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Resumo:  A  síntese  do  copolímero  poli[(sulfona  bisfenol-A)-g-estireno)]  foi  estudada  por  meio  do  processo  da 
irradiação simultânea em solução. O meio reacional heterogêneo, composto da membrana sólida imersa na solução do 
monômero estireno, foi submetido à radiação gama do radioisótopo 60Co. A radiação ionizante gera radicais livres na 
matriz polimérica dando início às reações de polimerização. A reação de graftização foi estudada em função da dose 
total  de  radiação  com a  adição  do  agente  de  ligações  cruzadas.  Após  a  reação,  as  membranas  graftizadas  foram 
submetidas a uma extração exaustiva para eliminação do homopolímero formado. O grau de graftização foi calculado 
pela gravimetria e avaliado por técnicas de análise morfológica,  degradação térmica e cristalinidade.  Os resultados 
mostraram que as  reações de graftzação  seguem um padrão,  a velocidade de reação é elevada no início quando a 
propagação das cadeias poliméricas prevalece, há uma redução com o aumento das terminações de cadeias e volta a 
aumentar quando as cadeias terminadas geram novos radicais com a radiação ionizante.
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GRAFTING STUDY OF POLISULFONE POLIMERIC MEMBRANES BY GAMMA RAY 
IRRADIATION

Abstract: Radiation-induced grafting of styrene polisulfone films were investigated by simultaneous method in solution 
using gamma-ray from a radio nuclide  60Co source.  The gamma-ray energy  of  high intensity  induced breaking of 
chemical bonds leading to free radical formation. The radical start a conventional polymerization sequence comparable 
with that obtained with a chemical catalyst acting as initiator. The effects of grafting conditions such as irradiation total 
dose, dose rate and addition of cross linking agent, were studied by means of morphology analysis, thermal degradation 
and crystallinity. After the grafting reaction, the membranes were submitted to an exhaustive extraction with solvent to 
remove the polystyrene homopolymer formed. The degree of grafting (DOG) was analyzed by percentage of weight 
increase. As a result, the reaction always follows the same pattern: DOG increases rapidly initially whilst propagation is 
the main reaction, then more slowly as termination becomes more frequent.
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Introdução 

A graftização por irradiação é um processo de modificação polimérica. Nesse processo, a 

formação de radicais livres no polímero depende somente da absorção da radiação pela matriz. Como 

não são utilizados catalisadores ou aditivos, o produto final apresenta pureza elevada. Além disso, o 

processo permite o controle do peso molecular e reações de polimerização em substratos sólidos e 

produtos acabados [1,2]. A energia envolvida nas radiações ionizantes mais baixas (20-30 eV) é 

muito maior do que a energia das ligações químicas presentes nas moléculas orgânicas (3-5 eV). 
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Assim, a energia disponível na radiação gama excede bastante a necessária para quebrar qualquer 

ligação química. Ao ser submetida a doses de radiação, são formados sítios de radicais na matriz 

polimérica, que na presença de monômeros, como o estireno e o divinilbenzeno (DVB), iniciam a 

formação de ramificações originando redes poliméricas interpenetrantes (IPNs) de poli(estireno-co-

divinilbenzeno) na matriz polimérica. Dessa forma, o efeito da radiação sobre as ligações químicas, 

leva a mudanças nas propriedades físicas dos materiais poliméricos [3,4]. 

Experimental 

Fabricação das Membranas Poliméricas

As membranas de poli(sulfona bisfenol-A) (PSU) foram obtidas no laboratório por meio do 

processo de vazamento da solução polimérica em N-N-dimetilformamida P.A. (DMF) a 20% (p/p) 

sobre uma superfície plana de vidro. Foram obtidas membranas com 150 μm de espessura.

Irradiação das Membranas Poliméricas

As amostras das membranas foram cortadas, pesadas e colocadas em reatores de vidro. Os 

reatores foram hermeticamente fechados com septos de borracha. As concentrações do estireno e do 

agente de ligações cruzadas divinilbenzeno (DVB) foram mantidas em 20 e 1 %, respectivamente.O 

monômero, o isopropanol como solvente e o DVB foram adicionados aos reatores através do septo 

de borracha com auxílio de seringas de vidro. Após a adição dos reagentes, foi criada atmosfera 

inerte por meio do fluxo do gás N2 por 5 minutos. Os reatores foram levados à fonte de  60Co. O 

valor da taxa da dose de radiação, determinada por dosímetro, era de 4,2 kGy/h no momento do 

ensaio. O tempo de reação foi calculado em função da atividade da fonte e a dose total desejada. Ao 

final do processo, a reação de graftização foi terminada por meio da retirada da membrana do meio 

reacional. Posteriormente foi realizada uma extração exaustiva com ciclohexano P.A. para retirada 

do homopolímero que foi depositado na superfície da membrana durante a reação. Ao final da 

extração, as membranas foram secas em estufa a vácuo (760 mmHg) a 80 oC até peso constante. O 

grau de graftização das membranas (DOG) foi calculado por meio da Eq. 1: [5,6,7].

