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ESTABILIZAÇÃO RADIOLÍTICA DO POLI(METACRILATO DE METILA) 

USANDO ADITIVOS COMERCIAIS 

Autora: Kátia Aparecida da Silva Aquino 

Orientador: Prof. Elmo Silvano de Araújo 

Co-orientador: Prof. João Teotônio Manzi M. de Araújo 

RESUMO 

O poli(metacrilato de metila), PMMA, Acrigel, de fabricação nacional, é 

utilizado na confecção de artefatos médico-farmacêuticos esterilizáveis por radiação 

ionizante. Todavia, quando exposto à radiação gama, o PMMA, sofre cisões na 

cadeia principal acarretando degradação molecular e conseqüente redução nas suas 

propriedades mecânicas. Portanto, a estabilização radiolítica do PMMA torna-se 

fundamental para viabilização deste polímero na fabricação de produtos 

radioesterilizáveis. Foram testados alguns aditivos comerciais originalmente 

utilizados na estabilização foto e termo-oxidativa de polímeros. Apenas dois aditivos 

do tipo HALS {Hindered Amine Light Stabilizer), que tem como ação básica a 

captura de espécies paramagnéticas, demonstraram uma boa radioproteção. A 

avaliação das cisões na cadeia principal induzida pela radiação foi realizada usando o 

método viscosimétrico. O aditivo mais efetivo, incorporado ao sistema polimérico na 

concentração de 0,3% da massa total, confere uma excelente radioproteção molecular 

de aproximadamente 92%. Isto implica na redução do valor G (cisões/lOOeV) de 

0,61 para 0,05, determinado no intervalo de dose de 20 a 50 kGy. Além disso, a 

temperatura de transição vítrea, Tg, do PMMA não aditivado, afetada 

significativamente pela radiação não se modifica quando o PMMA aditivado é 
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irradiado. As análises espectroscópicas no infravermelho (FT-IR) e de Ressonância 

Magnética Nuclear, RMN (JH ), mostraram que a presença do aditivo no sistema não 

modifica a estrutura do PMMA. 
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RADIOLYTIC STABILIZATION OF POLY(METHYL METHACRYLATE) 

USING COMMERCIAL ADDITIVES 

Author: Kátia Aparecida da Silva Aquino 

ADVISER: Prof. Elmo Silvano de Araújo 

CO-ADVISER: Prof. João Teotônio Manzi M. de Araújo 

SUMMARY 

Poly(methyl methacrylate), PMMA, Acrigel, a Brazilian polymer, is used in 

the manufacture of medical supplies sterilizable by ionizing radiation. However, 

when PMMA is gamma-irradiated it undergoes main chain scissions, which promote 

molecular degradation causing reduction in its mechanical properties. Therefore, 

radiolytic stabilization of PMMA is important for it to become commercially 

radiosterizable. In this work some commercial additives, originally used in photo-and 

thermo-oxidative stabilization of polymers, were tested. Only two additives, type 

HALS (Hindered Amine Light Stabilizer^, denoted Scavengers, showed a good 

protective quality. The investigation of radiation-induced main chain scissions was 

carried out by viscometric method. The most effective additive, added to the polymer 

system at 0.3 w/w%, promotes a great molecular radioprotection of 93%. That means 

a reduction of G-value (scissions/100 eV) from 0.611 to 0.053. In addition, the glassy 

transition temperature (Tg) of PMMA (no additive) significantly changed by 

radiation does not change when PMMA (with additive) is irradiated. The 

spectroscopy analysis, FT-IR and RMN (*H), showed that the radioprotector added to 

the system does not change the PMMA structure. 



1-INTRODUÇÃO 

O Poli(metacrilato de metila), PMMA, foi o primeiro polímero acrílico a ser 

produzido comercialmente. Crawford (1932) sintetizou o PMMA, empregando 

acetona e ácido cianídrico como matéria-prima, permitindo o desenvolvimento de 

uma rota tecnológica cuja produção comercial iniciou-se em 1934 (REDFARN, 

1962). 

O PMMA, termoplástico, amorfo, linear, possui excelente transparência e 

resistência a agentes atmosféricos. Seu emprego na manufatura de artefatos médicos 

tem aumentado substancialmente, todavia, o uso desses artefatos na prática médica 

exige procedimentos de esterilização (O'DONNEL & SANGSTER., 1970). A 

esterilização de artefatos médicos por radiação ionizante é o método adotado como 

padrão internacional, desde a década de 60, devida a sua alta eficiência e por não 

produzir poluição ambiental, ao contrário do método tradicional, ainda empregado no 

Brasil, que expõe o material ao oxido de etileno (ETO), considerado tóxico e 

carcinogênico. 

Os polímeros quando expostos à radiação gama, podem sofrer alterações 

relevantes na sua estrutura molecular, resultando em dois efeitos principais: a cisão 

da cadeia principal e a reticulação (CLEGG, 1991). A cisão da cadeia principal reduz 

a massa molecular enquanto que a reticulação forma redes tridimensionais que 

produzem aumento da massa molecular e o decréscimo da solubilidade 

(SCHANABEL, 1981). O PMMA, quando exposto à radiação, sofre cisões na cadeia 

principal levando a alterações em suas propriedades físicas e químicas. Tais 

alterações podem ser atenuadas através da estabilização. 
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A estabilização de polímeros pode ser realizada basicamente por meio da 

copolimerização com um monômero estabilizante, ou da adição ao sistema 

polimérico de compostos com propriedades estabilizantes (aditivos). Industrialmente, 

a aditivação do sistema polimérico é mais utilizada, tendo em vista que, na maioria 

dos casos, a copolimerização possui um custo maior de produção (CAMILLI, 1991). 

Em meados da década de 50 foram iniciados os primeiros estudos da influência de 

aditivos na estabilização radiolítica do PMMA. Foi observado que substâncias como 

uréia, di-m-toluiltiouréia e 8-hidroquinona, na concentração de 10% da massa total 

do polímero, proporcionavam uma redução significativa na degradação produzida 

pela radiação (CHARLESBY, 1960). Atualmente, com o desenvolvimento científico-

tecnológico, os aditivos, na sua maioria empregados na foto e termo oxidação, são 

eficientes e geralmente usados em baixas concentrações. Os aditivos básicos na 

estabilização de polímeros podem ser classificados em. desativadores de estados 

excitados, capturadores de radicais, capturadores de outras espécies, mobilizadores, 

absorvedores ultravioleta (U.V.), antioxidantes e agentes nucleantes. 

O objetivo do presente trabalho é a estabilização do PMMA Acrigel, quando 

da sua exposição à radiação gama, utilizando aditivos comerciais fabricados 

originalmente para foto e termo estabilização. Desta forma, pretende-se reduzir a 

degradação molecular do polímero e possibilitar a sua utilização no processo de 

radioesterilização. 
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2-REVISÃO DE LITERATURA 

2.1- Propriedades gerais e polimerização do PMMA 

O PMMA é um material sólido, rígido e transparente, resistente a agentes 

químicos e quando exposto a intempéries, sofre alterações pouco importantes de suas 

propriedades ópticas. Conforme SAUNDERS (1988) é um polímero linear, amorfo, 

de adição com iniciador aniônico ou um radical livre. Sua estrutura é representada na 

Figura 1. Quando obtido pelo processo de polimerização por iniciação térmica, o 

PMMA apresenta massa molar na ordem IO6, por outro lado, na polimerização 

iniciada por radiação obtém-se massa molar na ordem de IO5 (SMAG1N et al, 1999). 

y 
o ii 3 

H C — c h 3 
II 

1 O 

2 

Figura 1- Estruturas moleculares do Metacrilato de Metila (1) e PMMA (2) 
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Nos anos 80 um novo método de polimerização típico de monômeros 

acrílicos foi descoberto e é determinado como Polimerização por Transferência de 

Grupo (PTG). Tipicamente um composto é usado para a iniciação da polimerização 

que ocorre em solução e na presença de um ácido de Lewis como catalisador. Para a 

polimerização do Metacrilato de metila por PGT, é comum o uso de um derivado do 

silano como iniciador e o íon bifluoreto como catalisador. Em cada etapa da 

propagação o grupo trimetilsilício é transferido para o oxigênio da carbonila do 

monômero, como mostra a figura 2 (STEVENS, 1999). 

H3Ĉ  /0CH3 ÇH3 ÇH3 o c 
u r > = < + Hf=C HjCQC—CH2C=Ĉ  3 OSi(CH3)3 I ^ I \QSlCH CO2CH3 C.H3

 j 
iniciador 

monômero 

CH 

Çh3 çh3 ch3 
^ L ^ H . C c J - f c H i - ^ C H ^ c C 3 

ch3 CH3 OSi(CH3)3 

Figura 2- PMMA obtido pela Polimerização por Tranferência de Grupo 

As propriedades fisico-químicas e mecânicas do PMMA dependem de sua 

forma estrutural, ou seja, da regularidade de como se dispõem os grupos laterais ao 

longo da cadeia. Apresentando-se nas configurações sindiotática, onde os grupos 

laterais encontram-se alternados ao longo da cadeia principal; isotática, onde os 

grupos laterais encontram-se do mesmo lado ao longo da cadeia principal e atática 

onde os grupos laterais não estão dispostos de forma regular (Figura 3). 
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H3C 

CHo H 
O O \ // 

\ 
O o \ // 

T3 •• y H CH3 H c 

~ C H 2 — Ç — Ç — Ç — 9 — 9 — C — C — C H 2 ~ 

H ' A H 
/ ^ 

o o 
HoC 

CH3 H Q 
/ ^ 

o o 
H3C 

CH, 

(1) 

HsC 
\ - \ 

o o o o 
\ // \ // 
C H c 

H3C 
\ 

HsC 
\ 

0 0 0 0 w/ \ // 
H C H C 

- C H 2 — C — Ç — C C — C — C — C — C H 2 ~ 

CH3 H CH3 H CH3 H CH3 

(2) 

o o 
CH3 H C* H CH3 H 

~CHo—C C-

C^ H CH3 H 
o o 0 % 

H3C H3C 

-c-

H 

H3C 

CH3 

- C — C H 2 -

Cv 
o *o 

(3) 

Figura 3- Representações (1) PMMA sindiotático (PMMA-st), (2) PMMA isotático 

(PMMA-it) e (3) PMMA atático 
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2.2- Caracterização do PMMA 

2.2.1-Análise viscosimétrica 

A caracterização por viscosimetria de soluções poliméricas diluídas tem sido 

reconhecida desde 1930 (COLLINS, 1982), devida à simplicidade das medidas 

viscosimétricas e a rapidez da técnica. 

A viscosidade tem uma intrínseca relação com a determinação da massa 

molar de polímeros lineares, que está baseada no fato de que a viscosidade de um 

líquido, quando da adição de uma partícula, aumenta proporcionalmente com o 

volume dessa partícula. Em séries homólogas de polímeros, o volume das 

macromoléculas aumentam com a massa molar e observa-se o aumento da 

viscosidade da solução polimérica. (SCHRODER et al., 1989). 

Quando um polímero é irradiado, identifica-se mudanças na viscosidade da 

solução que depende do efeito que a radiação provocou na matrix polimérica. Assim 

polímeros que sofrem reticulação aumentam a massa molar e como conseqüência 

aumentam a viscosidade, por outro lado observa-se a diminuição da viscosidade em 

polímeros que sofrem cisão na cadeia principal devido ao decréscimo da massa 

molar. Estudos com o PMMA mostram diminuição da viscosidade quando o mesmo 

é irradiado. 

