuam entre eles. Porém, as forças de

van der Waals, atuantes entre essas pequenas moléculas, são de pequeno valor e portanto

desprezíveis no que diz respeito à resistência do material. Quando as ligações covalentes

unem um grande número de átomos, formando as moléculas gigantes, como no caso dos

polímeros, a resistência do material é elevada.

Nos materiais plásticos, a soma das forças de van der Waals que atuam entre as

longas moléculas em cadeia é suficiente para conferir uma resistência considerável a esses

materiais. Os átomos dentro dessas moléculas são unidos, evidentemente, por ligações

covalentes. Por outro lado, a ligaçilo clclrovulcnlc tende a ser fraca. À medida que ela e

desfeita, dá-se o fenômeno de clivagem. Isto ocorre porque o equilíbrio é perturbado logo

que a posição de um íon qualquer é modificado (111GGINS, 1982)

As propriedades mecânicas compreendem a totalidade das propriedades que
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determinam a resposta dos materiais às influências mecânicas externas e são manifestadas

pela capacidade desses materiais desenvolverem deformações reversíveis e irreversíveis, e

resistentes à fratura.

Essas características fundamentais dos materiais são geralmente avaliadas por meio

de ensaios, que indicam diversas dependências tensão-deformação. Entretanto, esses ensaios

são insuficientes para descrever completamente os materiais poliméricos também a nível

molecular. Assim, as características moleculares dos polímeros, refletidos nas propriedades

mecânicas, podem ser quantificadas por métodos, cujo empirismo é contrabalanceado pelo

rigor das condições estabelecidas nas normas técnicas de cada país.

As propriedades mecânicas mais importantes decorrem de processos em que existem

grandes relaxações moleculares, como relaxação sob tensão, escoamento sob peso constante

e histerese:, F.ssas relnxnçfles dependem muito da temperatura, da capacidade de

desenvolver deformações reversíveis pronunciadas, que são maiores em elastômeros

vulcanizados, e da íntima correlação entre processos mecânicos e químicos, os quais se

influenciam mutuamente de modo substancial (MANO, 1991).

Os polimeros com cadeias formadas por anéis aromáticos, interligados por um ou

dois átomos pertencentes a grupos não parafínicos, oferecem maior dificuldade à destruição

da ordenação macromolecular e, assim, apresentam propriedades mecânicas mais elevadas

que se mantêm ao longo de uma ampla faixa de temperatura (HIGG1NS, 1982).

O fato conhecido de algumas propriedades dos plásticos dependerem do seu

processamento (isto é, sua história térmica) é uma manifestação usual da histerese. No caso

de propriedades mecânicas, a histerese pode ser medida pela perda de energia durante um

dado ciclo de deformação e recuperação do material.

2. 2. 5. 1. Resistência à tração na ruptura (R T)

A resistência à tração na ruptura é a tensão de tração no ponto de ruptura do corpo de

prova. A tensão de tração é a carga de tração por unidade de área mínima da seção

transversal original, compreendida dentro da porça"o -estreita, suportada pelo corpo de prova

em qualquer instante dado. E expressa em termos de força por unidade de área (ASTM D

2. A hislcrcse é um fenômeno observado cm alguns materiais nos quais certas propriedades, em determinado estado,

dependem de estados anteriores, c comumcnlc descrita como a memória do material para aquela propriedade
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638, 1981), ou seja:

R T = TENSÃO =
h'ORQi

ÂIF.A Ao
(2. 15)

P É a carga suportada pelo corpo de prova em qualquer instante dado.

Ao É a área original da seção transversal do corpo de prova.

Os polímeros (exceto as fibras) têm valores de resistência à tração muito baixos

(~ 100 MPa) em relação aos valores dos metais que apresentam resistência muito elevada

(-1000 MPa). Esses resultados são comumentes expressos, tanto na literatura como na

indústria, em MPa, Pa, N / m2, kgf / mm2 (MANO, 1985).

2. 2. 5. 2. Alongamento na ruptura

O alongamento na ruptura se dá quando o material é tensionado acima de seu limite

de elasticidade, ou seja, é o aumento no comprimento produzido na porção estreita do corpo

de prova por uma carga de tração (REDFARN, 1962). A Figura 10 mostra que, para tornar

os resultados comparáveis, é necessário haver uma relação padronizada entre o comprimento

pudrào do corpo de prova c a ár^a da seção transversal do mrsmo Já que a maior parte da

deformação plástica se dá no "pescoço" (entre Z e Y), a percentagem de alongamento,

quando se considera XY como o comprimento padrão, pode ser calculada pela equação

(2. 16).

Figura 10 - Corpos de prova proporcionais (REDFARN, 1962).

Al
ALONGAMENTO (%) = j ~ x 100 (2. 16)
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Al - deformação ou variação no comprimento do corpo de prova

Io - comprimento original entre as garras ou marcas de referências

A deformação se refere à alteração de forma proporcional produzida em um material

sob influência de (ensüo. Lila ê uma relação numérica, medida como o número de milímetros

de alteração para cada milímetro do comprimento original.

A deformação pode ser elástica ou plástica. Quando a deformação é de natureza

elástica, os átomos são deslocados de suas posições iniciais pela aplicação da tensão. Porém,

quando esta tensão é removida, os átomos retornam às posições iniciais que tinham em

relação aos seus vizinhos. A deformação elástica é aproximadamente proporcional à tensão

aplicada (Figura 3a) (HIGGINS, 1982) e para fins práticos, pode-se dizer que o material

obedece à Lei de Hooke. Esta lei estabelece, que a deformação de um corpo de prova

elástico é diretamente proporcional à tensão aplicada.

DEFORMAÇÃO

Figura 3a - Tensão em função da
deformação elástica

DEFORMAÇÃO
PERMANENTE

DEFORMAÇÃO

Figura 3b - Tensão em função da
deformação plástica

A deformação plástica se dá quando o material é tensionado acima de seu limite de

elasticidade. Com a deformação plástica, os átomos se movimentam dentro da estrutura,

adquirindo novas posições permanentes em relação a seus vizinhos. Quando a tensão é

removida, apenas a deformação elástica desaparece e toda a deformação plástica produzida

permanece (Figura 3b) (HIGGINS, 1982).

Uma boa regra a seguir é que, usualmente, é necessário ter-se aproximadamente

1000 unidades repetidas para um polímero ter propriedades plásticas . Em um extremo, o

polietileno deve ter massa molecular aproximada de 1.000.000 para que apresente as

propriedades físicas adequadas à fabricação de objetos como frascos e bacias. Por outro
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lado, o náilon, uma poliamida, apresenta as propriedades físicas compatíveis com a

confecção de fibras, quando tem uma massa molecular da ordem de 50.000. Obviamente, as

atrações de van der Waals e as pontes de hidrogênio determinam a natureza da resistência do

polímero e sua utilidade (ALL1NGER et ai, 1976). Podem-se imaginar as cadeias

"empacotadas" de um polímero não polar (polictileno, poliestireno, cloreto de polivinila)

deslizando umas sobre as outras com relativa facilidade, dando a aparência de flexibilidade

2. 2. 5. 3. Módulo de elasticidade

O módulo de elasticidade é medido pela ra/ào entre a tensão e a deformação, dentro

do limite elástico, em que a deformação é totalmente reversível e proporcional à tensão.

Portanto, está relacionado com a declividade da reta na região elástica da curva tensão em

função da deformação (MANO, 1991).

. , _ tensão
M - E = deformação (2' 17>

O módulo de elasticidade está diretamente relacionado com a rigidez do polímero, o

aumento deste significa que o polímero se torna mais rigido.

Os polímeros de alta cristalinidade, ou aqueles que apresentam estruturas rígidas

aromáticas, ou ainda os polímeros reticulados, revelam módulo de elasticidade mais

elevado, geralmente, não excedendo 4900 MPa, enquanto que as fibras podem atingir 14.700

MPa (MANO, 1991).
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2. 3. Irradiação de polímeros

2. 3. 1. Química das radiações

O estudo dos efeitos químicos produzidos em um sistema, quando ocorre absorção

de radiação pode ser classificado, de acordo com a intensidade da energia absorvida, em

fotoquímica e química das radiações (SPINKS, 1964).

A fotoquímica está relacionada com a excitação eletrônica associada à radiação cujo

comprimento de onda está entre 200-750 nm, na faixa do espectro de luz visível à

ultravioleta. Entretanto, a química das radiações estuda os efeitos químicos produzidos em

um sistema quando ocorre absorção de radiação cujo comprimento de onda é menor que 90

nm, ou seja, radiação ionizante (SPINKS, 1964).

A principal diferença entre química das radiações e fotoquimica está na energia da

radiação que provoca eventos químicos diferentes. Na química das radiações, a energia das

partículas e dos fótons é muito maior que a energia dos fótons causadoras de reações

fotoquímicas. Assim, na fotoquímica, cada fóton excita apenas uma molécula. Na química

das radiações, cada fóton ou partícula ioniza ou excita um grande número de moléculas, que

estão distribuídas ao longo da trajetória da radiação. Portanto, as reações são bastante

complexas, porque há formação de espécies excitadas e ionizadas em alta concentração,

particularmente nas fases sólida e líquida.

A química das radiações dos polímeros é, portanto, a química das moléculas neutras,

radicais, íons e espécies excitadas. A formação dos ions e dos radicais são os principais

responsáveis por muitas alterações nas propriedades químicas e físicas no sistema

polimérico (GEYMER, 1973).