                                              DOG (%) = (Mg - Mo x 100) / Mo                       (1)

Onde, Mg e Mo são as massas da membrana graftizada e original, respectivamente.

Análise Termogravimétrica (TGA)
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Os  termogramas  foram  obtidos  em  analisador  termogravimétrico  da  Shimadzu  modelo 

TGA-51. Condições da análise: temperatura: 30 a 800 °C; razão de aquecimento: 20°C/min; massa 

de amostra: 10 mg; atmosfera: N2; fluxo do gás: 20 ml/min.

Espalhamento de Raios-X a Alto Ângulo (WAXS)

As curvas de WAXS foram obtidas em difrâtometro Rigaku, modelo Miniflex com tubo de 

cobre e monocromador de grafite no feixe secundário no modo reflexão, com tensão e corrente no 

tubo de 40 Kv e 40 mA, respectivamente.

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Na avalição morfológica das membranas PSU graftizadas com poliestireno (PSU-g-PS), foi 

utilizado  o  Microscópio  Eletrônico  de  Varredura,  JEOL  JSM-5610  LV.  As  amostras  foram 

fraturadas criogenicamente com nitrogênio líquido e metalizadas com uma camada fina de ouro.

Resultados e Discussão 
A Fig. 1 apresenta a correlação entre o grau de graftização (DOG) e a dose total da radiação nas 

membranas PSU-g-PS. Os resultados indicam que a dose total de 5 kGy não foi suficiente para dar início à 

reação  de  graftização  das  membranas  de  PSU.  A  região  da  curva  que  vai  de  5  a  15  kGy,  apresenta 

crescimento do grau de graftização com aumento da dose total. Entre 15 e 20 kGy observa-se uma tendência 

à  estabilização,  e  entre  20 e  30  kGy o grau  de  graftização  voltou  a  crescer  com o aumento da  massa 

incorporada à membrana. Na dose mais elevada, 30 kGy, foi observada tendência de redução da taxa de 

crescimento da massa incorporada [8,9,10].

Figura 1 – DOG (%) em função da dose total (kGy) das membranas PSU-g-PS
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  A Fig. 2 apresenta as curvas de TGA das membranas PSU original (1), e PSU-g-PS (2), com 

grau  de  graftização  de  17,9%.  A membrana  graftizada  apresentou  degradação  térmica  em três 

estágios. O primeiro estágio representou uma perda de massa de 15% e ocorreu em torno de 416 oC. 

Esse  estágio  está  associado  ao  poliestireno  incorporado à  membrana,  confirmando a  reação de 

graftização. Os dois estágios seguintes totalizaram 76% de perda de massa e ocorreram entre 535 e 590 
oC e representam a degradação da matriz polimérica do PSU. Na temperatura de 172 oC ocorreu 6,4% 

de perda de massa, que está associada à evaporação de moléculas do solvente residual (DMF) ocluso na 

membrana, mesmo após o processo de secagem. A diferença nos resultados do TGA e do DOG (15 e 

17,9 %) pode ser justificada em função da presença de solvente residual [10,11].

Figura 2 –  TGA das membranas PSU original (1) e PSU-g-PS (2)

A  Fig.  3  apresenta  os  difratogramas  das  membranas  PSU  e  PSU-g-PS.  O  PSU  é 

reconhecidamente  um polímero  amorfo,  com Tg de  187  oC.  O ensaio  do  WAXS confirmou  a 

condição amorfa da amostra de PSU. A curva da amostra  PSU-g-PS indica a presença de regiões 

semicristalinas. O poliestireno também é, predominantemente, um polímero amorfo. Entretanto, as 

condições da reação de graftização por irradiação simultânea, da membrana de PSU na solução do 

monômero, induziram a formação de regiões cristalinas no polímero graftizado.
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Figura 3 - Difratograma das membranas PSU original e PSU-g-PS

A  Fig.  4  (A)  e  (B)  apresenta  as  micrografias  das  membranas  PSU-g-PS fraturadas  em 

nitrogênio líquido, evidenciando as camadas laterais graftizadas (A) e as interfaces entre o material 

graftizado e o polímero matriz. A polimerização do poliestireno na presença do agente de ligações 

cruzadas (DVB),  leva a formação de material  granular,  o que justifica a reduzida densidade da 

camada graftizada. A micrografia (B) evidencia que a camada graftizada não está apenas depositada 

e sim reagida com o polímero matriz. 

Figura 4 – Micrografias das membranas PSU-g-PS: (A) Aumento de 850 x; (B) Aumento de 15000 x
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Conclusões 

A  técnica  da  graftização  polimérica  por  irradiação  permite  a  modificação  de  produtos 

acabados,  apresenta  elevado  controle  sobre  a  síntese,  não  requer  a  utilização  de  aditivos  ou 

catalisadores e não depende da temperatura.Os resultados demonstraram que o aumento da dose 

total de radiação leva ao aumento do grau de graftização. As análises de TGA, WAXS e MEV 

confirmaram o sucesso da reação de graftização e as alterações nas propriedades das membranas 

PSU-g-PS.
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