2.2.2- Propriedades térmicas 

Outra técnica utilizada na caracterização de polímeros está relacionada às 

suas propriedades térmicas que são analisadas quando energia térmica (calor) é 

fornecida ou removida do material. As modificações observadas em polímeros 

quando sujeitos a variações de temperatura incluem as temperaturas de fusão 

cristalina (Tm) e de transição vítrea (Tg). 
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A Tm está associada às regiões cristalinas (cristalitos e esferulitos) que 

desagregam e fundem. E uma transição endotérmica e de primeira ordem, ou seja, 

envolve mudança de estado. Polímeros de alta cristalinidade apresentam 

temperaturas de fusão relativamente elevadas e serão mais alta quanto maior for a 

estabilidade das regiões ordenadas (MANO, 1991). 

A transição vítrea (Tg) está relacionada com a região amorfa do polímero, por 

ser de segunda ordem, não apresenta mudança de fase. A Tg representa a temperatura 

de mobilidade das cadeias moleculares, devido à rotação de grupos laterais em torno 

de ligações primárias. A rotação dos grupos laterais tornam-se restrita pelas forças 

intermoleculares que estão atuando nestes grupos. Ramificações na cadeia aumentam 

sua flexibilidade e sua Tg torna-se relativamente baixa. Abaixo da Tg, a mobilidade 

das cadeias macromoleculares desaparece e o polímero torna-se rígido (MANO, 

1991). 

A Tg e a Tm podem ser determinadas, dentre outros, pelo método DSC 

(Calorimetria Diferencial Exploratória). Este método baseia-se na transferência de 

calor, na amostra de polímero, medida em função da temperatura ou tempo. As 

vantagens do DSC é a rapidez da técnica, baixo custo e o uso de pequenas 

quantidades (0,5mg a lOg), obtendo-se um termograma semelhante à curva de calor 

específico invertido. Além da Tg e da Tm é possível, usando a técnica de DSC, obter 

outros parâmetros, tais como: o calor específico, retenção de solvente e energia de 

ativação (SEYMOUR & CARRAHER, 1981). 

2.2.3-Propriedades mecânicas 

A análise das propriedades mecânicas se constitui em um fator de 

caracterização fundamental, pois revela informações sobre a estabilidade 

dimensional do polímero. São manifestadas pela capacidade desses materiais 

desenvolverem deformações reversíveis e irreversíveis, de resistirem à fratura. As 

propriedades mecânicas mais estudadas são: resistência à tração, alongamento na 

ruptura, módulo de elasticidade, resistência à compressão, resistência ao impacto, 
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A Tm está associada às regiões cristalinas (cristalitos e esferulitos) que 

desagregam e fundem. É uma transição endotérmica e de primeira ordem, ou seja, 

envolve mudança de estado. Polímeros de alta cristalinidade apresentam 

temperaturas de fusão relativamente elevadas e serão mais alta quanto maior for a 

estabilidade das regiões ordenadas (MANO, 1991). 

A transição vítrea (Tg) está relacionada com a região amorfa do polímero, por 

ser de segunda ordem, não apresenta mudança de fase. A Tg representa a temperatura 

de mobilidade das cadeias moleculares, devido à rotação de grupos laterais em torno 

de ligações primárias. A rotação dos grupos laterais tornam-se restrita pelas forças 

intermoleculares que estão atuando nestes grupos. Ramificações na cadeia aumentam 

sua flexibilidade e sua Tg torna-se relativamente baixa. Abaixo da Tg, a mobilidade 

das cadeias macromoleculares desaparece e o polímero torna-se rígido (MANO, 

1991). 

A Tg e a Tm podem ser determinadas, dentre outros, pelo método DSC 

(Calorimetria Diferencial Exploratória). Este método baseia-se na transferência de 

calor, na amostra de polímero, medida em função da temperatura ou tempo. As 

vantagens do DSC é a rapidez da técnica, baixo custo e o uso de pequenas 

quantidades (0,5mg a lOg), obtendo-se um termograma semelhante à curva de calor 

específico invertido. Além da Tg e da Tm é possível, usando a técnica de DSC, obter 

outros parâmetros, tais como: o calor específico, retenção de solvente e energia de 

ativação (SEYMOUR & CARRAHER, 1981). 

2.2.3-Propriedades mecânicas 

A análise das propriedades mecânicas se constitui em um fator de 

caracterização fundamental, pois revela informações sobre a estabilidade 

dimensional do polímero. São manifestadas pela capacidade desses materiais 

desenvolverem deformações reversíveis e irreversíveis, de resistirem à fratura. As 

propriedades mecânicas mais estudadas são: resistência à tração, alongamento na 

ruptura, módulo de elasticidade, resistência à compressão, resistência ao impacto, 
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dureza, resistência ao atrito e à abrasão. Essas características são geralmente 

avaliadas por meio de ensaios, que indicam diversas dependências entre a 

deformação provocada por uma dada tensão. Entretanto, esses ensaios são 

insuficientes para descrever completamente mudanças nos materiais poliméricos a 

nível molecular. 

SISMAM & BOPP (1955) estudaram as mudanças nas propriedades 

mecânicas do PMMA após a irradiação. Nos resultados obtidos, para doses de 8.IO4 

kGy, a resistência à tração decrescia 80% de seu valor e para doses de radiação de 

8.10 kGy o valor da resistência à tração decrescia 90% do valor inicial. Os limites 

de resistência ao impacto apresentaram um decréscimo menos acentuado e não houve 

mudanças apreciáveis na dureza e nas propriedades elétricas para estas doses de 

radiação. ARAÚJO (1993) também estudou as propriedades mecânicas do PMMA 

Acrigel na forma de corpo de prova, irradiando-o nas doses de 25, 80 e 200 kGy. 

Este autor observou significante diminuição do módulo de elasticidade e na 

propriedade de resistência à tração do polímero. No entanto, não foram observadas 

alterações nas propriedades de deformação e alongamento. Esses resultados 

demonstram que a radiação provoca mudanças significativas em algumas 

propriedades mecânicas do PMMA. 

2.2.4-Propriedades ópticas 

As propriedades ópticas comumente estudas são refração, reflexão, absorção 

e dispersão da luz. Essas propriedades são observadas em termos de cor, opacidade, 

translucidade e transparência. 

Polímeros amorfos ou com muito baixo grau de cristalinidade são comumente 

analisados com a técnica de transmitância, devido a sua excelente transparência . A 

transmitância (T) é definida como sendo a razão entre a energia transmitida (/) e a 

incidente (/0) de uma fonte que atravessa a amostra e está representa pela equação2.1 

(BUENO, 1990). 
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T = ///<, (2.1) 

Desta forma, em polímeros transparentes, esta técnica permite observar se a 

radiação provoca mudanças na quantidade de luz transmitida em uma dada amostra 

polimérica. ARAÚJO (1993) estudou a transmitância no policarbonato (PC) 

irradiado com doses na faixa de 10 a 100 kGy. Foi observado que até 20 kGy não 

ocorre alterações significativas na transmitância do PC, porém, acima desta dose as 

alterações são relevantes e é possível perceber a mudança de cor do polímero, o que 

é claramente evidenciado no ensaio de transmitância. ARAÚJO (1995) estudou a 

transmitância no PMMA e observou que no intervalo de dose de 10 a 200kGy, a 

radiação não foi capaz de produzir modificações significativas ao sistema. 

2.2.5-Ensaios espectroscópicos 

No espectro infravermelho do PMMA a região de interesse em estudos de 

radiólise está abaixo dc 1800cm"1. Na região de 1800 a 1650 cm"' está a banda dc 

absorção axial da carbonila (C=0). Entre 1360 e 1390 cm"1 está a banda de 

deformação angular a-CH?. A banda característica dos ésteres (C-O) está na região 

de I 100-1300 cm"'. O aparecimento de uma banda fraca de absorção em 1060cm"1 

caracteriza a sindiotaticidade do PMMA, a ausência desta banda de absorção indica 

um PMMA isotático (JEL1NSKI & BOVEY, 1982). 

ARAÚJO (1995) comparou espectros do PMMA irradiado no intervalo de 

dose de 0 a 200 kGy. Não foram observadas mudanças na estereorregularidade, 

entretanto, a banda de absorção do a-CH.i diminuiu, sugerindo que a cisão na cadeia 

do PMMA ocorre na vizinhaça desse grupo. As interpretações de ARAÚJO (1995) 

concordam com o mecanismo de radiólise do PMMA sugerido por GEUSKENS 

(1991). 
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Nos espectros de RMN do PMMA os sinais característicos podem ser 

emitidos pelos prótons metilênicos (-CH2), prótons alfa metilícos (a-CH?) e prótons 

metílicos do grupo éster (-COOCH3). No PMMA sindiotático, os dois prótons 

metilênicos ocorrem num ambiente químico equivalente, já que são rodeados por um 

grupo alfa metila e um metil do grupamento éster. O PMMA isotático, por outro 

lado, possui os dois prótons metilênicos quimicamente diferentes, pois o próton c 

ladeado por dois grupos alfa metila, e o outro por dois grupos metil do grupamento 

éster. Desta maneira, são observadas mudanças na forma dos picos atribuídos aos 

grupos metilênicos, caracterizando assim a estereorregularidade do polímero. Os 

sinais correspondentes aos prótons metilênicos do PMMA sindiotático aparecem 

como um singleto em 2,2 ppm enquanto que os sinais dos prótons metilênicos do 

PMMA isotático aparecem como um quarteto na região de 1,5 a 2,5 ppm sendo nos 

espectros de RMN que podemos observar com maior nitidez a estereorregularidade 

do PMMA (JELINSKI & BOVEY, 1982). 

2.3- Aplicações c Esterilização 

O PMMA, por possuir alto grau de transparência, tem uma larga aplicação na 

indústria como acessório e no âmbito médico-farmacêutico como matéria-prima 

para fins odontológicos e para a fabricação de instrumentos cirúrgicos que 

necessitam de procedimentos de esterilização (FERNANDES, 1991). O PMMA 

também pode ser utilizado como matéria prima de dosímetros colorimétricos usados 

na prática de esterilização de alimentos e de materiais médicos (KHAN et ai, 1993). 

Um método de esterilização muito utilizado, principalmente no Brasil, é a 

esterilização com óxido de etileno (ETO) cuja eficiência depende da forma do objeto 

a ser esterilizado. Esse método apresenta a desvantagem da agregação de resíduos 

tóxicos, como o etileno glicol e o etileno cloridina, provenientes do óxido de etileno 

na superfície dos materiais (GIULIANI, 1994). Além da agregação de resíduos, o uso 

do ETO exige, por lei, que a embalagem seja de papel grau cirúrgico para permitir a 
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entrada e saída do gás, o que torna a embalagem frágil. Por outro lado a irradiação 

com raios gama é o método padrão utilizado na indústria de artefatos médicos, sendo 

um processo realizado em temperatura ambiente, que não forma produtos tóxicos e 

possibilita a esterilização em embalagens seladas (ISHIGAKI.& YOSHI, 1992). A 

dose de esterilização padrão utilizada é de 25 kGy e a interação da radiação com a 

matriz polimérica pode resultar em alterações químicas e mudanças nas propriedades 

físicas do polímero (BETINI & BITTENCOURT, 1993). 

2.4-Interação da radiação gama com polímeros 

Quando a radiação interage com a matéria, ela perde energia para o meio de 

interação excitando ou ionizando as moléculas que o compõe. 