2. 3. 2. Interação da radiação gama nos polímeros

A interação dos raios gama com a matéria é marcadamente diferente da que ocorre

com as partículas alfa e beta. Os raios gama por nüo terem carga e massa, apresentam poder

de penetração muito maior do que as partículas. Portanto, sua absorção depende do tipo de

interação que provoca. ~
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A probabilidade de ocorrência de um tipo de interação está associada ao

comprimento de onda, X, ou seja, à sua energia, F., e ao número atômico do meio, sendo:

E = h^- (2. 18)

onde, c é a velocidade da luz e h é a constante de Planck

No decaimento radioativo do núcleo de ^Co, os raios gama emitidos possuem

energias de 1,17 e 1,33 Mev. A interação desses raios com o polímero dá-se,

preferencialmente, por efeito Compton.

hv

/ , \\hv
' ' / '~N v \1 ' . ' '
i > V i i

Figura 4 - Efeito Compton

O elétron Compton, ao interagir com as inolecuias cio polímero, i l i , peide sua

energ:a cinética produzindo íons, elétrons secundários e moléculas excitadas. O elétron

secundário tem energia suficiente para ionizar e excitar várias moléculas poliméricas, até

alcançar a energia térmica do meio, tornando-se "termal izado" podendo, assim ser absorvido

por uma molécula neutra, forrrarcvj um ânion, ou ser recombinado com um cátion,

produzindo moléculas excitadas. As moléculas excitadas formadas nas reações (2) e (4)

podem ser dissociadas em radicais ouíons, como mostram as reações (5) e (6).

Quando a molécula absorve um quantum de luz, passa para um estado excitado

podendo perder o excesso de energia em processos físicos (supressão térmica, conversão

interna, fluorescência c fosforesccncia) ou químicos (reações de radicais e reações de não

radicais).
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PH

PH

hv

PH+

PH

d)

(2)

PH + e' PH' (ou F + H)

PI I"

(3)

(4)

PH

PH'

•*- P • + H

•*- H + + P

(5)

(6)

O processo físico mais simples é o da supressão térmica, no qual a energia de

excitação é transferida para outras moléculas presentes no sistema. A quantidade de energia

perdida por ionização e excitação, na trajetória do elétron, usualmente é conhecida como

transferência de energia linear, L^LAMARSH, 1975), dada por:

47iz2e4NZ Í2mev2>)

mev
(2. 19)

onde,

z = número atômico da partícula incidente;

Z = número atômico do absorvedor;

N número de átomos por cn* do material do absorvedor,

e = carga do elétron;

rrie = massa de repouso do étron;

v = velocidade do elétron;

I = potencial médio de excitação ou ionização do absorvedor.

A transferência de energia linear era abreviada por LET. I'oicm, em 1971 a Comissão Internacional de

Unidades e Medidas de Radiação (ICRU) substituiu o LET por L*,



As principais conclusões sobre o Lx são:

1 - Aumenta com o decréscimo de energia, isto é, como os elétrons são lentos transferem

uma quanlidadc maior de energia para o sistema, logo produzem mais ionizações e

excitações.

2 - O produto NZ c igual ao número de elétrons por cm3, isto é, L» é diretamente

proporcional à densidade de elétrons, sendo portanto, mais baixa nos gases do que nos

sólidos ou líquidos.

3 - 0 estudo da química das radiações, nos efeitos da transferência de energia linear em

substância de massa molecular baixa, tem mostrado que a densidade de ionização e a

excitação aumentam com o aumento do L^ Entretanto, esse resultado difere

quantitativamente c qualitativamente nas irradiações de baixo 1 .̂ (SCHNABFiL, 1981)

2. 3. 3. Principais efeitos da radiação em polímeros

Dole, em 1948, estudando a química das radiações, descobriu alguns efeitos

causados pela radiação nos polímeros. Esses efeitos são: formação de produtos gasosos,

redução de insaturação existente, produção de novas insaturações, reticulação e cisão das

üj^ões da cadeia 'principal Porém dentre esses efeitos, os mais importantes sã"o de

reticulação e a cisão das ligações da cadeia principal (degradação), pois estas duas reações

causam a maioria das alterações nas propriedades do polímero (0'DONNELL &

SANGSTER, 1970). Assim, os polímeros têm sido classificados em dois grupos, de acordo

com seu comportamento à irradiaç aqueles que reticulam ou os que degradam.

2.3 .3 . 1. Reticulação

Reticulação é um processo no qual duas cadeias poliméricas se ligam quimicamente,

formando uma rede tridimensional, que tem como principais consequências o aumento na

massa molecular e no módulo de elasticidade, como também o decréscimo da solubilidade

(SCHNABEL, 1981).
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2. 3. 3. 2. Degradação

Degradação é qualquer reação química destrutiva dos polímeros, causada por agentes

físicos e químicos. Portanto, pode ser classificada em química, térmica, mecânica, biológica,

fotoquímica e radiolítica (SCHNABEL, 1981). Exemplos destes agentes são:

Agentes físicos: radiação solar e outras radiações, temperatura e atrito intenso.

Agentes químicos: água, ácidos, bases, solventes, outros produtos químicos, oxigênio, ozônio

e outros poluentes atmosféricos.

Entre os tipos de degradação que podem ocorrer nos polímeros destacam-se:

- Degradação na superfície: altera o aspecto visual do material polimérico e principalmente

a cor, para os moldados em cores claras.

- Degradação na estrutura: altera as propriedades mecânicas, térmicas, elétricas e

compromete o desempenho estrutural do material polimérico.

- Degradação sem cisão da cadeia principal: em geral é uma degradação em nível

superficial; pode ocorrer principalmente nas seguintes reações: formação de ligações

cruzadas, substituição ou eliminação de grupos laterais, reações entre os próprios grupos

laterais, incluindo ciclização, etc. Em função do tempo e de outras condições, este tipo de

degradação poderá evoluir para o tipo da degradação com cisão da cadeia principal do

polímero.

- Degraaação com cisuu da cadeia principal da poliineru: pode causar uma redução

significante das massas moleculares das cadeias poliméricas, levando-as à degradação

molecular, ou seja, a molécula polimérica é dividida em duas moléculas menores, de modo

que a distribuição da massa molecular é alterada. Portanto, a degradação é o processo oposto

à reticulação com relação à massa molecular média Não se_sabe, até agora, qual a

probabilidade da cisSo ocorrer em uma determinada posiyào da cadeia principal, mas se

pode supor que a probabilidade de cisão da ligação próxima à extremidade seja diferente da

probabilidade de cisão na parte central da molécula.

Uma regra geral para os polímeros que reticulam e os que degradam é:

(PARKINSON & K.EYSER, 1973): em polímeros, contendo as unidades tipo (A) ocorre,

geralmente, cisão homolítica C-C na cadeia principal (degradação^devido ao fato de R e R,

serem grupos volumosos que impedem a aproximação das cadeias. Por outro lado, polímeros

contendo unidades tipo (B) reticulam, isto é, ocorre cisão homolítica C-H e
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conseqüentemente ligação química cruzada entre as cadeias.

H R H R
II II

Ç - C — — C - C -
II II
H R, H H

(A) (B)

Assim, o poli(metacrilalo de metüa) e o poli(isobuteno) degradam, mas o polietileno

reticula, embora essa regra tenha muitas exceções, devido principalmente à propagação da

energia livre no sistema. Foi verificado que quando a energia é baixa, os fatores eletrônicos e

estéricos favorecem a degradação(O'DONNELL & SANGSTER, 1970).

Em muitos casos, a reticulaçâo e a degradação podem ocorrer simultaneamente. No

entanto, um efeito pode ser predominante em relação ao outro; isto vai depender da estrutura

química do polímero, das condições ambientais e da taxa de dose utilizada na irradiação

(DOLE, 1973).

A estrutura química de um polímero é de fundamental importância na observação

dos efeitos da irradiação. Por exemplo, tem sido observado por diversos pesquisadores que o

anel benzeno, em sistemas poliméricos, é um componente estabilizante para os efeitos

induzidos pela rudiuçüo. Por esta razão, polímeros que contêm na sua estrutura anéis

benzênicos mostram grande estabilidade, em geral maior que a dos alifáticos, devido à

dissipação de energia pela ressonância dentro dos anéis (RE1CHMANIS & O' DONNELL,

1989).

As taxas de dose elevadas podem produzir aumento na temperatura do polímero,

podendo ocorrer a formação de radicais poliméricos. Além disso, a presença de oxigênio na

irradiação, em determinados polímeros, pode acelerar a formação desses radicais, podendo

também neutralizá-los. Isto é, a irradiação não é o único parâmetro que pode causar efeitos

degradativos na estrutura química de um polímero (CLOUGH & GILLEN, 1991).

A eficiência de um processo radiolítico é convenientemente descrita em termos dos

valores de G. Esses valores correspondem ao número de eventos químicos formados por 100

eV de energia absorvida (REICHMANIS & O' DONNELL, 1989). Em polímeros com

distribuição de massa molecular normal, geralmente o efeito de cisão da cadeia principal é
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predominante, em relação ao efeito de reticulação, se o valor G de cisão, Gs, exceder o valor

G de reticulação, Gx, por um fator de quatro. Essa condição está relacionada com a

simultaneidade dos efeitos (GUILLET, 1985).

Gs > 4 Gx (2. 20)

Em polímeros irradiados, nos quais o efeito predominante é a reticulação ou a cisão

da cadeia principal, o número aleatório desses efeitos é proporcional à dose de radiação

absorvida. Portanto, o valor G pode ser determinado usando a expressão (2. 21) que foi

deduzida por (ARAÚJO, 1993), onde Mv, G e D (Dose de radiação em kGy) estão

relacionados.

