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ESTUDO DOS EFEITOS DA RADIAÇÃO GAMA NO POLIETILENO 

LINEAR DE BAIXA DENSIDADE (PEBLD) INJETADO 

ANA CLAUDIA FEITOZA DE OLIVEIRA 

RESUMO 

O uso da esterilização de embalagens via radiação gama visa a redução da 

contaminação microbiológica. O polietileno linear de baixa densidade (PEBLD) 

pode ser obtido por processo em solução, suspensão ou fase gasosa 

dependendo do tipo de catalisador empregado, que pode ser Ziegler-Natta 

heterogêneo ou homogêneo, ou metalocênico. Segundo a literatura a radiação 

gama apresenta uma alta penetração nos materiais poliméricos provocando o 

aparecimento de cisão, reticulação, degradação quando na presença de oxigênio.  

E neste trabalho foi irradiado por uma fonte de 60Co com 2000 kCi de atividade, 

na presença de ar, amostras de PEBLD injetado. Utiliza-se doses de 5, 10, 20, 50 

ou 100 kGy e taxas de dose a cerca de 5 kGy h-1 em temperatura ambiente. Após 

a irradiação, foi necessário submeter às amostras a um tratamento térmico em 

uma estufa por 60 min a 100 ºC para a recombinação e aniquilação dos radicais 

residuais. Para caracterização PEBLD foram usados os métodos; Índice de 

Fluidez, Inchamento, Fração Gel, Espectroscopia no Infravermelho com 

Transformada de Fourier (FTIR), Calorímetro Diferencial de Varredura (DSC), 

Difração de Raio-X (DRX), Análise Termogravimétrica (TG), Análise 

termodinâmico-mecânica (DMA), Reologia, Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV) e Ensaios Mecânicos para a identificação dos efeitos da radiação gama no 

polietileno. 
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STUDY OF EFECTS GAMMA RADIATION LINEAR LOW DENSITY 

POLYETHYLENE (LLDPE) INJECTED 

ANA CLAUDIA FEITOZA DE OLIVEIRA 

ABSTRACT 

The use of package sterilization through gamma radiation aim to reduce the 

microbiological contamination. The linear low density polyethylene (LLDPE) can 

be obtained by a process in solution, suspension or gaseous phase, depending on 

the type of the catalyzer used, that can be heterogeneous, or homogeneous, or 

metalocenico Ziegler-Natta. According to the literature, the gamma radiation 

presents a high penetration at polymeric materials causing the appearing of 

scissions, reticulation, and degradation when oxygen presence. This paper were 

irradiated with 60Co with 2000 kCi of activity, in presence of air, samples of LLDPE 

injected. Utilized doses  of 5, 10, 20, 50 or 100 kGy, and about 5 kGy.h-1 dose 

rates, at room temperature. After irradiation, the samples were heated for 60 min 

at 100 ºC to promote recombination and annihilation of residual radicals. For 

characterization of PEBLD  were used methods; Melt flow index, swelling, gel 

fraction, Fourier Transform Infrartd (FTIR), Differential Scanning Calorimetry 

(DSC), X-Ray Diffraction (DRX), Thermogravimetric Analysis (TG), Dynamic 

Mechanical Analysis (DMA), rheological measurements, Electronic Microscopy 

Varredure (MEV) and mechanical tests to identify the effects or gamma radiation 

in polyethylene. 
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1 INTRODUÇÃO 

O tratamento com radiação ionizante está se tornando um processo 

comum para a esterilização de diversificados produtos e por isso necessita-se 

cada vez mais o desenvolvimento de embalagens adequadas a esse processo. 

Entretanto as embalagens podem ser irradiadas antes ou depois de embalar o 

produto (1) (2). Os plásticos que constituem as embalagens podem ser 

termoplásticos na forma de filmes ou laminados  em multicamadas. Os polímeros 

que compõem este filme dependem do processo de esterilização para o qual a 

embalagem deve ser submetida. 

Os polímeros podem ser de origem natural ou sintética, sendo formados a 

partir de um único monômero ou por mais de um tipo, por reações de adição ou 

condensação. Os polímeros parcialmente cristalinos são constituídos por duas 

fases distintas: cristalitos pequenos, de aproximadamente 100 Angstroms, e 

dispersos numa matriz amorfa. O alto peso molecular e a estrutura química dos 

materiais poliméricos são os principais responsáveis pelas suas propriedades e 

pela sua utilização em inúmeras aplicações (3). Conhecendo-se suas 

propriedades eles podem ser degradados quimicamente, fisicamente ou 

reciclados. 

No caso do polietileno, dependendo das condições reacionais e do sistema 

catalítico empregado na polimerização, tipos diferentes podem ser produzidos, 

sendo os mais comuns, polietileno de baixa densidade (PEBD), polietileno de alta 

densidade (PEAD) e polietileno linear de baixa densidade (PEBLD). O polietileno 

é utilizado em diferentes segmentos da indústria de transformação de plásticos, 

abrangendo os processamentos de prensagem, moldagem por injeção e por 

sopro. 

O polietileno linear de baixa densidade (PEBLD) é um termoplástico com 

elevada capacidade de selagem a quente, sendo muito utilizado em embalagens 
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de gêneros de primeira necessidade (4). Esse polímero é parcialmente cristalino, 

flexível e sintetizado a partir do etileno por um processo de polimerização por 

coordenação aniônica em condições de baixa pressão e temperatura. O PEBLD 

apresenta estrutura molecular de cadeias lineares com ramificações curtas. 