As radiações gama-y possuem comprimento de onda na ordem de IO"12 m e 

são emitidas por núcleos atômicos nas transformações radioativas naturais e nas 

reações nucleares (ALMEIDA & TAUHATA, 1981). Cada tipo de núcleo quando 

excitado emite um conjunto especifico de fótons gama, que têm freqüências bem 

determinadas e características que o diferencia dos outros núcleos. A principal fonte 

de radiação para aplicações em pesquisas científicas, esterilização de objetos, entre 

outras é a fonte de Cobalto-60 (60Co) cujo núcleo emite raios gama-y com energias 

de 1,17 Mev e 1,33 Mev (OKUNO, 1988). Os fótons podem interagir com a matéria 

principalmente por efeito Fotoelétrico, efeito Compton e efeito de Produção de 

Pares. 

O efeito Fotoelétrico caracteriza-se pela transferência total de energia do 

fóton (que desaparece) para um único elétron orbital, o qual é expulso do átomo com 

energia cinética igual à diferença entre a energia do raio gama incidente e a energia 

de ligação do elétron. Este efeito é predominante em fótons de baixa energia e para 

elementos de número atômico elevado. 

O efeito Compton caracteriza-se pela transferência parcial da energia do fóton 

para um elétron orbital que é expulso do átomo (elétron Compton). O fóton após 
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interagir perde parte de sua energia que é espalhada e pode interagir com outro 

átomo, por efeitos Fotoelétrico ou Compton novamente, até que toda a energia seja 

totalmente absorvida. Este efeito é predominante em valores intermediários de 

fótons. 

O efeito de Produção de Pares ocorre quando fótons de alta energia (E > 1,02 

Mev) passam próximos a núcleos de elevado número atômico, neste caso o fóton 

interage com o campo elétrico do núcleo e desaparece, dando origem a um par 

elétron-pósitron. O positron após transmitir toda a sua energia cinética, torna a se 

combinar com um elétron dando origem a dois fótons de 511 kev, que é a energia de 

repouso do elétron. A Produção de Pares é predominante para energias elevadas e 

para elementos com muitos prótons no núcleo. 

A interação dos raios gama do Cobalto-60 (60Co) com as moléculas de 

polímeros dá-se preferencialmemte, por efeito Compton, onde o elétron Compton 

quando interage com as moléculas poliméricas perde sua energia produzindo ions, 

elétrons secundários e moléculas excitadas. O elétron secundário tem energia 

suficiente para ionizar e excitar várias moléculas poliméricas, até alcançar a energia 

térmica (elétron termalizado) do meio e sendo assim absorvido por uma molécula 

neutra ou um cátion. Ao absorver o elétron termalizado, a molécula polimérica pode 

se tornar um ânion ou uma molécula excitada. As moléculas excitadas formadas se 

dissociam em radicais ou íons. A interação do elétron Compton com uma molécula 

de um polímero genérico PP é mostrado no esquema a seguir: (O'DONNEL & 

SANGSTER, 1970). 

PP + e -» PP" 

ou 

PP++ e" -» PP** 

PP** -> P* + P* 

ou 
* • -L 

PP -> P+ + P" 
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As letras PP , PP**, P* representam uma molécula de polímero que perdeu um elétron 

(cátion), uma molécula polimérica excitada e um radical livre respectivamente. 

A radiação provoca mudanças nos polímeros e essas mudanças ocorrem de 

forma diferente, em polímeros distintos, dependendo do tipo e da dose a que são 

submetidos. Geralmente grupos volumosos ou grupos aromáticos são altamente 

resistentes à radiação devida à dissipação de energia que em núcleos aromáticos, se 

dá pela ressonância dentro do anel (ROCHA & SOARES, 1993 ; O'DONNEL & 

SANGSTER, 1970). Os efeitos causados pela radiação nos polímeros são: formação 

de produtos gasosos, redução das insaturações existentes, produção de novas 

insaturações, reticulação e cisão das ligações da cadeia principal. Contudo, dentre 

esses efeitos, os mais importantes são o de reticulação e o de cisão, pois são 

responsáveis pelas alterações nas propriedades do polímero (O'DONNEL & 

SANGSTER, 1970). 

2.5-Radiólise do PMMA 

A alteração característica do PMMA irradiado é a cisão da cadeia principal 

com redução da massa molecular, juntamente com decomposição da cadeia lateral 

(ROCHA & SOARES, 1993). 

Os efeitos de cisão e reticulação ocorrem simultaneamente durante a 

irradiação do polímero, mas a predominância de um desses efeito depende 

principalmente da estrutura do polímero e das condições de irradiação. Em geral, 

polímeros que possuem átomos de carbono quaternário ligados a grupos volumosos, 

quando irradiados, sofrem cisão na cadeia , enquanto que polímeros que possuem 

átomos de hidrogênio ligados aos átomos de carbono, sofrem reticulação 

(CHAP1RO, 1962). A tendência da cisão da ligação covalente do carbono 

quaternário é atribuída ao impedimento estérico dos grupos volumosos 

impossibilitando a reticulação. Pesquisas mostraram que a cisão e a reticulação 

dependem não apenas da estrutura do polímero, mas também da Transferência Linear 
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de Energia (LET) (YATES & SH1N0ZAKI, 1993; SHANABEL et ai 1994; 

KUDOH et al. 1996; LEE. 1996). A LET refere-se à energia depositada pela 

radiação ionizante ao atravessar uma distância dl. A equação 2.2 representa a relação 

da LET. 

LET = dEL /d l (2.2) 

Onde dEté a energia média depositada localmente no meio absorvedor pela partícula 

de uma determinada energia ao percorrer uma distância dl. A LET é normalmente 

expressa em keV/(im (ALMEIDA & TAUHATA, 1981). 

A irradiação produz alterações nas propriedades do PMMA que podem ser 

avaliadas por várias técnicas experimentais. ROSS & CHARLESBY (1953), 

observaram que o PMMA além de degradar-se sob radiação, torna-se mais solúvel e 

submetendo amostras deste polímero à radiação gama proveniente de um reator 

nuclear, observaram, usando o método viscosimétrico, alterações na massa molar 

devido às cisões na cadeia principal. A relação linear entre o recíproco da massa 

molar viscosimétrica média e a dose, indicaram que o número de cisões produzidas 

na cadeia do PMMA era proporcional a dose de radiação absorvida. 

A eficiência de um processo radiolítico é convenientemente descrita pelo 

valor G, que corresponde ao número de eventos químicos formados por 100 eV de 

energia absorvida (REICHMANIS & O'DONNEL, 1989). ROSS & CHARLESBY 

(1953) calcularam para o PMMA, um valor G (cisões) de 1,6 para amostras 

pulverizadas e irradiadas no ar. WALL & BROWM (1956) estudaram amostras de 

PMMA na forma de filmes, e obtiveram um valor G (cisões) de 0,645, com a 

irradiação no ar e utilizando radiação gama. Por outro lado, ARAÚJO (1995) 

determinou para o PMMA Acrigel, na forma de corpos de prova, o valor G (cisões) 

de 1,8. Os resultados mostram que esse parâmetro depende do tipo da amostra 

polimérica e da forma de irradiação. 
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Estudos recentes da irradiação do PMMA, na forma de filme, com elétrons de 

baixa energia (10-50 eV), exposto no ar e na presença de alumínio, mostraram que 

esse tipo de irradiação induz mudanças na configuração da cadeia. Sugere-se que 

essas mudanças ocorrem devida à interação do grupo éster do polímero com o 

alumínio presente (BERMUDEZ, 1999). 

Na irradiação do PMMA, a formação de gases tem levado a observação de 

um interessante "efeito de bolhas". ROSS & CHARLESESY (1953) irradiaram o 

PMMA a 70°C e notaram que após altas doses de radiação, uma quantidade 

significativa de bolhas de gás apareceram na maior parte do polímero irradiado. Um 

efeito similar foi observado após a irradiação gama do polímero em temperatura 

ambiente (CHAP1RO, 1962). O exame da amostra, com luz polarizada, revelou a 

presença de áreas deformadas que provavelmente são resultado da pressão interna 

que forma a bolha ou que escapa do polímero. A temperatura necessária para a 

formação de bolhas depende da dose de radiação e em amostras irradiadas, foi 

observada a formação de bolhas em até 200°C. Pode-se concluir que a formação de 

bolhas ocorre nas temperaturas em que a pressão interna do gás formado na reação é 

suficiente para superar a alta viscosidade do polímero (CHAP1RO, 1962). 

F1NK D LI/. (1994) estudaram a estrutura do PMMA irradiado com várias 

espécies de íons, cuja energia era na ordem de keV e GeV. Usando espectros de 

Infravermelho, eles observaram a formação de grupos cíclicos e policíclicos, quando 

o PMMA era irradiado com energia na ordem de GeV. 

2.6- Mecanismo da radiólise do PMMA 

O mecanismo de radiólise do PMMA proposto segundo as equações (2.3) a 

(2.6), está baseado no fato de que a geração de radicais livres pela radiação ionizante 

desempenha um papel importante na cisão do PMMA. Este estudo foi realizado com 

a técnica de Ressonância de Spin Eletrônico. As amostras foram irradiadas com raios 

gama provenientes de uma fonte de ('°Co com dose de 5 kGy (GUILLET, 1987). 
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- CH, cm [CH3 — 

H - J" 
radiação gama 

C H 2 — Ç ~ ^ E + | ~ C H 2 — Ò ~ | ^ ~ C H 2 — C ~ + .COOCH3
 ( 2 J ) 

CH3 COOCH3" 

0 (ID 

O mecanismo sugere que a cisão na cadeia possa ocorrer via captura de elétron pelo 
cátion (II) 

CH. 

•CH2—C + + e" (2.4) 

para dar um radical excitado (III): 

-CH, 

H3C 

P 
ch3 H C* h 

C^ H ch3 h 
O O 

h3c 
o 

ch3 h xc 

-c-

H 

- c — c h 2 -
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que subseqüentemente separa-se através de cisão (3: 

r íh3 ÇH3 

c h 2 — c = c h 2 + • c — c h 2 ~ 

COOCH3 
(2.6) 

(IV) 

Se a temperatura for suficientemente alta, o radical (IV) pode separar-se em unidades 

monoméricas por um processo de cadeia. 

(PH) 
"COOCH3 HCOOCH3 + *P (2.7) 

(PH) 
•COOCH3-^CO + 'OCH3 »• HOCH3 + *P (2.8) 

•COOCH3 C02 + *CH3
 (PH) » CH4 + *P (2.9) 

As reações do radical éster mostradas nas equações (2.7) a (2.9) podem 

identificar os produtos voláteis, os quais fornecem informações sobre as reações 

químicas que provocam a cisão da cadeia lateral, levando à proposição do 

mecanismo de degradação. Esse tipo de análise é utilizada quando há predominância 

de produtos gasosos (SCHNABEL, 1981). 

LEE et al. (1998) estudaram o efeito da LET para os mecanismos de cisão e 

reticulação do PMMA e observaram que na irradiação desse polímero, são 

produzidos átomos excitados e ions. As interações coulombianas nos íons podem 

causar excessivo estiramento das ligações e as reações podem causar substituição 

atômica. Tanto no processo de excitação quanto no processo de ionização são 

produzidos grupos como H*, CH3* e CH3OOC * como conseqüência da ocorrência de 

cisões da cadeia principal. Usando um Analisador de Gás Residual (RGA), LEE et 
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al. (1998), identificaram várias espécies de gases, classificadas de acordo com a 

estrutura e tipos de átomos presentes, dentre os quais pode-se citar: H2, CH4, H3C-

CH3 (Grupo I), C02, CH3OH (Grupo II) e H O C H , H2OC=CH2 (Grupo III). Os 

compostos do grupo III eram claramente identificados nas observações de LEE 

(1998). TODD (1960) observou apenas os compostos dos grupos I e II. Vale salientar 

que, análises do espectro de RGA realizadas por VENKATESAN et al. (1983), 

apresentaram picos correspondentes a gases formados no grupo III após a irradiação 

do PMMA. 