0.104 0 D (2_

Mv Mvo | r ( a + 2)} •

onde, Mvo e Mv são as massas moleculares viscosimétricas médias antes e após a

irradiação, respectivamente, F é a função gama e a é constante de Mark-Houwink.

Os valores G de reticulação e cisão de alguns polímeros comerciais e experimentais

têm sido determinados por vários pesquisadores. Observa-se da literatura, que polímeros

irradiados em condições diferentes apresentam valores diferentes de G, ou seja, os efeitos

estão ocorrendo com probabilidades diferentes A tabela 1 mostra os valores G

representativos para uma determinada condição de irradiação

A eficiência do processo radiolitico pode produzir várias cisões nas moléculas do

polímero. A quantidade de cisões por molécula pode ser avaliada usando a expressão (2.

22), onde Mv e Mvo são massas moleculares do polímero irradiado e do não irradiado,

respectivamente (GUILLET, 1985).

Mvo ,
- l - (222)
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Tabela 1- Valores representativos de Gs e Gx para vários polímeros (GUILLET, 1985).

Polímero

Polietileno (baixa densidade)

Polietileno (alta densidade)

Polipropileno

Polisopreno

Polisobutileno

Poliestireno

Poli(dimetil siloxano)

Poli(metil acrilato)

Poli(metil metacrilato)

Celulose

Poli(metil isopropenil cetona)

Gs

0,2

~0

0,6

1,2

5,0

0,04

0

0,5

2,5

10,0

1,1

Gx

1,7

1,8

0,5

~0

~0

0,02

2,5

0,76

~0

~0

- 0

2. 3. 4. Radioesterilização de artefatos médicos

O uso cada vez mais difundido de materiais plásticos na medicina e em laboratórios,

combinado com a crescente preocupação com o uso de gases germicidas altamente tóxicos,

criou a necessidade do desenvolvimento de técnicas alternativas de esterilização. Portanto,

desde a década de 60, a radiação de alta energia tornou-se um meio mais viável para a

esterilização de artefatos médicos.

A radiação de alta energia (raios-y e feixe de elétrons) é empregada para esterilizar

materiais médicos como seringas, luvas, tubos de soro, dentre outros, reduzindo a população

microbiana. Para isto, basta submeter os materiais ou produtos à açüo da radiação em dDses

de aproximadamente 25 kGy, que já é maior do que a necessária para cumprir com a

definição industrial de material estéril (MASE1JHLD et ai., 1980). Um dos radioisótopos

mais utilizados para esterilização de artefatos médicos c o wCo, produzido pelo

bombardeamento com neutrons do metal 5>Co em reatores nucleares. Sua meia-vida é de 5,3

anos e emite raios gama com energias de 1,17 e 1,33 MeV n3o deixando resíduos radioativos

no material esterilizado. —

Outros processos que podem ser utilizados para esterilização de materiais, além da

irradiação, são o uso de vapor seco(estufas), vapor úmido (autoclave) e o gás óxido de
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etileno. Em termos de eficiência, os processos se equiparam, embora em alguns materiais

poliméricos o calor nüo possa ser empregado. O uso do gás é bem mais complexo quanto ao

controle do processo, exigindo atenção para os itens de temperatura, umidade, pressão,

composição e tempo de exposição.

Na irradiação, por outro lado, é preciso controlar apenas o tempo. Os produtos são

processados à temperatura ambiente e diretamente na embalagem final destinada ao

consumidor, evitando recontaminação. Já no caso do óxido de etileno, os materiais precisam

ser aerados por até uma semana para evitar a permanência de derivados tóxicos (como óxido

de etileno, etileno glicol e etileno cloridina) prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. O

prazo de validade da esterilização por radiação gama é maior, pois o produto pode ser

processado em embalagens de plástico. O uso do gás Óxido de Etileno (ETO) exige por lei

que a embalagem seja de papel grau cirúrgico para permitir a entrada e saída do gás, o que

torna a embalagem mais frágil.

Quanto ao custo, seguindo-se todas as restrições impostas pela legislação

internacional, o do gás chega a ser duas vezes maior que o da irradiação. Especula-se que,

sem seguir as determinações recomendadas, o custo do processo com óxido de etileno chega

a ser 30% menor que o da radiação. O óxido de etileno vem sendo cada vez mais substituído

pela radiação nos países industrializados devido aos efeitos tóxicos do gás que provocam,

entre outras conseqüências, irritação na pele e nas vias respiratórias.

2. 4. Poliestireno

A família dos plásticos de estireno é uma das maiores e mais importantes incluindo,

não apenas o PS cristal, mas também o HIPS ( poliestireno de alto impacto), o ABS

(acrilonitrila-butadieno-estireno) e o SAN (estireno-acrilonitrila), dentre outros.

2. 4. 1. Propriedades físicas do poliestireno

O poliestireno^PS, cristal tem massa molecular variando de 130.000 a 300.000 g/mol

c peso especifico de t,05 a 1,07. li um material transparente, apresentando baixa absorção

de umidade e boas propriedades de isolamento elétrico.

É estável à água, álcool, alcalis, ácidos, sais inorgânicos e alguns hidrocarbonetos
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alifáticos. Entretanto, é instável em altas temperaturas e a diversos solventes orgânicos. É

solúvel em hidrocarbonetos aromáticos e clorados, sendo atacado por óleos, éteres, aldeídos,

cetonas e ésteres, além de alguns hidrocarbonetos alifáticos e ácidos concentrados.

O PS é um material bastante rígido e duro mas extremamente leve, sendo porém,

quebradiço devido à sua elevada temperatura de transição vítrea, Tg, (~ 100°C), e à

temperatura de fusão, Tm, (~ 235°C). Na temperatura ambiente, a resistência à tração e o

alongamento apresentam valores baixos e módulo de elasticidade alto. Estas propriedades

permanecem inalteradas em baixas temperaturas (CHARLESBY, 1960). Adicionando-se

certa quantidade de plastificante ao sistema polimérico, pode-se deixá-lo mais flexível e,

conseqüentemente, mais resistente ao impacto. Por exemplo, o poliestireno de alto impacto,

HIPS, obtido de um composto de PS mais borracha à base de estireno/butadieno, possui

melhores propriedades mecânicas e químicas do que o PS comum (JAMES, et ai., 1989). Os

valores de resistência à tração, alongamento e módulo de elasticidade do PS estão em torno

de 35 MPa, 1% e 2813 MPa, respectivamente, segundo os métodos da ASTM D-638.

A temperatura de transição vítrea do poliestireno é uma função da sua massa

molecular (equação 2. 13). A Figura 5 mostra que para valores acima de 85.000 g/mol a Tg

deste polímero sofre pequenas variações, isto é, o movimento dos grupos laterais das cadeias

macromoleculares do PS aumenta até atingir um certo limite de massa molecular; após esse

limite, os grupos laterais se movem praticamente à temperatura constante.

A cristalinidade do PS é baixa, sendo portanto amorfo na caracterização. Os grupos

fenil são arranjados na razão de cada lado da cadeia polimérica. Esta razão de distribuição

previne cristalização igual em baixas temperaturas e a estrutura do polímero é

completamente revelada por difração de raio-X.

A presença de estereoisômeros nos polímeros é indicada no espectro do

infravermelho pelo aparecimento de novas frequências de absorção, mudanças de

freqüências e alargamento de picos. O método ideal para determinar diferenças de resultados

de estruturas sindiotáticas ou isotáticas consiste basicamente na preparação de dois

polímeros estericamente puros e na comparação de seus espectros. Os polímeros

estericamente puros de poliestireno podem ter várias configurações no estado sólido e essas

diferenças são refletidas no espectro da Figura 6.
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10.000 100.000
Mn

1.000,000

Figura 5 - Influência da massa molecular numérica média na temperatura de transição vítrea
do poliestireno. •, técnica de DSC. D, técnica volumétrica. Curva correspondente a Tg (K) =
375- 190.000/Mn(JR. 1989).
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Figura 6 - Espectros (FT-IR) do poliestireno a) .-tlático b) isotático c) sindiolálico (KOFNIG, 1992).
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2. 4. 2. Polimerização do poliestireno

Hm uma solução cie estircno cm benzeno, todas as moléculas de estireno são

idênticas e todos os métodos de determinação da massa molecular devem levar ao mesmo

resultado, dentro das incertezas experimentais. Por outro lado, em uma solução de

poliestireno em benzeno, as massas das moléculas poliméricas individuais estão distribuídas

dentro de uma faixa de valores. Conseqüentemente, métodos diferentes de determinação da

massa molecular a partir das propriedades da solução podem conduzir a diferentes valores.

Numerosos processos têm sido empregados para a produção de estireno. O principal

método empregado industrialmente depende da combinação catalítica do benzeno com o

etileno, dando o etil-benzeno que é desidrogenado por um processo especial de

aquecimento, obtendo-se o monômero estireno (JAMES ei ai, 1989).

A polimerízação do estireno é catalisada por peróxido de benzoila, podendo ser

obtida por poliadição de massa, emulsão, em pérola ou em solução. Polímeros para

moldagem por injeção e extrusão são fabricados a partir da poliadição em pérola ou em

solução.

Na polimerização por pérola, o estireno, contendo peróxido de benzoila como

catalisador, é colocado em recipiente fechado e provido de um agitador, juntamente com

água e um pó inorgânico, como agente de suspensão. Controlando-se a velocidade do

agitador, o tamanho das partículas dispersas de estireno é controlado de modo que elas

permaneçam do tamanho de uma cabeça de alfinete. Aquecidas, as partículas do monômero

polimerizam-se, originando pérolas de polímeros, que são lavadas c secas.