2.7-A influência de aditivos na radiólise do PMMA 

A influência de aditivos na degradação radiolítica do PMMA foi estudada por 

poucos pesquisadores. CHARLESBY foi o pioneiro no estudo de aditivos na 

estabilização radiolítica do PMMA. Em 1960, CHARLESBY observou que 

substâncias conhecidas como agentes protetores, na concentração de 10% (m/m), 

mostravam uma significante redução na degradação produzida por doses de radiação. 

As substâncias examinadas em seu trabalho incluíram a uréia, di-m-toluiltiouréia, e 

8-hidroquinona, a anilina e a benzoquinona produziram um efeito similar. SHULTZ 

et al (1953) observaram notável influência do difenilpicrilhidrazina DPPH na 

estabilização de filmes poliméricos submetidos a elétrons de alta energia no ar. 

TODD (1960) observou que ambos benzoquinona e DPPH reduziram a degradação 

produzida por raios gamas. Os resultados citados indicaram que alguns processos que 

envolvem degradação radiolítica são afetados por agentes químicos (CHAPIRO, 

1962). 

Os aditivos podem atuar de diferentes formas na proteção de um sistema. Por 

exemplo, capturadores de radicais {scavenger) atuam impedindo reações de 

reticulação ou cisão na cadeia principal. O aditivo pode reagir com o radical formado 

(H\ OH\ P02* , etc.) antes que este possa provocar a degradação polimérica. Os 

aditivos podem também impedir a recombinação indesejável de dois radicais 
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poliméricos. Quando a reticulação é indesejável, moléculas do aditivo podem se 

recombinar com esses radicais para formar cadeias laterais estáveis ou radicais 

menos reativos. Por outro lado, quando a cisão da cadeia principal é indesejável, o 

aditivo protetor pode unir os dois radicais poliméricos formado na radiólise do 

polímero sem ocorrer alteração significativa da massa molar média (CHARLESBY, 

1960). 

2.7.1-Aditivos usados na degradação foto e termo-oxidativa do PMMA 

Os Scavengers, desenvolvidos recentemente para a estabilização 

fotodegradativa, são aminas estericamente impedidas denominadas HALS (Hindered 

Amine Light Stabilizers) que apresentam a seguinte estrutura molecular básica 

(CAMILLI, 1991): 

R 2 

Supõe-se que a estrutura do HALS seja alterada durante a sua exposição à 

radiação ultravioleta gerando radicais nitroxil, que capturam radicais alquila dando 

origem a ésteres hidroxil-amina. Os ésteres, por sua vez, reagem com os radicais 

peroxil, interrompendo o processo degradativo e regenerando os radicais nitroxil. 

Esse mecanismo está representado na Figura 4 (AGNELLI, 1988): 
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Figura 4- Mecanismo de ação de um estabilizante tipo HALS. 

O mecanismo sugere que os HALS interrompem a reação de propagação da 

degradação oxidativa por capturar tanto os radicais alquila como os radicais peroxil. 

Como os radicais nitroxil são regenerados, os HALS são eficientes em baixas 

concentrações (DEXTER, 1989). Em alguns casos os HALS devem ser combinados 

com absorvedores de luz ultravioleta (absorvedores U.V.) para conferir uma maior 

proteção, devido ao fato do mecanismo de ação dos HALS ter início na geração dos 

radicais nitroxil, os quais são formados a partir da absorção de luz ultravioleta. Os 

HALS, ao contrário dos absorvedores U.V., independem da espessura do filme 

polimérico (ARAÚJO, 1993). 

O mecanismo de proteção dos absorvedores U.V. consiste em transformar a 

energia do fóton , responsável pela degradação, em fótons de elevado comprimento 

de onda ou em energia calorífica aceitável, agindo como filtro (AGNELLI, 1988). Os 

absorvedores U.V. agem apenas na superfície de materiais poliméricos espessos e a 

quantidade destes aditivos no polímero é maior que a necessária, a menos que seja 

possível a migração do aditivo, do centro para a superfície. Muitos compostos 

orgânicos absorvem na região U.V., porém apenas alguns deles são capazes de 

dissipar a energia absorvida sem sofrer rápida deterioração. Entre estes compostos 

estão as benzofenonas e os benzotriazóis (AGNELLI, 1988). 

Os desativadores de estados excitados ou Quencher são fotoestabilizantes que 

absorvem a energia da molécula polimérica excitada através de um processo de 

transferência de energia. O aditivo pode dissipar a energia sem sofrer alteração 
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química e estrutural ou se modificar em um composto estável. No caso de 

modificação, a proteção radiolítica cessará quando todas as moléculas do aditivo 

forem modificadas (GACHTER & MÜLLER, 1990). 

Os agentes antioxidantes, compostos que minimizam os efeitos da oxidação, 

quando adicionados ao sistema, podem inibir tais efeitos. Estes podem ser sintéticos 

ou misturados com os existentes nas resinas naturais. Os antioxidantes são 

basicamente classificados em primários e secundários. Os fosfitos aromáticos, 

antioxidantes secundários, são particularmente ativos durante o período de 

transformação do polímero, mantendo o índice de fluidez praticamente constante 

(HENN1NGER cí al., 1984). Por este motivo, os fosfitos aromáticos são mais 

utilizados como estabilizante de processamento do que estabilizante de 

armazenamento e uso. O tioéster é um antioxidante muito ativo quando o polímero 

está no estado sólido, todavia a atuação dos tioésteres e dos fosfitos só são eficientes 

quando são utilizados com fenóis estericamente impedidos. 

2.7.2-Aditivos usados na estabilização radiolítica de polímeros 

A estabilização radiolítica de polímeros tem sido alvo de estudos, como 

conseqüência da necessidade de desenvolver polímeros com propriedades cada vez 

melhores e cujas aplicações envolvem exposição à radiação ionizante. 

Pode-se estabilizar um polímero através da sua modificação, 

copolimerizando-o com um monômero estabilizante ou com a adição de agentes 

radioestabilizantes (aditivos). 

A estabilidade radiolítica é estudada em polímeros irradiados no estado 

sólido, onde a mobilidade das moléculas é muito pequena e o número de mecanismos 

possiveis de proteção radiolítica é reduzido podendo assim fornecer informações 

sobre a natureza das reações químicas que ocorrem neste estado (CHARLESBY, 

1960). 
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Quando um aditivo reduz os danos da radiação no polímero, este é chamado 

de protetor radiolítico ou radioprotetor. As quantidades adicionadas são 

consideravelmente baixas e a energia absorvida diretamente por esses aditivos é 

mínima, porém sua presença modifica, consideravelmente, o comportamento do 

polímero. Os aditivos considerados básicos na radioestabilização de polímeros 

podem ser classificados em: desativadores de estado excitados, capturadores de 

radicais, capturadores de outras espécies, mobilizadores e os agentes nucleantes. 

Os desativadores de estados excitados podem dissipar a energia formada na 

recombinação de elétron-cátion ou na interação de elétrons rápidos com o polímero, 

sem sofrer alteração química permanente. O aditivo pode ainda tornar-se um 

composto estável cuja proteção radiolítica cessará quando todas as moléculas do 

aditivo forem modificadas. 

Os capturadores de H* ou radicais macroalquil, adicionados aos polímeros 

alifáticos, diminuem a degradação radiolítica impedindo reações de reticulação ou 

cisão da cadeia principal. Por outro lado, os capturadores de outras espécies 

capturam elétrons e tons formados na radiólise, já que estes induzem a degradação 

polimérica. 

Aditivos mobilizadores atuam aumentando a velocidade de decaimento das 

espécies geradas na radiólise polimérica. A rápida auto-reação de radicais minimiza a 

formação de hidroperóxidos através de suas reações de propagação. Desta forma se 

reduz os níveis de hidroperóxidos instáveis responsáveis pela degradação do sistema 

polimérico (ARAÚJO, 1993). 

São usadas piperidinas e benzofenonas com agentes nucleantes que agem 

como capturadores de radicais com ação mais acentuada. Estudos feitos com o 

PMMA com 10% (em massa total do polímero) de benzoquinona mostraram que 

apenas 27% da energia incidente da radiação no polímero produzia a degradação nas 

moléculas e os outros 73% dessa energia era desviada ou capturada pelo percentual 

do agente nucleante presente no sistema polimérico de PMMA (CHARLESBY 

1985). 
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2.7.8- Outras formas de estabilização 

Estudos recentes visando a estabilização do PMMA, mostraram que a adição 

de ions de Terras raras (TR), como Samário, Térbio, Európio e Yrídio, na 

polimerização do monômero de Metacrilato de Metila induzida por radiação aumenta 

a estabilidade térmica do PMMA, no entanto não foi observada mudanças na 

degradação do polímero quando esse, foi submetido à doses de radiação iguais ou 

maiores que 10 kGy (SMAG1N et al, 1999). Resultados semelhantes foram 

observado quando copolímeros de Metacrilato de metila e complexos de Terras raras 

foram estudados (WANG et al, 2000). A mistura de PMMA e derivados dos silano 

como o 3-trimetilsilanopropilmetacrilato, metiltrietoxisilano e feniltrietoxisilano 

também mostraram uma boa estabilidade témica ao sistema polimérico. Não foi 

estudada a estabilização radiolítica do PMMA por esses pesquisadores (LEE & 

CHEN, 2000). 

Blendas poliméricas, à base de PMMA e Poliestireno (PS) em diferentes 

proporções dos componentes, foram expostas em diferentes doses de radiação gama 

(acima de 250 kGy). Pôde-se observar que a presença do PS na blenda ocasionou a 

diminuição da degradação molecular e, por outro lado, a estabilidade térmica do 

PMMA (MAMDOUH et al, 2000). Esse resultado é observado pelo ao fato do PS ser 

altamente resistente à radiação devido a presença do ane! aromático na estrutura do 

polímero (LIMA, 1996). Vale salientar que no resultado final do trabalho, no qual 

observou-se a estabilização, havia uma concentração de 70% de PS para 30% de 

PMMA o que significa que a matrix polimérica é o PS e não o PMMA. 

O fenômeno em que a ação protetora de uma mistura de dois aditivos é maior 

do que a ação do aditivo mais efetivo, é chamado de sinergismo (NE1MAN, 1964). 

ARAÚJO (1993) pesquisando a estabilização radiolítica do Policarbonato 

(PC) observou a ocorrência de radioproteção ao sistema, promovida por dois aditivos 

comerciais. Foi alcançada a melhor proteção molecular, 92%, de um dos aditivos na 

concentração de 1% da massa total. Entretanto, quando os dois aditivos são 

misturados nesta concentração, observa-se efeito de sinergismo que acarreta no 
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aumento da radioporteção para 98% reduzindo assim, o grau de degradação do PC de 

16,7 para 0,4. 