Na polimerização por solução, o monômero e o catalisador são dissolvidos no etil-

benzeno e a solução é submetida a um aquecimento controlado em uma série de reatores.

Finda a reação, o solvente é removido e o polímero desintegrado.

O poliestireno, obtido por intermédio desses processos, é transformado, por mistura a

quente, em material de moldagem, juntamente com pigmentos ou corantes. Geralmente

como lubrificante, emprega-se um pouco de estearato de zinco. A mistura a quente pode ser

efetuada sobre cilindros, formando uma película, que é cortada em pedacinhos, ou

preferivelmente, cm máquinas de exlrusüo especiais, produzindo barras de seçüo quadrada,

cortadas em grãos ou grânulos.

Existem três tipos de poliestireno de uso comum no comércio, poliestireno de fluxo
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baixo, de fluxo médio e de alto calor. A escolha destes polímeros, na maioria das vezes, vai

depender do método de fabricação (injeção ou extrusão) e da aplicação do seu uso final. Os

poliestirenos de fluxo baixo c médio são geralmente usados na moldagem por injeção, e os

de alto calor na moldagem por cxlrusão A tabela 2 mostra as propriedades específicas de

cada tipo de polieslireno (JAMES d ai, 1989)

Tabela - 2 Propriedades dos poliestirenos no seu uso comercial (HAHNFELD & DALKE,
1989).

Propriedades

Índice de fluidez

Ponto de amolecimento VICAT

Temperatura de deflexão sob carga

Resistência à tração na ruptura

Teiisilo de llcvíki na luptuia

Alongamento na ruptura

Módulo de elasticidade

Módulo de cisalhamento

Resistência ao impacto IZOL)

Dureza Rockwell (escala M)

Massa molecular

Mw

Mn

Método

ASTM

D1238

D1525

D648

D638

1)638

D638

D638

D790

D256

D785

Alto

calor'1

1,6

108

103

56,6

xis
2,4

3340

3155

24

74

300

130

Fluxo

médio

7,5

102

84

44.8

s.\s
2,0

2450

3 i 50

16

76

225

92

Fluxo

baixo6

16

88

77

35,9

1,6

3,1

19

81

218

74

Unidades

g/10mi

°C

°C

MPa

Ml'a

%

MPa

MPa

J/m

.Polieslireno de alio calor são aqueles que têm massa molecular muilo elevada e não contêm óleo mineral e

outros aditivos que auxiliam o fluxo da resina

Poliestirenos de fluxo médio sào aqueles que tem massa molecular alta e contém 1 a 2% de óleo mineral

adicionado na resina.

. Poliesiirenns de fluxo haixo s?.o aqueles que tem massa molecular baixa e contêm 3 a 4% de óleo mineral

adicionado na resina
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2. 4. 3.. Degradação radiolítica do poliestireno

Como foi visto na (seção 2. 3. 3. 2), que a presença do oxigênio na irradiação de um

polímero pode acelerar a formação dos radicais poliméricos, isto é, os radicais reagem com

o oxigênio presente no ar produzindo novos radicais, que contribuirão no processo

degradativo do polímero. Diante deste fato, será abordado nas reações de (7) a (13) o

mecanismo de oxidação considerando a radiólise polimérica, embora outros agentes

provoquem mecanismo semelhante. Um material polimcrico (P) quando é irradiado na

presença de oxigênio, geralmente ocorre a formação de radicais Estes radicais podem reagir

com o oxigênio formando radicais alcooxidos (reação 9), os quais têm energia suficiente

para produzir novos radicais e ocorrer a reação auto-oxidativa. O termo auto-oxidativo é

usado para indicar que cada radical (P.) consumirá certo número de oxigênio, a menos que

esta reação seja evitada (WILLIAMS et ai., 1977).

PH hv > P. + .H (7)

H. + PH -> P.-MI, (8)

P.+ O2->P00. (9)

POO. + PU -> POOH + P. (10)

POOH — ^ — » PO. + .OU (11)

PO. + PH -TPOH + P. (12)

.OH+PH-*-H2O + P. (13)

Em particular, o poliestireno é um polímero bastante resistente à degradação

radiolítica, isto porque, grande parte da energia absorvida é dissipada na ressonância

existente dentro dos anéis aromáticos, conferindo ao polímero grande estabilidade à

radiação (DOLE, 1973). O PS normalmente é transparente, porém, quando é exposto à
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radiação de alta energia, na presença de oxigênio, pode apresentar o aparecimento de uma

cor amarelada, devido à absorção de luz na região do espectro visível Essa coloração,

provavelmente, é atribuída aos produtos formados na radiólise do PS, aos aditivos ou

pequenas impurezas que fazem aumentar a formação de cor dos materiais poliméricos. Os

efeitos do amarelamento podem ser controlados pela adição de um corante azul. Este

corante não reduz a degradação, mas, simplesmente, emite luz em uma região de

comprimento de onda ( 6()0nm) maior que na região do amarelo. Com isso, mascara os

efeitos do amarelamento.

O amarelamento é freqüentemente caracterizado pelo seu índice, o qual é calculado

pela CIE7. Portanto, valores negativos dele, significam que o amarelamento não influenciou

significativamente na transmitância do material, podendo assim, ser adicionado um corante

azul no sistema polimérico, que é indicado por um "branqueador óptico" na região de 570-

580 nm do espectro (SEITZ, 1989).

Sears e Parkinson s citado por CHARLESBY (I960) estudaram o efeito do oxigênio

no poliestireno após a irradiação no vácuo (Figura 7). Observaram nos espectros do

infravermelho do PS irradiado o desaparecimento das harmônicas, indicando a ocorrência de

cisões nas ligações do anel aromático monossubslituido em elevadas doses de radiação. Por

outro lado, os espectros do infravermelho indicaram que as principais bandas de absorção do

PS irradiado exposto ao ar, sofreram alterações mais consideráveis que a do PS irradiado no

vácuo Isto porque, o oxigênio renjjc com os rmltcius formados . n» radiólise do l'S

favorecendo a degradação poliménea. í.m alguns polímeros, a degradação oxidatíva pode

apresentar mudanças significativas nas suas propriedades físicas. Entretanto, outros

polímeros são mais resistentes a essa degradação, a exemplo do poliestireno que apresenta

poucas alterações nas suas propriedade físicas.

. Comissão Internacional de IluminuçSo
8 SEARS, W. C. & PARKINSON, W. W. 1.polymer science 22 405, 1956



Número de Onda (cm" )

Figura 7 - Espectros no infravermelho do poliest.reno (a) não irradiado, (b) irradiado lMGy no
He (c) exposto ao ar 17 hs após a irradiação e (d) exposto ao ar 23 dias após a
irradiação (CHARLESBY. I960). P

2. 4. 4. Mecanismo radiolítico do poliestireno

Existem vários mecanismos propostos que explicam as reações químicas no PS

induzidas pelas radiações. Abraham c Whifficm/'citado por PARKINSON & KEYSER

(1973) usando a técnica de Ressonância Paramagnética Nuclear (RPE) notaram a presença

de dois radicais estáveis após á .rrad.açao do PS, no;vácuo, em doses de 62,5, 208, 675 e

1354 kGy. Caracterizaram estes radicais como radicais benzil e ciclohexadienil, sendo o

pnmeiro formado en, doses baixas e o segundo cm- doses elevadas. Observaram também

que, em baixas do--* de irradiação a probabilidade dê ocorrer cisão na cadeia principal era

menos provável. —

ABRAHAM, R J , WHIFFEN, D H Trans. Faraday Soe. 54 1291, ]O58
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As reações de (14) a (17) propostas por Slovokhotova et al}° citado por

PARKINSON & KEYSER (1973), mostradas a seguir, apresentam um dos mecanismos mais

difundidos, sugerindo que a rcliculação envolve a ligação destes radicais.

A interação dos raios gama com o PS pode remover um átomo de hidrogênio no

carbono a, formando o radical benzil (I) e um radical hidrogenado (reação 14). O radical

hidrogenado pode interagir com outras cadeias do poliestireno, formando mais radicais tipo

(I) (reação 15), ou pode ser adicionado a um anel fenil, formando um radical ciclohexadienil

(II) (reação 16). As reações dos radicais tipo (I) com radicais da mesma espécie ou com

radicais tipo (II) podem produzir reticulação como mostra a reação (17).

Pravednikov e Shen-Kan. " citado por PARKINSON & KEYSER (1973) analisando

os valores de G(X) e G(H2) das reações (15) e (17), observaram que o valor de G(X) é

relativamente baixo comparado com os radicais formados nas reações (14), (15) e (16). Com

isso, sugeriram o mecanismo de reação (18) como sendo o mais provável. Portanto, o radical

ciclohexadienil se eslabili/a com a perda de um átomo de II do anel, o qual migra para o

radical benzil, adquirindo também sua estabilidade, formando o poliestireno.

Parkinson & Kcyser, 1973, analisando as alterações dos espectros FT-IR do

poliestireno irradiado, sugeriram os mecanismos de reações para os compostos insaturados e

para estabilização dos radicais ciclohexadienil. Assim, nas reações (20) e (21) os compostos

insaturados podem ser formados ora com a quebra entre as ligações do átomo de H, e a do

anel fenil, ora com a quebra das ligações dos átomos de II nos carbonos a e p\ Por outro

lado, os radicais ciclohexadienil são estabilizados pela abstração do hidrogênio da cadeia

vizinha, que conseqüentemente, formará um radical benzil (reação 22).