A busca literária realizada em bancos de dados científicos como Atomindex e 

Web Science, não mostrou artigos relatando a estabilização radiolítica do PMMA nas 

duas últimas décadas. Sugere-se que este fato ocorra devido ao caráter confidencial 

das pesquisas nesta área e dentro de indústrias, onde estas informações 

provavelmente devem estar contidas em patentes de difícil acesso e que não são de 

domínio público. 
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3-MATERIAL E MÉTODOS 

3.1- Amostras 

O polímero em estudo é o Poli(metacrilato de metila), PMMA, nacional, de 

nome comercial Acrigel, amorfo, sindiotático, linear, contendo aditivo de 

processamento (antioxidante), com massa molar média de aproximadamente 102000 

g/mol. As amostras utilizadas foram o PMMA na forma de pellets e depois 

transformadas em filmes com 2 mm de espessura. 

3.2-Aditivos 

Foram realizados testes com aditivos (apêndice 7.2) utilizados 

comercialmente na estabilização foto e termo-oxidativa. ARAÚJO (1993) observou 

que quando estes aditivos são misturados a polímeros em uma concentração bem 

definida, podem se tornar também, excelentes estabilizantes à radiação ionizante. 

Neste trabalho apenas dois, aqui designados C e D, mostraram proteção relevante a 

radiação gama, quando incorporados ao PMMA. Estes aditivos foram utilizados sem 

serem submetidos a tratamento químico. 
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3.2.1-Características gerais dos aditivos C e D 

Os aditivos C e D são estabilizantes à luz pertencentes à classe das aminas 

estericamente impedidas. 

O aditivo C é caracterizado pelo seu efetivo desempenho em polímeros que 

requeiram alta estabilidade à luz, tais como polipropileno, polietileno de alta 

densidade, poliestireno, poliuretana entre outros. O aditivo C é particularmente 

indicado para uso em artigos como filmes e membranas, já que o seu desempenho 

independe da espessura da amostra polimérica. Esse aditivo é incorporado ao 

polímero de maneira convencional, é um produto tecnicamente estável e não afeta a 

cor do polímero pois não absorve luz na faixa visível do espectro. O aditivo C tem 

como propriedades físicas: pó cristalino levemente amarelado, funde a 

aproximadamente 81°C e na temperatura ambiente é solúvel em solventes orgânicos 

como acetona, benzeno, clorofórmio e metanol (CAMILLI, 1991). 

O aditivo D confere elevada estabilidade à luz em substratos poliolefínicos 

apresentando compatililidade com todos os tipos desse substrato. Possui baixa 

volatilidade, não apresenta influência negativa na cor dos polímeros e não é 

higroscópico. O aditivo D tem como propriedades físicas: pó branco, funde a 130°C, 

é solúvel em alguns solventes orgânicos como acetato de etila, clorofórmio e 

acetona. Análises termogravimétricas do aditivo (20°C/minuto) mostraram perda de 

peso somente em temperaturas acima de 300ÜC (CAMILLI, 1991). 

3.3- Irradiação 

As amostras de PMMA na forma de filmes poliméricos não aditivados e 

aditivados com C e D foram irradiados no ar, à temperatura ambiente, na faixa de 

dose de 10 a 60 kGy. A irradiação, foi realizada com raios gamas provenientes de 

uma fonte de Co-60 "GammaceU" sem atenuador , modelo GC 220, localizada no 
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1PEN-CNEN/SP. A taxa de dose foi de 7,65 kGy/h e a atividade da fonte de 4 x IO14 

Bq registrada em novembro de 1998. 

3.4- Análises Viscosimétricas 

Para a determinação da massa molar do PMMA irradiado e não irradiado foi 

utilizado o método viscosimétrico por ser este um método simples, econômico e que 

fornece resultados com rapidez e eficácia. 

Filmes poliméricos de aproximadamente 0,2 mm, não aditivados e aditivados, 

nas concentração de 0,1%, 0,3%, 0,6% e 0,9% em massa total do polímero foram 

preparados em uma temperatura de 30°C. Soluções de concentração 0,6 g/dL, para os 

filmes irradiados e não irradiados foram preparadas com o solvente metiletilcetona. 

Utilizou-se um viscosímetro tipo Ostwald, onde foi possível obter as leituras 

dos valores dos tempos de efluxo da solução e do solvente. Foram realizadas seis 

medidas para cada solução em banho termostático com temperatura de 25°C. Com os 

tempos de efluxo médio do PMMA irradiado e não irradiado foram determinadas as 

viscosidades relativa, específica e reduzida. 

A viscosidade relativa (r|r) é obtida através da razão entre os tempos de 

efluxos médio da solução de PMMA e do solvente: 

rir = "n/rio = t/to ( 3 . 1 ) 

Os parâmetros rj e ri0 são respectivamente a viscosidade cinemática da 

solução polimérica e do solvente (metiletilcetona) e t e t0 são respectivamente os 

tempos de efluxo da solução e do solvente necessários para a solução atravessar as 

duas marcas do viscosímetro e que resulta na medida da viscosidade cinemática 

(MANO, 1988). O aumento da viscosidade relativa está relacionado com a 

viscosidade específica ,1-1^ (MANO, 1988): 
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Tlcsp = n - n ^ n o = ri/rio-1 = r|r - 1 ( 3 . 2 ) 

Para caracterização do aumento da viscosidade, devido à dissolução das 

macromoléculas, a viscosidade específica é dividida pela concentração, resultando na 

viscosidade reduzida, r)rcd (MANO, 1988): 

Tlred = T|esp/C ( 3 . 3 ) 

onde C é a concentração da solução polimérica (0,6 g/dL). Com os valores das 

viscosidades relativa, específica e reduzida, foi possível calcular a viscosidade 

intrínseca que é importante na análise viscosimétrica, por estar relacionada com a 

massa molar viscosimétrica do polímero. 

A viscosidade intrínseca, [r|], da solução polimérica pode ser determinada 

pelas equações de Schulz-Blaschke ( 3 . 4 ) , Muggins ( 3 . 5 ) ou Kramer ( 3 . 6 ) . A equação 

de Shulz-Blaschke, por ser linear, permite a determinação da viscosidade intrínseca 

de forma simples (SHORÒDER, 1989). 

Tlrcd = h ] + K s b [Tl] Tlesp ( 3 . 4 ) 

Tlrcd = h ] + K „ [r i ] 2 C ( 3 . 5 ) 

ln r | r /C = [ r | ] + K k [ r | ] 2 c ( 3 . 6 ) 

Na equação 3.4, Ksb é a constante de Shulz-Blaschke, obtida pela declividade 

da reta do gráfico viscosidade reduzida (r|rcd) em função da viscosidade específica 

(ricsp). As constantes de Huggins, KH, e de Kramer, Kk , são determinadas de maneira 

similar. Com o valor da viscosidade intrínseca, calculou-se a massa molar 

viscosimétrica média, Mv, do PMMA por meio da relação de Mark-Houvink, 
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(equação 3.7). Nesta relação as constantes são K e a são respectivamente iguais a 

8 x IO"5 e 0,72 para o sistema PMMA metiletilcetona a 25°C (BRANDRUP & 

1MMERGUT, 1989). 

[TI] = K (Mv) ' (3.7) 

3.5-0 Grau de degradação (G) 

O grau de degradação polimérico, valor G, pode ser determinado por meio da 

equação deduzida por CHARLESBY (1985), que utiliza medidas da massa molar 

numérica média, Mn, mas devido às dificuldades experimentais de determinação, a 

massa molar numérica média, obtida por pressão osmótica a equação (3.8) não foi 

utilizada. 

106/Mn 107Mno +0,104 GR (3.8) 

ARAÚJO (1993) deduziu uma expressão (equação 3.9), que relaciona a 

massa molar viscosimétrica média e a dose, facilitando a determinação do valor G, 

haja vista que a massa molar viscosimétrica média é obtida convenientemente por 

medidas viscosimétricas. 

106/Mv = 106/MVo + 0,054 GR (3.9) 
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onde Mv e Mv0 são as massas molares viscosimétricas médias do polímero irradiado 

e não irradiado, respectivamente, e R é a dose. A relação é linear e a declividade da 

reta fornece o valor G. 

3.6-Ensaio Térmico 

A análise da temperatura de transição vítrea foi realizada em um Calorímetro 

Diferencial Exploratória (DSC), modelo DSC-TA Instruments 2100 localizado no 

Departamento de Química Fundamental-UFPE. 

Foram utilizadas amostras na forma de filmes aditivados e irradiados. Com os 

dados fornecidos pelo termograma foi possível observar o comportamento da 

temperatura de transição vítrea em função da dose de irradiação. 

3.7-Propriedade óptica 

Para o ensaio ótico neste estudo utilizou-se a técnica de transmitância 

medindo-se a percentagem de luz transmitida pela amostra em função da luz 

incidente. 

As análises foram feitas utilizando um espectofotômetro Spectro 22, modelo 

108-D de 60 Hz, localizado no Departamento de Energia Nuclear-UFPE. As 

amostras foram analisadas na forma de filmes poliméricos (aditivados e não 

aditivado) e irradiadas no intervalo de dose de 10 a 60 kGy sendo feita três análises 

para cada dose. 
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3.8-Ensaios espectróscopicos 

Os ensaios espectroscópicos foram feitos com o objetivo de detectar alguma 

mudança na estrutura química do polímero quando este é misturado com o aditivo. 

3.8.1-Espectroscopia no Infravermelho 

As amostras foram analisadas na forma de filmes poliméricos (aditivados e 

não aditivados) usando a técnica de pastilha de KBr. Os espectros foram obtidos com 

o equipamento FT-IR BRUKER modelo IFS66, localizado no Departamento de 

Química Fundamental-UFPE. 

3.8.2-Espectroscopia por Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

As amostras na forma de filme polimérico (aditivados e não aditivados) foram 

dissolvidas em benzeno deuterado (C6D6). Os espectros foram registrados com 

aparelho Varian Unity Plus, em uma freqüência de 300 MHz para o H1, localizado no 

Departamento de Química Fundamental-UFPE. 
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4-RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1-Viscosidade e massa molar média 

A massa molar viscosimétrica média do PMMA em estudo foi determinada a 

partir da viscosidade intrínseca. Para tal cálculo foi utilizada a relação de Mark-

Houvink (equação 3.7). 

Através da análise da regressão linear, obteve-se uma reta ajustada (equação 

4.0), onde o coeficiente de determinação calculado foi r2=0,9974 para o nível de 

significância p = 0,015. 

Y = 0 , 3 5 0 2 4 + 0 , 0 8 3 8 2 X ( 4 . 0 ) 

Os parâmetros Y e X estimados são r|red e r^p respectivamente. Comparando-se a 

reta da regressão linear com a relação de Shulz-Blaschke (equação 3.4), determina-se 

diretamente da declividade da reta o valor da constante de KSb: 

Ksb [ r | ] = 0 , 0 8 3 9 2 

Ksb =0,08382/0,35024 

Ksb = 0,24 
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A Figura 5 mostra a variação da viscosidade reduzida em função da 

viscosidade específica para o PMMA não irradiado a 25°C. Cada ponto representa a 

média de três valores experimentais e a extrapolação da viscosidade específica 

forneceu o valor da viscosidade intrínseca, [rj] para a dose zero. 

viscosidade específica 

Figura 5- A viscosidade reduzida em função da viscosidade específica 

A viscosidade intrínseca do PMMA irradiado em diferentes doses foram 

calculados pela equação modificada de Shulz-Blaschke (equação 4.1) que permite 

determinar [r|], usando apenas um ponto, ou seja, uma única concentração 

(LIMA, 1 9 9 6 ) : 

lVÍ = Tjred/1+0,24 Tfesp (4.1) 

4.2-Determinação da melhor concentração de aditivos 

Testes foram realizados com vários estabilizantes todavia apenas C e D, 

mostraram eficiência na proteção à radiação gama. Determinou-se a concentração na 

qual observou a maior proteção experimental dos aditivos ao sistema polimérico. 
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Para determinação da proteção promovida pelos aditivos C e D fez-se necessário o 

uso dos dados das Tabelas 1 e 2. 