10. SLOVOKHOTOVA, N. A ; H'lCHF.VA, 7. !•., KARGIN, V A Wsokumol. Sua/m. 3: cap 5, 1961
" . PRAVEDNIKOV, A. & SHEN - KAN, I J Polymer. Science Si:6\, 1961
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CH2-CH-CH2 -CH 2 -C-CH 2 .

+ -H (14)

- CH2 - CH - CH2.

H- +

- C H2 - C H - C H2 -

H-

(I) + (ll)(oul)

(I) + (II)

- CH2 - C -

(I)

- C H 2 - C H - C H 2 -

(II)

reticulação

2-CH2-ÇH-CH2

O

(15)

(16)

(17)

(18)



hv
H

-9- = 6—

(20)

(21)

H H

— ff,
tí MH

- C - C - C - C -

(22)

Hurlunt cf aln citado por PARKINSON & K ( YSI l-í ( I 'W), csludaram os efeitos da

irradiação do PS com raios gama no vácuo, nas temperaturas abaixo e acima da Tg.

Observaram que os efeitos da reticulação com radicais benzil estão presentes abaixo da Tg,

de acordo com o mecanismo de reticulação proposto por Slovokhotova em 1961. Entretanto,

seus resultados indicam que o G(X) sofre um decrécimo em temperaturas acima da Tg,

concluindo ser o efeito de cisão da cadeia principal favorecido nestas condições térmicas,

como mostra o mecanismo de degradação na reação (23).

. V V í V V
C — CH2 "Ç - Ç

O (23)
H

U BURLANT, W , NEERMAN, J ; SERMI-NT, V../. Pulymtr Science. 53: 401, |<>62
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O mecanismo de oxidação pode também provocar a cisão na cadeia principal do

poliestireno a partir da estabilização dos radicais alcóxidos, isto é, produzindo radicais

poüméricos e grupos terminais de acetofencna (reação 24) (MAECKER &

ARMENTROUT, 1989).

H H

—CH2 - ç - CH2 - Ç - CH2—

O O
-CH2-C-CH2-CH-CH2 —

hv
O2

CH2-Ò-CH2-Ç-CH2— —CH2-C + -CH2-Ç-CH2—

(24)



MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Polímero

O polímero estudado neste trabalho é o poliestireno Cristal, de nome comercial

Lustrex, série HH-101, (Mv s 260425 g/mo!) fabricado pela Companhia. Brasileira de

Esíireno e utilizado na fabricação de artefatos médicos, apresentando a seguinte unidade

estrutural:

n

Foram utilizados nos ensaios amostras na forma granulada (pellets) e de corpos de

provas (ensaios mecânicos e ópticos). Algumas das propriedades físicas do poliestireno

Lustrex são apresentadas na Tabela 3.

3. 2. Irradiação

As amostras foram irradiadas no ar à temperatura ambiente, na faixa de dose de 0 a

200 kGy, com raios gama provenientes de uma fonte de Co-60 (taxa de dose: 2,19 kGy/h;

atividade: 120 TBq, em agosto/ 94), tipo panorâmica, localizada r.r> IPEN-CNEN/SP.
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Tabela 3 Propriedades Físicas do poliestireno Lustrex HH-101 (CBE, 1994).

Propriedades

Resistência n traçflo na rupturu

Alongamento na ruptura

Módulo de elasticidade

Dureza Rockwell

Resistência ao impacto 1Z0D

índice de fluidez

Ponto de amolecimento V1CAT

Temperatura de deflexão sob carga

Densidade

Absorção de água

Método

ASTM

D-638

D-638

D-638

D-785

D-256

D-1238

D-1525

D-648

D-792

D-570

Valores

típicos

51.3

2,2

3235

56,678

18,7

1,7 x IO"6

108

93

1,04

0,03

Unidade

MPa

(%)

MPa

escala M

(J/m)

kg/s

(°C)

(°C)

/ 0/ ^

3. 3. Análises viscosimétricas

Na determinação da massa molecular do PS I.ustrex irradiado e não irradiado foi

utilizado o método viscosimétrico. Para isso, foram preparadas várias soluções de

poliestireno dissolvido em tolueno à temperatura ambiente (~~25(>C), utilizou-se um

viscosímetro tipo UBBELOHDE (Figura 8) para fazer as leituras dos valores dos tempos de

efluxo da solução e do solvente. O tempo de efluxo é o tempo que o menisco do fluído leva

para percorrer duas marcas no viscosímetro. Para obter uma boa precisão na determinação

dos tempos de efluxo foram realizadas oito medidas para cada experimento, mantendo o

viscosímetro em banho termostático (-25 °C). Com base nos tempos de efluxo médios de

efluxo da solução e do solvente foram determinadas as viscosidades relativas (equação 2. 7)

do PS não irradiado nas concentrações aproximadas de 0,2; 0,4; 0,6; 0,7 e 0,8 g/dL.

A viscosidade intrínseca da solução polimérica pode ser determinada pelas equações

de Shulz-Blaschke, Huggins ou Kraemes apresentadas na (seção 2. 2. 1). Entretanto, para

efeitos de cálculos simplificados, a equação (2. 10) deduzida por Shulz-Blaschke, por ser

linear, permite ser mais viável à determinação de [r\] de forma mais simples. Portanto, nn

escolha, desta equaçüo foram determinadas as viscosidades específicas c reduzidas do PS

Lustrex não irradiado pelas respectivas equações (2. 8) e (2. 9). Assim, determinou-se a
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constante Shulz-Blaschke, KSB, pela declividade da reta do gráfico viscosidade específica

em função da viscosidade reduzida em comparação com o coeficiente angular da equação

(2. 10).

Utilizando a equação de Shulz-Blaschke (2. 10), com KSB conhecido para o sistema

em estudo, é possível determinar [r\] usando apenas um único valor de conceníraç2o

(SCHRODER et ai., 1988) Portanto, as viscosidades relativas, específicas, reduzidas e

intrínsecas do PS I ustrex irradiado foram determinadas pelas respectivas equações (2. 7),

(2. 8), (2. 9) c (2. 10) para uma concentração de 0,4g/dl.. Pela relação (2. 4) de Mark-

Houwink determinou-se a inassa molecular do PS I ustrcx. F.m seguida, foi construído o

gráfico da viscosidade intrínseca em função da dose de radiação, a fim de determinar os

efeitos da radiação no PS Lustrex, uma vez que as alterações em [r\] induzidas pela radiação,

caracterizam esses efeitos. Por outro lado, usando a equação (2 21) e o gráfico do recíproco

da massa molecular em função da dose de radiação (seção 4. 1.2) foi possível determinar o

valor G efetivo. Este valor caracteriza o grau dos efeitos induzidos pela radiação no

polímero.

Figura 8 - Viscosímetro UBBELOHDE

3. 4. Análises térmicas

As temperaturas de transição vítrea do PS Lustrex irradiado e do não irradiado foram

obtidas segundo as normas (ASTM D 3418-75, 1976), usar.do-se um calorímetro diferencial
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de varredura DSC V4.0B DuPont 2000, equipado com sistema de aquisição de dades,

localizado no Instituto de Química/USP. As amostras foram preparadas com diferentes

valores de massa em diferentes doses de irradiação. Para o material não irradiado utilizou-se

uma massa de aproximadamente 2,0 mg, enquanto as amostras irradiadas nas doses de 20,

50, 100 e 200kGy foram utilizadas as massas 2,0; 5(0; 4,5 e 3,9 mg, respectivamente. Os

termogramas foram obtidos a uma taxa de aquecimento de 10°C/min na faixa de 40 a 160°C.

A escala de temperatura e fluxo de calor foram calibradas com o padrão de índio. De posse

destes resultados, foram determinados o Tg das amostras (irradiadas e não irradiadas), por

meio dos termogramas de fluxo de calor em função da temperatura (Figura 9).

o. o-
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u
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•a
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- O . B -
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107. Ü7'
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Temperatura ("O
14Q ICO

Figura 9 - Termograma do poliestireno Lustrex não irradiado

3. 5. Análises espectroscópicas

As análises de especlroscopia na regiSo do Infravermelho por Transformada de

Fourier (FT-IR) c Ressonância Magnética Nuclear protònica (RMN('H)), realizadas na
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Central Analítica do Departamento de Quimica Fundamcntal/UFPE, foram utilizadas para

estudar possíveis alterações provocadas pela irradiarão nos grupos funcionais e na estrutura

molecular do PS Lustrex resultante da irradiação.

3. 5. 1. E-spectroscopia no Infravermelho (FT-1R)

Os espectros FT-IR das amostras do PS Lustrex irradiado e não irradiado foram

obtidos por um equipamento FT-IR BRUKER, modelo IFS-66, no intervalo de 4000 - 400

cm'1, usando a técnica de disco prensado de KBr (Brometo de potássio). Utilizou-se

aproximadamente 2,0 mg da amostra e 300mg de KBr, em pó puro e seco, pulverizados em

gral de ágata. Cerca de 80mg da mistura foi prensada rapidamente no moldador de pastilha a

uma pressão aproximada de 600 MPa, durante lmin, resultando em uma pastilha

parcialmente translúcida Fsta foi colocada cm um suporte, sendo examinada no

espectrômetro infravermelho.

3. 5. 2. Ressonância Magnética Nuclear, RMN ('Hi

Utilizou-se o equipamento UNIT PLUS™ NMR Spectrometer Systems 300MHz

VAR1AN, para obter os espectros RMN ('H) do PS Lustrex irradiado e não irradiado. As

amostras foram preparadas dissolvendo-se aproximadamente 50mg do material polimérico

em 4ml de clorofórmio deuterado (pureza: 99,8%) F.m seguida, foi realizada uma análise

dos espectros, a fim de caracterizar o material estudado, e avaliar as possíveis mudanças

estruturais que a radiação pudesse induzir.

3. 6. Ensaios mecânicos

Foram analisados corpos de provas com dimensões de 3mm cv espessura, 165mm de

comprimento e 13mm de largura, sendo utilizadas três amostras para cada dose Os ensaios

foram realizados segundo as normas (ASTM D-638, 1981) em um dinamômetro INSTRON,

modelo 1125, localizado no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares -CNFN/SP, nas

seguintes condições: velocidade do travessão (5mm/min), vdocidade do papel (50mm/min)

e carga no fundo de escala (200 kgf)
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O dinamômetTO INSTRON é uma máquina de tração acionada a motor ÍFigura 10a).

com veiociaade ue aplicação de carga constante. Consiste, essencialmente de um sistema de

fixação do corpo de prova e um sistema de tracionamento do mesmo. Cujo sistema de

fixaçüo é formado por um par de garras, que fixa firmemente o corpo de prova. Essas garras

devem exercer pressão uniformemente distribuída sobre toda a largura do corpo de prova,

pressão esla que deve aumentar com a carga de tração, impedindo qualquer deslizamento

não uniforme. Em geral, os produtos acabados são difícieis de se ensaiar, devido

principalmente à geometria; nesse caso, a maioria dos ensaios de tração são efetuados com

os chamados "corpos de prova normalizados" (Figura 10b ).

MÓVEL

Fixada oo S/»tt-
rao 6* Troncportt
tía máquina tfa en-
colo—

Garro poro Fixaçio
<?©• Corpos da Prova

Corpo tie Provo

Flsodo o Célula
á» Corça da Ma-
Cufna tíi Er.odo

13

(Dimtr.eôo» cm m.n)

(b)

Figura 10 - a) Representação esquemática do ensaio de resistência à tração;

b) Corpo de prova (ASTM D - 638, 1981)
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Nestas condições foram obtidos gráficos tensão em função da deformação, para os

corpos de provas irradiados em um intervalo de dose de 0 a 200kGy (Figura 11). Por meio

destes gráficos, algumas das propriedades mecânicas do l'S foram determinadas, tais como

resistência à tração na ruptura, alongamento na ruptura e módulo de elasticidade. Em

seguida, estas propriedades foram analisadas cm lunçüo da dose de radiação, com a

finalidade de obsenar possíveis alterações causadas pela radiação.

<
00
LU

DEFORMAÇÃO

Figura 11 Gráfico de tensão em função da deformação do PS.

3. 6. 1. Resistência à tração na ruptura (RT)

O resultado do ensaio de tração em um INSTRON é dado na forma de um gráfico

carga em função da deformação. Entretanto, é conveniente transformar o eixo carga para

tensão, dentro das condições do experimento, para simplificar a determinação das

propriedades mecânicas. Portanto, a tensão de tração que, geralmente é chamada de

resistência à tração, será determinada pela razão entre a tensão de tração e a área inicial da

seção transversal do corpo de prova (Ao), onde Ao é igual a 39mm (equação 2. 15).

3. 6. 2. Alongamento na ruptura

Os testes de alongamento na ruptura foram realizados sem o extensiômetro. Por
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conseguinte, os valores da variação do comprimento do corpo de prova, Al, foram

determinados diretamente no gráfico tensão em função da deformação. Como o

comprimento original (Io) na região estreita do corpo de prova (marcas de referência), é

igual a 50mm determinou-se o alongamento percentual pela equação (2. 16).

3. 6. 3. Módulo de elasticidade

O módulo de elasticidade ou módulo de Young foi determinado pela declividade da

reta (região elástica) no gráfico tensão em função da deformação (Figura 11), isto é, pela

razão tensão / deformação mencionada na (seção 2. 2 5. 3).

3. 7. Ensaios ópticos - Transmitância

As análises de transmitância luminosa das amostras foram realizadas usando um

espectrofotômetro tipo SPECTRONIC 501 MILTON ROY (U.S.A) ajustado para o

comprimento de onda em 55Onm, localizado no Laboratório de Radioagronomia do

Departamento de Energia Nuclear/UFPE. Nesta análise, foram ensaiados para cada dose,

três corpos de prova com dimensões de 10mm de largura, 35mm de comprimento e 3mm de

espessura. Os ensaios de transmitância foram realizados segundo o método ASTM D-1003

que consiste basicamente na determinação da razão da luz emergente pela incidente que

atravessa um corpo de prova em comprimento de onda bem definido. As alterações

induzidas pela radiação nas propriedades ópticas do PS-Lustrex foram avaliadas pela

modificação na coloração deste material e pela determinação da transmitância. Para isto,

construiu-se um gráfico de transmitância em função da "dose de radiação o qual permite

observar possíveis alterações desta propriedade.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

4. 1. Viscosidade e massa molecular

A massa molecular do PS Lustrex foi determinada a partir da viscosidade intrínseca,

usando a relação de Mark-Houwink (2. 4). Por outro lado, a relação de Shulz-Blaschke (2.

10) foi utilizada para determinar a viscosidade intrínseca que, embora simples, faz-se

necessário calcular a constante KBS particular para cada sistema em estudo.

4. 1. 1. Cálculo da constante de Shulz-Blasehke

A Figura 12 mostra a variação da viscosidade reduzida em função da viscosidade

específica, para o PS Lustrex não irradiado. Foi realizada uma análise de regressão

linear, sendo a reta que melhor se ajusta aos pontos experimentais dada pela equação Y -

0,21040X + 0,93908, com coeficiente de determinação r2 = 0,90 c nível de significância p s

0,013, sendo Y e X os parâmetros estimadores das variáveis r\red e T}esp, respectivamente.

Assim, comparando a reta de regressão linear com a equação (2 10) de Shulz-Blaschke,

determina-se facilmente, pela declividade da reta, o valor da constante

K 3 B [ T I J - 0,21040

[ri] = 0,93908

KSB S 0,23
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Figura 12- Viscosidade reduzida em função da viscosidade específica.

As viscosidades intrínsecas do PS irradiado em diferentes doses foram calculadas

pela equação modificada de Shulz-Blaschke, que permite determinar [rj] usando apenas um

único ponto, ou seja, uma única concentração.

Ired

0,23r|
(7 .1)

eSp

Por outro lado, as viscosidades especificas e reduzidas do PS irradiado foram determinadas

pelas equações (2. 8) e (2. 9) respectivamente, para a concentração de = 0,4 g/dL. Seus

valores encontram-se na Tabela 4.

Determinou-se a massa molecular do PS Luslrex (irradiado e não irradiado) pela

relação de Mark-Houwink (2. 4), onde as constantes a e k, para o sistema em estudo ̂ PS-

Tolucno-25°C), assumem os respectivos valores do 0,75 e 7,8 x IO"5 dL / g (MEISTER,

1989).

fn] 7,8 * 10" (Mv)
0.75

(7,2)
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Tabela 4 - Valores dos tempos de efluxo da solução; das viscosidades relativa, específica e
reduzida cm diferentes doses de radiucfto gama. Tempo de efluxo do
solvente (Tolueno) -̂ 137,50 ± 0,017s Temperatura = 25 "C.

DOSE TEMPO n r tlesp nred

(kGy) (Efluxo) (s) (dL/g)

0

IO

20

25

40

50

100

200

190,83 10,047

192.X1 j 0,095

193,8710,060

195,46 10,052

191,78 10,047

191,0910,058

189,2010,062

182,4210,075

1,38785

1,40225

1,40996

1,42153

1,39476

1.38974

1,37600

1,32669

0,38785

0,40225

0,40996

0,42153

0,39476

0,38974

0,37600

0,32669

0,97942

1,01578

1,03525

1,05382

0,98690

0,97435

0,94000

0,80071

A Tabela 5 mostra os valores da viscosidade intrínseca e massa molecular

viscosimétrica nédia do PS Lustrex para várias doses de radiação.

Tabela 5 - Valores das viscosidades intrínsecas, massas moleculares e os recíprocos das
massas moleculares para diferentes doses de radiação gama.

DOSE

(kGy)

0

10

20

~ 25

40

7 50

100

-200

hl
(dL/g)

0.89920

0,92976

0,94605

0,96068

0,90375

0,89419

0,86518

0,74475

Mv

(g/mo!)