Tabela 1- Dados experimentais dos tempos de efluxo, viscosidades relativa (t|r), 

específica (r|esp) e reduzida (nred) para o aditivo C em diferentes 

concentrações e doses. 

0,1% 0,3% 

Dose 
(kGy) 

0 

t.efluxo 
(s) 

65,43+ 
0,05 

1,2290 

T] esp 

0,2290 

T] red 

(dL/g) 
0,3817 

t.efluxo 
(») 

65,72± 
0,07 

Tlr 

1,2345 

'Hesp 

0,2345 

T] red 

(dL/g) 
0,3909 

10 65,34+ 
0,05 

1,2275 0,2275 0,3792 65,61 + 
0,09 

1,2325 0,2325 0,3876 

20 65,26± 
0,06 

1,2260 0,2260 0,3767 64,67+ 
0,09 

1,2148 0,2148 0,3581 

30 64,37+ 
0,07 

1,2092 0,2092 0,3486 64,46± 
0,08 

1,2109 0,2109 0,3516 

40 64,25+ 
0,07 

1,2069 0,2069 0,3449 64,42± 
0,09 

1,2101 0,2101 0,3503 

50 64,15+ 
0,06 

1,2050 0,2050 0,3417 64,25+ 
0,07 

1,2069 0,2069 0,3449 

60 63,73+ 
0,06 

1,1972 

0,6% 

0,1972 0,3287 64,14+ 
0,06 

1,2049 

0,9% 

0,2049 0,3416 

Dose 
(kGy) 

0 

t.efluxo 
(s) 

65,34± 
0,06 

Tlr 

1,2274 

^lesp 

0,2274 

TI red 
(dL/g) 
0,3790 

t.efluxo 
(s) 

65,57± 
0,09 

•Hr 

1,2319 

"Hesp 

0,2319 

T] red 
(dL/g) 
0,3865 

10 65,27± 
0,07 

1,2262 0,2262 0,3770 65,42+ 
0,06 

1,2289 0,2289 0,3816 

20 65,25+ 
0,08 

1,2257 0,2257 0,3762 65,25+ 
0,05 

1,2257 0,2257 0,3762 

30 65,06+ 
0,09 

1,2222 0,2222 0,3703 64,84+ 
0,03 

1,2183 0,2183 0,3639 

40 64,66± 
0,08 

1,2147 0,2147 0,3579 64,64+ 
0,07 

1,2143 0,2143 0,3572 

50 64,54+ 
0,07 

1,2123 0,2123 0,3539 64,35± 
0,06 

1,2088 0,2088 0,3480 

60 63,93± 
0,05 

1,2009 0,2009 0,3349 64,08± 
0,06 

1,2037 0,2037 0,3395 
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Tabela 2- Dados experimentais dos tempos de efluxo, viscosidades relativa (r|r), 

específica ( r | esP) e reduzida (r | r ed) para o aditivo D em diferentes 

concentrações e doses. 

0,1% 0,3% 
Dose t.efluxo Tlr Tjesp Tired t.efluxo Tlr Tjesp TI red 
(kGy) (s) (dL/g (s) (dL/g) 

0 6 5 , 7 3 + 1 , 2 3 4 0 , 2 3 4 8 
) 

0 , 3 9 1 6 4 , 6 3 + 1 , 2 1 4 1 0 , 2 1 4 1 0 , 3 5 6 8 

0 , 0 5 8 3 0 , 0 8 

1 0 6 5 , 6 4 ± 1 , 2 3 3 0 , 2 3 3 1 0 , 3 8 8 6 4 , 5 2 + 1 , 2 1 2 0 0 , 2 1 2 0 0 , 3 5 3 4 

0 , 0 7 1 5 0 , 0 7 

2 0 6 4 , 4 3 + 1 , 2 1 0 0 , 2 1 0 4 0 , 3 5 0 6 4 , 3 1 + 1 , 2 0 8 1 0 , 2 0 8 1 0 , 3 4 6 9 

0 , 0 9 4 8 0 , 0 5 

3 0 6 4 , 4 4 + 1 , 2 1 0 0 , 2 1 0 5 0 , 3 5 0 6 4 , 2 7 ± 1 , 2 0 7 4 0 , 2 0 7 4 0 , 3 4 5 7 

0 , 0 7 5 9 0 , 0 7 

4 0 6 5 , 0 8 ± 1 , 2 0 3 0 , 2 0 3 7 0 , 3 3 9 6 4 , 2 4 + 1 , 2 0 6 8 0 , 2 0 6 8 0 , 3 4 4 7 

0 , 0 7 7 5 0 , 0 8 

5 0 6 4 , 0 5 ± 1 , 2 0 3 0 , 2 0 3 2 0 , 3 3 8 6 4 , 2 1 + 1 , 2 0 6 2 0 , 2 0 6 2 0 , 3 4 3 7 

0 , 0 8 2 8 0 , 0 6 

6 0 6 4 , 0 1 + 1 , 2 0 2 0 , 2 0 2 6 0 , 3 3 7 6 3 , 8 5 ± 1 , 1 9 9 4 0 , 1 9 9 4 0 , 3 3 2 3 

0 , 0 5 6 7 0 , 0 5 

0,6% 0,9% 

Dose t.efluxo Tlr Tlesp TI red t.efluxo Tlr Tlesp TI red 
(kGy) (s) (dL/g (») (dL/g) 

0 6 5 , 0 8 + 1 , 2 2 2 0 , 2 2 2 5 

) 
0 , 3 7 0 6 4 , 8 7 ± 1 , 2 1 8 7 0 , 2 1 8 7 0 , 3 6 4 5 

0 , 0 7 5 8 0 , 0 5 

1 0 6 4 , 9 4 ± 1 , 2 2 0 0 , 2 2 0 0 0 , 3 6 6 6 4 , 7 6 + 1 , 2 1 6 5 0 , 2 1 6 5 0 , 3 6 0 8 

0 , 0 5 0 7 0 , 0 7 

2 0 6 4 , 7 7 ± 1 , 2 1 6 0 , 2 1 6 7 0 , 3 8 1 6 4 , 6 5 + 1 , 2 1 4 5 0 , 2 1 4 5 0 , 3 5 7 5 

0 , 0 7 7 1 0 , 0 8 

3 0 6 4 , 6 8 + 1 , 2 1 5 0 , 2 1 5 0 0 , 3 5 8 6 4 , 5 3 + 1 , 2 1 2 2 0 , 2 1 2 2 0 , 3 5 3 7 

0 , 0 7 0 3 0 , 0 7 

4 0 6 4 , 6 2 ± 1 , 2 1 3 0 , 2 1 3 9 0 , 3 5 6 6 4 , 4 3 ± 1 , 2 1 0 3 0 , 2 1 0 3 0 , 3 5 0 6 

0 , 0 5 9 6 0 , 0 6 

5 0 6 4 , 6 3 + 1 , 2 1 4 0 , 2 1 4 2 0 , 3 5 7 6 4 , 2 2 ± 1 , 2 0 6 5 0 , 2 0 6 5 0 , 3 4 4 1 

0 , 0 8 2 0 0 , 0 6 

6 0 6 4 , 1 6 ± 1 , 2 0 5 0 , 2 0 5 3 0 , 3 4 2 6 4 , 0 7 ± 1 , 2 0 3 6 0 , 2 0 3 6 0 , 3 3 9 3 

0 , 0 6 3 2 0 , 0 9 

O tempo médio de efluxo, em segundos, do solvente metiletilcetona foi 53,23 

na temperatura de 25°C. As Tabelas 3 e 4 mostram os valores da viscosidade 
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intrínseca [r|] e o recíproco da massa molecular viscosimétrica média do PMMA 

com os aditivos C e D respectivamente nas concentrações especificadas para várias 

doses de irradiação. 

Tabela 3- Dados experimentais da viscosidade intrínseca [rj] e 106/Mv para o 

aditivo C. 

Dose 0,1% 0,3% 0,6% 0,9% 
(kGy) [TI] 106/MV [Tll 106/MV [Tll 106/MV [Tll 106/MV 

(mol/g) (mol/g) (mol/g) (mol/g) 
0 0,3618 6,68 0,3701 6,47 0,3594 6,74 0,3661 6,57 
10 0,3595 6,74 0,3671 6,55 0,3575 6,79 0,3617 6,68 
20 0,3573 6.80 0,3405 7,27 0,3568 6,81 0,3568 6,81 
30 0,3320 6,93 0,3347 7,44 0,3516 6,95 0,3458 7,11 
40 0,3285 7,64 0,3334 7,48 0,3404 7,27 0,3397 7,29 
50 0,3257 7,73 0,3285 7,64 0,3368 7,38 0,3314 7,54 
60 0,3139 8,14 0,3255 7,73 0,3195 7,94 0,3237 7,80 

Tabela 4- Dados experimentais da viscosidade intrínseca [r]] e 106/Mv para o 

aditivo D. 

Dose 0,1% 0,3% 0,6% 0,9% 
(kGy) 

[TI] 
lOTMv ín] 106/Mv fo] 106/MV fo] 106/MV 

[TI] (mol/g) (mol/g) 
fo] 

(mol/g) 
fo] 

(mol/g) 
0 0,3704 6,46 0,3394 7,30 0,3520 6,94 0,3463 7,10 
10 0,3679 6,53 0,3363 7,39 0,3482 7,05 0,3430 7,19 
20 0,3340 7,46 0,3304 7,58 0,3433 7,19 0,3400 7,28 
30 0,3339 7,47 0,3293 7,61 0,3407 7,26 0,3365 7,39 
40 0,3237 7,80 0,3284 7,64 0,3391 7,31 0,3337 7,47 
50 0,3223 7,82 0,3275 7,67 0,3396 7,29 0,3279 7,66 
60 0,3220 7,85 0,3172 8,02 0,3261 7,72 0,3235 7,81 

Tabela 5- Dados experimentais de 106/Mv do PMMA sem aditivo (controle) 

Dose 0 10 20 30 40 50 60 
106/MV 
(mol/g) 6,46 6,60 6,67 7,39 7,82 7,95 8,12 

As Figuras 6-9 mostram a variação do recíproco da massa molecular média 

viscosimétrica, 106/Mv, em função da dose de radiação. Estes resultados foram 
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obtidos para os aditivos C e D em concentrações 0,1%;0,3%;0,6% e 0,9% na 

ausência de aditivação (controle). 

10 50 60 

• CONTROLE 
• C(0,1%) 
• D (0,1%) 20 30 40 

dose (kGy) 

Figura 6-Ação radioprotetora dos aditivos C e D na concentração de 0,1% no PMMA 

20 30 40 

dose (kGy) 

• CONTROLE 
• C (0,3%) 
A D (0,3%) 

Figura 7-Ação radioprotetora dos aditivos C e D na concentração de 0,3% no PMMA 
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• CONTROLE 
• C (0,6%) 
A D (0,6%) 

4,5 
0 10 20 30 40 50 60 

dose (kGy) 

Figura 8-Ação radioprotetora dos aditivos C e D na concentração de 0,6% no PMMA 

• CONTROLE 
• C (0,9%) 
• D (0,9%) 

Figura 7-Ação radioprotetora dos aditivos C e D na concentração de 0,3% no PMMA 
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Analisando as Figuras anteriores, verifica-se o aumento de 106/Mv, com o 

aumento da dose de radiação, que significa a diminuição da massa molar do PMMA 

decorrente das cisões na cadeia principal. 