260 425

272.292

278.672

284.432

262.183

258.492

247.371

202.560

10°/Mv

(mol/g)

3,83988

3,67253

3,58845

3,51578

3,81413

3,86859

4,04251

4,93681

Õbserva-se na Figura 13 que a viscosidade intrínseca do PS Lustrex aumenta e

diminui nas regiões I e 11 indicadas, isto é, nos intervalos de 0 a 25 kGy e de 25 a 200 kGy,

respectivamente. Em ambas as regiões, os efeitos de reticulação e cisão na cadeia principal

» 51



são simultâneos, sendo que na primeira região a reticulação é predominante, devido ao

aumento da massa molecular neste intervalo. Na segunda região, ocorre diminuição da

massa molecular do PS com a predominância do efeito de cisão. Portanto, na dose de

esterilização (25kGy), o efeito de reticulação é ainda predominante. Este efeito geralmente

é desejável, porque pode melhorar as propriedades mecânicas e térmicas do polímero

(CHAKU-SMY, I«>(><)).
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Figura 13 - Viscosidade intrínseca em função da dose de radiação

4. 1.2. Cálculos dos valores de Gx e Gs

O número aleatório dos efeitos de reticulação e cisão na cadeia principal são

proporcionais à dose de radiação absorvida (CliARLESBY, 1985). Portanto, observa-se na

Figura 14 que o PS Lustrex apresenta, após a irradiação, uma distribuição de massa

molecular "mais provável" ou aleatória nas duas regiões, devido à linearidade característica

entre a massa molecular e a dose. Logo, foi possível determinar o grau de reticulação e

cisão na cadeia principal, induzidos pela radiação gama, pelos respectivos valores Gx e Gs

Estes valores, representam o número de eventos por 100eV de energia absorvida pelo
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material, foram determinados pela expressão linear (2. 21), onde para o PS dissolvido em

tolueno a 25 °C, a constante a e a constante r(a + 2) assumem os valores 0,75 c 1,603105

respectivamente, resultando na equação:

10*10°
Mv Mvo

±0,082GD (4.1)

r1 - 0 00
p = 0.Ü14

p - 0 026

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225

Dose(kGy)

Figura 14 - Recíproco da massa molecular cm função da dose de radiação

Comparando a expressão (4. 1) com os parâmetros de regressão linear das retas

Y(106 / Mv) = mX(R) + n, nas regiões I e II (Figura 14), pode-se determinar os valores G

efetivos de rcticulação e cisão da cadeia pelas declividades das retas. Estes valores estão

discriminados na Tabela 6.

Com base nos valores Gx e Gs, foram determinadas as energias médias de 667 e

1163 eV, necessárias para produzir uma reticulação e uma cisão na cadeia principal,

respectivamente. Assim, valores menores que 667 eV são dissipados na estrutura

molecular, provavelmente pela ressonância eletrônica existente dentro dos anéis

aromáticos, não produzindo efeitos radioliticos significativos no sistema polimérico.
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Tabela 6 - Parâmetros de regressão linear (Y(106 / Mv) = mX(R) + n) e valores G.

Intervalos de Doses

(kGy)

0-25

25 - 200

Efeitos

Reticulação

Cisão

m

-0,012

0,007

n

3,825

3,479

r1

0,98

0,97

G

0,15(Gx)

0,09(Gs)

Em geral, polímeros que apresentam valores pequenos de G(< 0,5) são mais

resistentes à radiação. Geralmente esta característica é observada em polímeros que

apresentam anéis bezônicos na sua estrutura (RI-ICI IMANIS & O'DONNEL, 1989).

A Figura 15 mostra o número de cisões por molécula, para o PS Lustrex, em função

da dose de radiação.

o
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ü
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0.4

0.2

0.0

r*=0,97
p » 0.027
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Dose(kGy)

Figura 15 - Número de cisões / molécula em função da dose de radiação

As cisões produzidas por molécula foram determinadas pela equação (2. 22), no

intervalo de dose em que predomina o efeito de cisão da cadeia principal. Portanto, neste

caso, o valor de Mvo foi atribuído à dose de 25kGy, por conveniência, uma vez que, a partir

desta dose, o polímero tende a sofrer cisões na cadeia principal A Figura 15 mo.úra que,

acima desta dose, o número de cisões por moléculas é nitidamente crescente.
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4.2. Temperatura de transição vítrea

Os valores da temperatura de transição vítrea do PS Lustrex nas diferentes doses de

radiação estão apresentados na Tabe'a 7.

Tabela 7 - Valores da Tg do PS l.ustrex em função da dose de radiação
Doses de radiação

(kGy)

0

30

50

100

200

Tg CC)

104,81

104,54

104,40

105,92

104,06

As Figuras 16 e 17 apresentam, respectivamente a Tg em função da dose de

radiação e do recíproco da massa molecular.
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Figura 16 - Temperatura de transição vítrea em função da dose de radiação.
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Figura 17 - Temperatura de transição vítrea em função do recíproco da massa molecular.

Observa-se na Figura 16 que a Tg do PS I.ustrex se mantém praticamente constante

em relação às diferentes doses de radiação. Isto significa que as variações das massas

moleculares que produziram os efeitos de rcticukicão e cisão na cadeia principal não

alteraram significativamente esta propriedade, como mostra a Figura 17. O resultado era

esperado, pois as variações na massa molecular (260.000 a 200.000 g/mol, Tabela 5) do PS

Lustrex induzidas pela radiação estão dentro do intervalo onde a Tg é praticamente

constante, uma vez que a equação (2. 13) que relaciona a temperatura de transição vítrea do

PS com sua massa molecular apresenta coirelação, quando este é polimerizado até um certo

limite de massa molecular. No caso dos poliestirenos este limite se encontra em Mn =

10.000 g/mol (Figura 5), ultrapassando-o a Tg permanece quase invariável.

4. 3. Espestroscopia (FT -IR).

O PS I.ustrex apresenta no espectro FT-IR diferentes modos de vibrações

moleculares, isto é, deformações axiais e angulares (seção 2. 2 3. 1). Estas vibrações, que

se encontram em diferentes intervalos de freqüência, estão caracterizadas no espectro da
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Figura 18.
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Figura 18 - Espctros FT-1R do PS Lustrex não irradiado.

As possíveis deformações moleculares do PS Lustrex no infravermelho e os grupos

funcionais correspondentes estüo apresentados na Tabela 8. Nas regiões de 3059-3025 cm'

e 2924-2848 cm'1 encontram-se as bandas de deformação axial C-H, sendo a primeira a do

anel e a segunda da cadeia principal, respectivamente. Na região de 1945 a 1800 cm' estão

as harmônicas, que indicam as freqüências de combinações das ligações C-C do anel

aromático monossubstituído. Lm 1600 cm'1 se encontra a deformação axial do esqueleto do

anel e em 1492-1451 cm'1 estão as sobreposições das deformações axiais assimétricas das

ligações C-C do anel no plano com as deformações axiais CH2. A banda de absorção que se

encontra na região de 1100 a 1040 cm'1 determina como os átomos de hidrogênios e os

anéis aromáticos estão distribuídos na cadeia principal (ver taticidade na seção 2. 4. 1), ou

seja, é a banda que caracteriza o PS Lustrex como sendo atático (Figura 6a). Em 755-695

cm"',encontra-se a deformação angular C-H do anel, fora do plano.

Na seção (3. 1), observa-se que os nrupnmcnto^ de hidroxílas (OH) n?.o fazem parte

da unidade estrutural do poliestireno. Entretanto, em torno de 3414 e 1200 cm' ,as

respectivas bandas de deformações axiais de O-H e C-O estão presentes no espectro FT-1R.



Geralmente, estas bandas são atubuídas às mipure/as, aditivos ou água absorvida na

preparação da amostra. Para se ler a cerle/a da origem deslas bandas seria necessário um

estudo detalhado comparando o espectro FT-IR do PS Lustrex industrial, que contém

impurezas, com o espectro de um PS, preparado especialmente sem impurezas (utilizado

como padrão). Entretanto, neste trabalho não foi possível realizar tal análise, devido às

dificuldades apresentadas pelo fabricante em preparar a amostra pura.

Tabela 8 - Atribuição provável das principais absorções FT-IR do PS Lustrex.

NÚMERO DE ONDA GRUPO FUNCIONAL MODO VIBRACIONAL

(cm1)

3414 O-H Deformação axial

3059 - 3025 C-H Deformação axial do anel

aromático

2924-2848 C-H Deformação axial da cadeia

principal

1945-1800 C-C, C-H Harmônicas

1600 C-C Deformação axial do esqueleto

do anel aromático

1492 - 1451 C-C c Cl l: Deformações axiais

assimétricas

1223 - C-O Deformação axial

1100-1040 _ C-H Deformação angular da cadeia

fora do plano

755-695 C-}{ Deformação angular do anel

aromático fora do plano

A Figura 19 mostra a montagem dos espectros do PS Lustrex em diferentes doses de

radiação.
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Figura 19 - Espectros FT-IR do PS Lustrex irradiado e não irradiado.

Os espectros do PS Lustrex irradiado foram analisados comparando as razões das

transmitâncias das bandas de absorção dos espectros irradiados com as do não jrradiado.

Nesta comparação, observa-se que a banda de absorção de 0-H diminui em dose de 200

kGy. Este decréscimo pode ser conseqüência de absorção de água na preparação da amostra
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ou de cisões nas ligações O-O das impurezas de hidroperóxidos provocadas pela radiação.

Essas impurezas são geralmente formadas no processo de polimerização dos poliestirenos.

Em torno de 1400 cm"1, observa-se o aparecimento de bandas de deformações axiais C=C,

as quais aumentam com o aumento da dose de irradiação. Isto significa que a valência livre

dos radicais benzil formados durante a irradiação, pode está migrando dentro das ligaçõ ;

da cadeia polimérica, produzindo cisões nas ligações C-C com a conseqüente formação de

cadeias insaturadas. Por outro lado, não se observam alterações significativas nas demais

bandas de absorção do PS Lustrex irradiado.

Como as harmônicas permanecem inalteradas nos espectros irradiados, pode-se

afirmar que não ocorrerram, em proporções significativas, cisões nas ligações do anel

aromático monossubstituído garantindo ao PS Luslrex maior estabilidade à radiação. Não

foi também observada mudança na estereoquímica do PS Lustrex, porque os espectros em

diferentes doses não apresentam alterações significativas na região atática (1100-1040

cm'1).