A Tabela 6 fornece os valores dos parâmetros da regressão linear baseados 

nos resultados experimentais, de 106/Mv e dose mostrados nas tabelas 3 e 4. Esta 

análise foi realizada nas regiões de melhor linearidade de forma a incluir a dose de 

esterilização (25 kGy). Os dados obtidos foram comparados com a equação 3.9 onde 

foi determinado o valor G (cisões) e a proteção produzida pelos aditivos em cada 

concentração. 

Os parâmetros da Tabela 6 foram utilizados para determinar o valor G e 

estimar a proteção molecular promovida pelo aditivo ao sistema polimérico. 

Tabela 6- Parâmetros da regressão linear dos dados experimentais para o sistema 

PMMA e aditivos C e D 

y(106/Mv) = bx (dose) + a 
Aditivo C 

Concentração (%) a b P 
0,1 6,46 0,0257 0,9274 0,011829 
0,3 7,06 0,0113 0,9694 0,002292 
0,6 6,32 0,0230 0,9514 0,01414 
0,9 6,35 0,0241 0,9943 0,00181 

Aditivo D 
Concentração (%) a b r2 

P 
0,1 7,14 0,0141 0,9308 0,00878 
0,3 7,52 0,0030 0,9783 0,01092 
0,6 6,99 0,0085 0,9438 0,02849 
0,9 7,10 0,0095 0,9983 0,00002 

controle 6,28 0,033 0,9384 0,000121 

Verifica-se através do coeficiente de determinação, r2, que um pequeno 

percentual da variação dos dados em torno da média não são explicados pelo modelo 

proposto na reta em cada concentração para um nível de significância, p < 0,05. 
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4.3-Cálculos dos valores de G e Proteção 

A partir das declividades das retas que foram mostradas na Tabela 6, foi 

possível calcular o grau de degradação, G, onde a declividade b = 0,054G. O fator de 

proteção, P, que representa a redução do número de cisões promovida pelo aditivo, 

corresponde à porção de perda de energia devida a presença do aditivo radioprotetor. 

Para o cálculo deste fator foi utilizada a relação (4.2): 

P =(Gc - Ga) / Gc (4.2) 

onde Gc e Ga são, respectivamente os valores de G (cisões) do PMMA, na ausência e 

na presença dos aditivos radioprotetores (ARAÚJO, 1993). 

A Tabela 7 mostra os valores de G e da proteção dos aditivos C e D nos 

intervalos de dose considerados, bem como os valores de G para o PMMA sem 

aditivo (controle). 

Tabela 7-Valores G e de proteção conferidos ao PMMA pelos aditivos C e D 

Aditivo C 
Concentração Declividade (b) G Proteção (%) Intervalo de 

(%) dose (kGy) 
0,1 0,0257 0,48 21,3 20-50 
0,3 0,0113 0,25 59,1 20-50 
0,6 0,0230 0,43 29,5 20-50 
0,9 0,0241 0,45 26,2 20-50 

Aditivo D 
Concentração Declividade (b) G Proteção (%) Intervalo de 

(%) dose (kGy) 
0,1 0,0141 0,26 57,4 20-50 
0,3 0,0030 0,05 91,8 20-50 
0,6 0,0085 0,16 73,7 20-50 
0,9 0,0095 0,18 70,5 20-50 

Controle 
Declividade G Intervalo de dose (kGy) 

0,0330 0,61 20-50 
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Analisando a Tabela 7, observa-se que os aditivos C e D na concentração de 

0,3%, confere melhor proteção ao sistema polimérico, haja vista que os coeficientes 

de proteção são respectivamente 73,47% e 92,95%. Através do valor G, calculou-se 

ainda a energia necessária para provocar uma cisão na molécula. Observa-se que são 

necessários aproximadamente 164 eV para provocar uma cisão na molécula do 

PMMA não aditivado (controle) ao passo que esse valor aumenta significativamente 

para aproximadamente 1887 eV quando o polímero é aditivado com D (0,3%), 

mostrando a eficácia desse aditivo na proteção radiolítica do sistema polimérico. 

A Figura 10 mostra a proteção dos aditivos C e D em função da concentração 

no sistema PMMA aditivado. 

•—aditivo C 
aditivo D 

15-

04-
0,0 0,3 0,6 0,9 

concentração (%) 
1,2 

Figura 10- Concentração em função da proteção para os aditivos C e D. 

Na Figura 10, pode-se observar que ambos os aditivos C e D atuam com a 

maior proteção ao PMMA na concentração de 0,3% da massa total do polímero, 

porém é notório que o aditivo D é melhor radioestabilizante do que o aditivo C para 
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o sistema polimérico em estudo. Acima da concentração de 0,3% observa-se o 

decréscimo da proteção radiolítica. Tal observação é válida tanto para o aditivo C 

como para o aditivo D, sugerindo que o aditivo, a partir desta concentração, tenha a 

ação de impureza no sistema, reduzindo a sua ação radioprotetora. 

4.4-índice de degradação-ID 

O índice de degradação representa o número médio de cisões que ocorrem 

por molécula original do polímero e pode ser calculado pela relação: 

ID = M v o /Mv- l (4.3) 

onde Mvo e Mv representam a massa molar viscosimétrica do PMMA não irradiado e 

irradiado em diferentes doses de radiação respectivamente. 

0,30 

0,25 

0,20 

0,15 

S 0,10 

0,05 

0,00 

• controle 
A aditivo D (0,3%) 

10 20 30 40 

dose (kGy) 
50 60 

Figura 11 -índice de degradação do PMMA Acrigel 
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A figura 11 mostra os índices de degradação do PMMA Acrigel sem aditivo 

(controle) e do PMMA com o aditivo D (0,3%). Observa-se que o PMMA sem o 

aditivo (controle) sofre muito mais cisões em suas cadeias do que, quando ao mesmo, 

está incorporado o aditivo D. Em 30 kGy, por exemplo, o PMMA sem aditivo sofre 

cerca de 0,15 cisões por molécula. Na mesma dose o PMMA com o aditivo D sofre 

apenas cerca de 0,05 cisões por molécula. Os resultados citados para a dose 30 kGy 

significam uma redução de 33% nas cisões decorrente da presença do aditivo D no 

sistema polimérico. 

4.5-Estudo do efeito sinérgico dos aditivos C e D 

Para o estudo do efeito sinérgico entre os aditivos C e D de maior ação 

radioprotetora, foram preparados filmes poliméricos com os aditivos C e D 

misturados na concentração total de 0,3%. A tabela 8 mostra os dados experimentais 

que foram usados para o cálculo das viscosidades relativa, específica e reduzida. 

Tabela 8- Dados experimentais da viscosidade intrínseca [TI] e 106/Mv para a 

mistura dos aditivos C e D na concentração total de 0,3%. 

Dose C= =D O D C<D 
(kGy) 

0 

fo] 

0,3542 

106/MV 
(mol/g) 

6,88 

fo] 
0,3564 

106/Mv 
(mol/g) 

6,82 

fo] 
0,3586 

106/Mv 
(mol/g) 

6,78 

10 0,3520 6,94 0,3536 6,90 0,3563 6,82 

20 0,3430 7,19 0,3513 6,96 0,3521 6,94 

30 0,3429 7,20 0,3461 7,10 0,3507 6,97 

40 0,3372 7,37 0,3060 7,43 0,3456 7,12 

50 0,3264 7,70 0,3001 8,66 0,3378 7,35 

60 0,3112 8,23 0,2919 9,00 0,3112 8,23 
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A Figura 12 mostra a variação do reciproco da massa molecular média 

viscosimetnca, 1 06/MV, em função da dose de radiação para os aditivos C e D 

misturados e na ausência de aditivação (Controle). 

20 30 40 

dose (kGy) 

• CONTROLE 
• C=D 
• C > D 
• C < D 

Figura. 12- Ação radioprotetora dos aditivos C e D misturados no PMMA. 

A Tabela 9 fornece os valores dos parâmetros da regressão linear baseados nos 

resultados experimentais, mostrados na Figura 12. Os parâmetros da Tabela 9 foram 

utilizados para determinar o valor G e estimar a proteção molecular promovida pelos 

aditivos misturados ao sistema polimérico através da equação 4.2. 
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Tabela 9-Parâmetros da regressão linear dos dados experimentais para o sistema 

PMMA e aditivos C e D misturados. 

y = a + bx 
concentração total de 0,3% (m/m) 

aditivos a b r2 p 
C=D 6,877 0,012 0,9177 0,04719 
O D 6,661 0,0156 0,9839 0,03879 
C<D 6,758 0,0085 0,9226 0,00193 

Analisando a tabela 9, pode-se observar, através do coeficiente de 

determinação (r2), correlação entre o recíproco da massa molecular viscosimétrica do 

sistema polimérico com a mistura de aditivos e a dose com um nível de significância 

considerável (p< 0,05). 

A tabela 10 mostra os valores de G e o valor da proteção conferida pela 

mistura dos aditivos C e D. 

Tabela 10-Valores G e de proteção conferidos ao PMMA pelos aditivos C e D 

misturados. 

Aditivos C e D 
Aditivos Declividade G Proteção (%) Intervalo 

(b) de dose 
(kGy) 

C=D 0,0122 0,22 63,9 20-50 
C>D 0,0156 0,28 64,1 20-50 
C<D 0,0085 0,15 75,4 20-50 

Como observado na tabela 7, o aditivo D agindo individualmente promove ao 

PMMA uma proteção de aproximadamente 93%, quando usado na concentração de 

0,3%. Comparando-se a tabela 7 com a tabela 10 percebe-se que a ação protetora que 

os aditivos misturados promovem ao PMMA, possuem valores inferiores a 93%, 
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ficando evidente que não há efeito sinérgico quando os aditivos C e D são 

incorporados juntos ao polímero. 

4.6-Cálculo da concentração ótima do aditivo D 

Tendo em vista a relação de dependência do grau de proteção (P) com a 

concentração, o grau de proteção máximo conferido pelo aditivo D foi determinado 

estabelecendo-se um ajuste polinomial via método dos mínimos quadrados levando-

se em conta os dados experimentais obtidos com o aditivo (JOHNSON & 

WICHERN, 1992). O ponto de máximo da curva que corresponde a máxima 

proteção foi obtido aplicando-se o método de Newton-Raphson (CLÁUDIO & 

MARTINS, 1994). 

Funções polinomiais de graus diferentes foram ajustadas para curva de 

proteção em função da concentração, onde o grau polinomial adequado ao conjunto 

de dados foi determinado considerando a variância representada pela equação 4.4 

(CLÁUDIO & MARTINS, 1994). 

m 
S 
/=1 

í 

yt -

V J 

m- k-\ (4.4) 

onde m e k representam o número de pontos experimentais e o grau ótimo do 

polinômio, respectivamente. Tendo em vista o gráfico da variância ( a \ ) em função 

de k (grau do polinômio), o grau ótimo do polinômio foi escolhido pela interseção 

das assíntotas características desse procedimento (figura 13). 
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GRAU DO POLINOM IO 

Figura 13- Grau do polinômio 

Foi discutido na seção 4.3 que o aditivo D na concentração de 0,3% promove a 

melhor proteção ao PMMA. Por outro lado a concentração no qual o aditivo D 

promove a máxima proteção ao sistema foi estabelecida a partir do ajuste polinomial 

realizado com os dados da tabela 7 e mostrados na figura 14, no qual a equação 4.5 

representa a curva ajustada. 