4. 4. Espectroscopia (RMN)

O especto RMN(IH) do PS Lustrex, apresentado na figura 20b, mostra que os

protons do anel aromático nas posições orto e inela-para, aparecem em ressonâncias

distintas e separadas, nos deslocamentos químicos 6(6,7) e ò(7,2), respectivamente. Isto

significa que o efeito da corrente dos anéis aromáticos está atuando nos protons orto. Os

prótons do carbono a (metino) e do carbono p (metileno) se encontram acoplados em

deslocamentos químicos 5(2,1) e ô(1,6), respectivamente. Observa-se nos epectros de

RMN, que os conjuntos de picos correspondentes a prótons acoplados entre si apresentam

multiplicidades assimétricas. Isto porque, as diferenças de deslocamentos químicos entre

prótons, acoplados entre si, provavelmente, estão muito próximas das suas constantes de

acoplamentos. Diante deste fato, a multiplicidade dos prótons do carbono a e do carbono P,

não pôde ser observada nos espectros de RMN pela regra-n + 1 picos (n é o número de

prótons equivalentes acoplados entre si). Portanto, o penteto referente aos quatro prótons

adjacentes do carbono a, c o üiplcto aos dois protons adjacentes do carbono p, não

aparecem indicados nos espectros de RMN, porém, estes picos podem estar

sobreposicionados impedindo a identificação dos multipletos. O espectro da Figura 20a



mestra que o deslocamento químico e as intensidades de picos do PS Lustrex irradiado

permaneceram inalterados, reforçando, o resultado da espectroscopia FT-IR na confirmação

de que em doses menores que 200 kGy não são observadas mudanças na estrutura química

do poliestireno.

(a)

(b)

V V f f

, roei**.

orio

IP

n

/
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Figura 20 - Espectros de RMN do PS a) irradiado (200kGy)

b). não irradiado

C ppn
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Com base nas análises viscosimélricas (Figura 13), o efeito de reticulação

observado no PS Lustrex no intervalo de dose de 0 a 25 kGy pode ser atribuído à formação

dos radicais benziI (I), que, segundo Abraham e Whifftcm7.citado por (PARKINSON &

KEYSER, 1973) são geralmente formados em doses baixas de radiação. Estes radicais

podem se li{/,;»r entre si formando ligações cru/adas, características deste efeito,

concordando, em parte, com o mecanismo de Slovokhotova (reação 17 da seção 2. 4. 4).

Abnihiiin e WliilTlcin cstiuhiiulo ;i irnuliacilo <•!<> I'S no vácuo cm tloses de 62,5; 208 ;

675 e 1354 kGy observaram que, em doses baixas, a probabilidade de ocorrer cisão na

cadeia principal é menos provável. Entretanto, quando o PS Lustrex é irradiado na presença

do ar à temperatura ambiente, em doses de 25 a 200 kGy, observa-se o efeito de cisão na

cadeia principal, o qual pode ser atribuído à presença do oxigênio na radiólise do polímero.

Os radicais formados durante a irradiação podem reagir imediatamente com o oxigênio e

gerar novos radicais que contribuirão para o processo degradativo do poliestireno Lustrex.

Este mecanismo mostrado na reação (24) não pôde ser observado nos espectros de FT-IR

uma vez que a banda de absorção da carbonila (OO), geralmente encontrada na região de

1700cm"1 não foi observada nos espectros do PS Lustrex irradiado. Por outro lado, o

mecanismo de degradação do PS Lustrex cm doses de 25 a 200 kGy pode ser atribuído pelo

mecanismo degTadação de Burlant et ai 10 citado por (PARKINSON & KEYSER, 1973)

(reação 23). Embora, as condições de irradiação do PS Lustrex serem diferentes das

condições de irradiação do mecanismo de Burlant, este mecanismo pôde ser observado nos

espectros FT-IR com o aparecimento das bandas de deformações axiais C=C em tomo de

1400 cm"1.

4. 5. Propriedades mecânicas

As avaliações das propriedades mecânicas do PS Lustrex de resistência à tração na

ruptura, alongamento na ruptura e módulo de elasticidade em função da dose de radiação

são mostradas nas Figuras 21, 22 e 23, respectivamente.
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Figura 21 - Resistência à tração na ruptura em função da dose de irradiação.

0 50 75 100 125 150 176 200 225
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Figura 22 - Alongamento em função da dose de irradiação.
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Figura 23 - Módulo de elasticidade em função da dose de irradiação

Observa-se na Figura 21, que o PS Lustrex em diferentes doses de radiação não

apresenta alterações significativas na resistência à tração na ruptura. Isto significa que, as

forças de van der Waals atuantes entre as cadeias poliméncas, conferindo resistência

considerável a este polimero, não foram vencidas pelas forças externas aplicadas ao mesmo

(seção 2. 2. 5). Da mesma forma, alterações significativas no comportamento do

alongamento na ruptura não foram observadas (Figura 22), considerando que a habilidade

ao estiramento a frio do PS n2o foi reduzida Além disso, pode-se observar na Figura 23

que o seu módulo de elasticidade permanece praticamente constante no intervalo de dose

estudado, devido a sua rigidez não ser alterada pela radiação Portanto, com o estudo

destas três propriedades físicas pode-se dizer que o PS Lustrex, por ter na sua estrutura

molecular anéis aromáticos, e um polímero que oferece ceda estabilidade mecânica diante

da irradiação. Logo, o PS Lustrex pode ser utilizado como matéria prima na fabricação de

artefatos médicos radioesterili/ávcis, pois os resullados mostram que este polímero pode

sofrer pelo menos quatro esterilizações sucessivas de 25kGy, sem apresentar alterações nas

suas propriedades mecânicas.
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4. 6. Transmitância

A Figura 24 apresenta a variação da transmitância em função da dose de radiação.

Observa-se que não há nenhuma alteração significativa desta propriedade no inten'alo de

dose estudado, apesar de, visualmente, os corpos de prova apresentarem um ligeiro

amarelamento em doses superiores a 50 kGy. Este amarelamento pode provavelmente, ser

atribuído à formação de algum composto novo na radióiise do PS.

100
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Figura 24 - Transmitância em função da dose de radiação



CONCLUSÃO

A ay3o da radiaçío gama sobre o PS Luslrex, nos intervalos de doses de 0 a 25 kGy

e 25 a 200 kGy, produz os efeitos de reticulação e de cisão na cadeia principal

respectivamente, os quais são responsáveis pela variação na sua massa molecular.

Entretanto, essas variações não alteraram significativamente a temperatura de transição

vítrea do PS Lustrex. Este resultado era esperado, pois as variações na massa molecular

deste polímero estão dentro do intervalo em que a Tg é praticamente constante para os

poliestirenos

A reticulação observada no PS Lustrex pode ser atribuída a um mecanismo de

ligação entre radicais benzil, que, são geralmente formados em doses baixas de radiação.

Estes radicais podem ligar-se entre si, formando ligações cruzadas características do efeito

de reticulação Por outro lado, o efeito de cisão na cadeia principal do PS Lustrex, pode ser

atribuído à presença do oxigênio na radiólise deste polímero. Os radicais formados durante

a irradiação podem reagir imediatamente com o oxigênio gerando novos radicais, e

contribuindo para o seu processo degradalivo. l\m paralelo a este mecanismo, o efeito de

cisão na cadeia principal pôde também ser sugerido pelo mecanismo de degradação de

Uurlunl cf a! (reação 23), uma vez que foi observado nos espectros (1-T-1R) do PS Lustrex

irradiado o aparecimento de bandas de absorção Cr C.

Os valores de G, número de eventos produzidos em 100 eV de energia absorvida,

indicaram baixos graus de reticulação (Gxs0,15) c decisão na cadeia principal (Gs s

0,09). Portanto, as pequenas alterações na estrutura molecular do PS Lustrex, induzidas

pela radiação, não foram suficientes para produzir alterações consideráveis nas suas

propriedades mecânicas de resistência à tração, alongamento e módulo de elasticidade.

A radiação gama também não produziu alterações significativas nas propriedades

químicas do PS Lustrex, porque os espectros de 1T-IR não demonstraram, de modo

significativo, a ocorrência de cisOcs nas ligações do anel aromático monossubstituído. Da
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mesma forma, não foram observadas mudanças na sua estereoquimica, pois a ataticidade

deste polímero não sofreu alterações significativas em diferentes doses de radiação. Os

espectros de RMN('H) confirmaram que a estrutura molecular do PS Lustrex não

apresentou alterações significativas, por permanecerem os deslocamentos químicos e as

imensidades dos picos dos prótons acoplados à cadeia polimérica praticamente inalterados

no intervalo de dose estudado.

O ligeiro amarelamento observado visualmente nas amostras irradiadas acima de 50

kGy não afetou a transmitância do PS Lustrex. Este amarelamento pode ser eliminado pela

adição de uma pequena quantidade de um branqueador óptico ao sistema polimérico.

Diante destes fatos pode-se dizer que o PS Lustrex , por ter anéis aromáticos na sua

estrutura molecular, é um polímero bastante resistente à radiação. Deste modo, o PS

Lustrex pode ser utilizado em aplicações que envolvem radiações ionizantes, sem que seja

necessária a incorporação de aditivos radioprotetores ao sistema polimérico.

Futuramente pretende-se incorporar o PS Lusírex, resistente à radiação gama, nos

sistemas poliméricos do poli(metacrilato de metila), PMMAT e polipropileno, PP, com a

finalidade de produzir misturas físicas (blendas) com melhores propriedades de resistência

à radiação ionizante do que o PMMA e PP. Visando principalmente a produção de novos

materiais com propriedades radioesterilizantes na área médica. Para isto, será necessário

estudar a compatibilidade do PS Lustrex em misturas físicas com o PMMA c PP.
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