Y=502,2361x3 - 848,80277x2 + 404,4804x + 34,43775 (4.5) 

Onde Y e x representam a proteção e a concentração respectivamente. 
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60 

I I I I 1 I 
0,0 0,3 0,6 0,9 

concentração (%) 
1,2 

Figura 14. Curva do ajuste polinomial para o aditivo D. 

Considerando a técnica de localização dos extremos baseada no método de 

Newton-Raphson, o valor máximo de proteção e sua respectiva concentração foi 

obtida para os dados referentes ao aditivo D. Filmes poliméricos aditivados com o 

aditivo D na concentração de 0,342% foram irradiados no intervalo de dose de 10 a 

60 kGy e analisados pelo método viscosimétrico, obtendo-se assim a proteção do 

aditivo usado nesta concentração. A tabela 11 mostra os resultados referentes a 

proteção esperada, calculada utilizando a equação 4.5 e a proteção obtida 

experimentalmente na concentração ótima. 

Tabela 11-Concentrações de máxima proteção do aditivo D conferida ao PMMA. 

Concentração Máxima proteção Máxima proteção 

% (m/m) calculada experimental 

0,342 93,58% 94,01% 
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Analisando os resultados apresentados na tabela 11, observa-se a 

concordância entre os valores de proteção máxima calculada pela curva e os valores 

experimentais, que corresponde a concentração de 0,342% para o aditivo D. Vale 

salientar que a determinação do intervalo de confiança é fundamental para se 

estabelecer os limites máximos e mínimos correspondente a um determinado nível de 

significância, todavia, devido ao circustancial número de amostras não foi possível a 

sua determinação. Entretanto, considerando que o coeficiente de correlação do 

modelo aplicado aos dados é igual a 1, o que demonstra que a variação da variável 

dependente é explicado pelo hiperplano de regressão e a concondância experimental 

indicam que a curva está bem ajustada (TURNER, 1997). 

4.7-Ensaio térmico 

A tabela 12 mostra os dados referentes a temperatura de transição vítrea, Tg, 

em função da dose. 

Tabela 12- Valores da Tg em função da dose do PMMA aditivado (D) e não 

aditivado 

Tg ( C) 
PMMA aditivado (D) 

Tg ( C) Dose (kGy) 
81,66 0 
81,81 

PMMA não aditivado 
60 

85,19 0 
76,30 60 

Como descrito na sessão 2.4, o PMMA sofre cisões na cadeia principal 

quando exposto à radiação gama, tendo conseqüência principal alteração na massa 

molar. Existe uma relação entre a Tg e a massa molar viscosimétrica e que pode ser 
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representada pela equação 4.6. Assim as modificações na massa molar viscosimétrica 

podem implicar em modificações na Tg do polímero. Este fato é mostrado na tabela 

12, onde observa-se a existência uma alteração significativa na Tg do PMMA não 

aditivado quando o mesmo é irradiado na dose de 60 kGy. A redução na Tg é de 

aproximadamente 11%, entretanto a presença do aditivo D no sistema impede a 

redução da Tg constatando a sua eficiente ação radioprotetora ao sistema polimérico. 

Tg = Tg oo - (k/Mv) 10f> (4.6) 

onde Tg oo é o valor limite de temperatura de transição vítrea para a massa molar em 

comprimento infinito de cadeia e k uma constante que depende do polímero 

(ROSEN, 1982). 

4.8-Propriedade óptica 

Para o ensaio de transmitância luminosa, utilizou-se o comprimento de onda 

580nm (máxima transmitância), que foi obtido através da curva comprimento de 

onda em função da transmitância para o PMMA não aditivado e não irradiado 

(apêndice 7.2) A tabela 13 mostra os dados experimentais da transmitância em 

função da dose. 
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Tabela 13- Valores de transmitância em função da dose para o PMMA com o aditivo 

D na concentração de 0,3%. 

Dose 

(kGy) 

Transmitância 

PMMA 

<%) 

Transmitância PMMA com 

Aditivo D (%) 

0 80,21 ±0,01 80,52±0,02 

10 80,18±0,01 80,04±0,05 

20 80,19±0,02 80,62±0,05 

30 80,42±0,03 80,34±0,06 

40 80,62±0,02 80,04±0,08 

50 80,27±0,05 80,63±0,01 

60 80,33±0,03 80,83±0,07 

Analisando a tabela 13, pode-se observar que os valores da trasmitância do 

PMMA na presença e na ausência de aditivos são praticamente os mesmos, ou seja, 

a presença do aditivo D na concentração de 0,3% não altera a transmitância. 

ARAÚJO (1995) ao submeter o PMMA Acrigel à radiação gama no intervalo de 

dose de 10 a 200 kGy não observou modificações apreciáveis na transmitância do 

polímero. Os mesmos resultados são observados neste trabalho e os resultados da 

tabela 13 confirmam as observações de Araújo. 

4.9-Ensaios espectróscópicos 

4.9.1-Espectroscopia na região do Infravermelho (FT-ER) 

A figura 15 mostra o espectro do PMMA na ausência do radioestabilizante D 

e não irradiado. Observa-se na região de 1735 cm"1 uma banda referente a 

deformação axial da carbonila (C=0), a banda característica dos ésteres referente ao 

grupo C-0 é observada na região de 1300 cm"1. Na região de 1360-1390 cm"1 
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encontra-se a banda de deformação angular do grupo alfa-metila ((X-CH3). Na região 

de 1060 cm"1, pode-se observar uma banda fraca de absorção que está relacionada à 

estereorregularidade do PMMA. A absorção nesta região indica que o PMMA em 

estudo é sindiotático. 

Figura 15-Espectro FT-IR do PMMA 

A figura 16 representa espectros do PMMA com o radioestabilizante D na 

melhor concentração de proteção (0,3%). Comparando os espectros do PMMA das 

figuras 15 e 16 observa-se que o aditivo não influencia na estrutura do PMMA pelo 

fato de não haver alterações nas bandas de absorção características do polímero e 

nem a absorção de bandas referentes a outros grupos funcionais não pertencentes a 



53 

estrutura do PMMA. O aumento da banda de absorção da carbonila (1735 cm"1), do 

grupo C-0 (1300 cm'1), bem como dos grupos metila e metilenos (1380 e 1462 cm"1) 

deve-se as quantidades de amostras usadas na técnica não serem exatamente iguais, 

uma vez que esta técnica além de qualitativa também é quantitativa, sendo portanto, 

a altura da banda proporcional a quantidade de material usado para obtenção do 

espectro. 

1,1 
FMVft com aditivo D 

0,7 

0,6 c=o 

0,5 
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 

número de onda (cm 1) 

Figura 16- Espectro FT-IR do PMMA aditivado com D (0,3%) 
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4.9.2-Ressonância Magnética Nuclear, RMN (H1) 

Nos espectros RMN (H1) do PMMA podemos observar as posições dos picos 

com deslocamentos químicos em 1,2 ppm que representam os prótons do grupo 

metila, 2,0 ppm que representam os prótons do grupo metileno e 3,3 ppm que 

representam os prótons do grupo metílico do grupo éster. A posição do singleto com 

deslocamento químico em torno de 2,0 ppm do próton do grupo metileno indica que 

o PMMA é sindiotático. Comparando o espectro do PMMA da figura 17 com o 

espectro do PMMA aditivado com D, representado na figura 18, podemos observar 

que as posições dos picos com deslocamentos químicos referentes aos prótons dos 

grupos não são alterados 

4.1 3.5 3.1 Z.5 Z.l 1.5 1 . 1 

Figura 17- Espectro de RMN (H ') do PMMA 
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Figura 18- Espectro de RMN (H ') do PMMA aditivado 

Os espectros de RMN mostrados indicam que o aditivo D não reage com a 

molécula de PMMA, concordando com os resultados observados nos espectros na 

região do infravermelho comentados na seção 4.9.1. 
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5-CONCLUSÃO 

Neste trabalho, foram apresentados os resultados referentes a estabilização 

radiolítica do PMMA submetido a doses de radiação gama no intervalo de 10 a 60 

kGy. Aditivos comerciais, utilizados nos procedimentos de estabilização térmica e 

foto-oxidativa de estruturas poliméricas foram empregados para a radioestabilização 

do PMMA e as concentrações dos aditivos foram estabelecidas no intervalo de 0,1% 

a 0,9% de massa total do polímero. 

Usando o método viscosimétrico foi possível calcular o grau de degradação 

molecular, G, e a proteção conferida pelo aditivo promovida ao PMMA. Os 

resultados mostram que o aditivo D, tipo HALS {scavenger), na concentração de 

0,3% da massa total do polímero, confere uma excelente proteção radiolítica ao 

sistema sendo o seu valor de aproximadamente 92%, significando uma redução do 

valor G de 0,61 para 0,05. Com a análise dos dados experimentais através de ajuste 

polinomial da curva de concentração em função da proteção foi possível calcular a 

concentração do aditivo que confere a máxima proteção ao sistema. A máxima 

proteção que o aditivo D confere ao PMMA é de 94% quando usado na concentração 

de 0,342%. Não foi observado efeito sinérgico quando os aditivos C e D são 

misturados. Por outro lado a análise térmica do PMMA mostrou que a temperatura 

de transição vítrea (Tg) decresce 11% quando este é irradiado em 60 kGy, no entanto 

a Tg não apresentou alterações quando o PMMA aditivado foi submetido a mesma 

dose de radiação. Conclui-se então que o aditivo D promove uma excelente proteção 

radiolítica ao sistema PMMA. 

A análise óptica do PMMA aditivado indicou que a transmitância não foi 

afetada pela presença do aditivo D no sistema polimérico. 
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As análises espectroscópicas, FT-1R e RMN (H1), realizadas no PMMA 

aditivado mostraram que a quantidade do aditivo D na concentração de 0,3%, não 

altera a estrutura molecular do polímero. A análise sugere que não ocorrem reações 

químicas significativas entre o aditivo radioprotetor D e as moléculas do PMMA o 

que não interfere nas propriedades do material. 

Tem-se como perspectivas futuras, a transferência de tecnologia com o estudo 

da estabilização radiolítica do PMMA em escala industrial. Neste estudo serão feitas 

além das análises apresentadas neste trabalho, os ensaios mecânicos com corpos de 

prova e análise do efeito sinérgico do aditivo radioprotetor com os aditivos de 

processamento. 
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7.1-Tabela de aditivos termo-oxidativos comerciais utilizados no estudo da 

radioproteção do PMMA na concentração de 0,5 g/dL irradiados a 25kGy. 

aditivos Massa viscosimétrica 
(g/mol) 

Cor da amostra 
irradiada 

Conclusão final 

PMMA 58340 transparente 

Quencher1 (A)1 53467 transparente reprovado 

HALS-r 
(B) 

58251 amarela reprovado 

HALS-2 (C) 68386 transparente aprovado 

HALS-3 (D) 76842 transparente aprovado 

HALS-4 
CE) 

58918 amarela reprovado 

U.V. 
(F) 

56834 amarela reprovado 

Anti-oxidante 
(G) 

58651 transparente reprovado 

* Massa molar viscosimétrica do PMMA 102000g/mol 

Mesativador de estado excitados 
2capturador de radicais à base de amina estericamente impedida 
3absorvedor de luz ultra violeta 



7.2-Curva típica da transmitância em função do comprimento de onda do 

PMMA não aditivado e não irradiado (controle). 
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