O desenvolvimento das técnicas nucleares que se seguiu após  segunda 

guerra mundial veio renovar as aplicações dos materiais poliméricos. O 

conhecimento da interação da radiação com a matéria permitiu a modificação 

desses materiais com vantagens acrescidas (5). 

A radiação gama apresenta uma alta penetração nos materiais poliméricos 

provocando o aparecimento de radicais livres. Esses radicais podem se 

recombinar entre si, com o oxigênio do ar ou promover a reticulação entre as 

cadeias poliméricas (6) (7). As duas reações que causam as maiores alterações 

nas propriedades de um polímero são: a cisão e reticulação (8). 
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2 OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo avaliar as alterações na estrutura química 

e as propriedades do PEBLD injetado, irradiado com radiação gama com 

diferentes doses, por meio de métodos de caracterização comerciais. 

O presente estudo visa contribuir para um melhor entendimento da 

interação da radiação gama com o polietileno linear de baixa densidade que 

poderá ser útil para as indústrias de esterilização, transformação e reciclagem. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

O processo de esterilização elimina ou destrói todas as formas de 

microrganismos dos produtos por meios de processos físicos, químicos ou físico-

químicos. Para isso necessita-se de embalagens que sejam adequadas ao 

produto e ao processo de esterilização. Essa variedade de embalagens está 

apresentada na TABELA 2. 

TABELA 1- Embalagens utilizadas nos processos de esterilização. 

Embalagens Descrição 

 Embalagem permeável ao ar: constituída de 

Tyvek.   

Outros componentes: espuma. 

Processo de fabricação: prensagem. 

Processo de esterilização: raios gama.  

Doses recomendadas: dose nominal de 25 a 40 kGy de radiação gama na 

presença de ar.  

Aplicação: produtos ortopédicos feitos de PEUAPM (9). 

 

 Embalagem com barreira ao ar: combinação 

de polímeros.   

Outros possíveis componentes: alumínio. 

Atmosfera no interior da embalagem: 

nitrogênio, argônio ou vácuo.              

Processo de fabricação: prensagem, sopro.  

Processo de esterilização: raios gama.   

Doses recomendadas: 25 a 40 kGy.  

Aplicação: produtos ortopédicos feitos de PEUAPM 
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TABELA 2- Embalagens utilizadas nos processos de esterilização. 

Embalagens Descrição 

Filme: Tyvek (composto por filamentos 

contínuos de PEAD) ou polietileno. 

Outros possíveis componentes: filme 

laminado ou Blister (filme PVC + filme PET), 

polipropileno. 

Processo de fabricação: método flash spun 

de aglutinação por pressão a quente, sopro. 

Processo de esterilização: gás de oxido de 

etileno, plasma, radiação ionizante, calor. 

Doses recomendas: ISO / TS 13004-2013 seleciona a dose de 

esterilização de 17,5; 20; 22,5; 27,5; 30; 32,5 ou 35 kGy. Nível de garantia 

de esterilidade de 10 a 6 kGy ou inferior para esterilização por radiação de 

produtos de cuidados de saúde. 

 

Envelopes e tubulares: constituído de papel 

grau cirúrgico e filme termoplástico laminado 

ou pela combinação de polímeros. 

Possíveis componentes: polietileno, 

poliéster, polipropileno, papel encrespado 

(crepado), papel plano.   

Processo de fabricação: coextrusão.  

Processo de esterilização: radiação.  

Doses recomendadas: ISO / TS 13004-2013 seleciona a dose de 

esterilização de 17,5; 20; 22,5; 27,5; 30; 32,5 ou 35 kGy. Nível de garantia 

de esterilidade de 10 a 6 kGy ou inferior para esterilização por radiação de 

produtos de cuidados de saúde.  

Aplicação: produtos médico-hospitalares.   

Norma: ABNT. NBR 14990. Sistemas e materiais de embalagem para 

esterilização de produtos para saúde. Parte 8: Envelope e tubular para 

esterilização por radiação. 2004.   
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TABELA 3- Embalagens utilizadas nos processos de esterilização. 

Embalagens Descrição 

Frascos, tampas, tubos rígidos e outros 

dispositivos plásticos: embalagem primaria 

(contato direto com o produto).     

Possíveis componentes: PP, PE, PS, ABS, 

PC.  

Processo de fabricação: injeção, injeção-

sopro. 

Processo de esterilização: radiação gama ou E-Bean. 

Doses recomendadas: Nível de garantia de esterilidade de 10 a 6 kGy ou 

inferior para esterilização por radiação de produtos de cuidados de saúde. 

Aplicação: produtos farmacêuticos e médico-hospitalares.     

 

 Embalagem com atmosfera modificada: 

mistura de gases (concentração elevada de 

CO2 e baixa concentração de O2), vácuo.   

Possíveis componentes: polietileno, bandeja 

de isopor com filme plástico, filme 

multicamada de poliolefinas.  

Processo de fabricação: sopro.  

Processo de esterilização: radiação gama, 

raio x, elétrons acelerados.       

Doses recomendadas: documento FDA 21 

CFR 179,45 (USFDA, 2001) para dose até   

10 kGy em filmes de poliolefinas. E na norma 

21 CFR 179.45 (d) com dose até 60 kGy nas 

embalagens multicamadas com polietileno.  

Aplicação: produtos alimentícios (10).     
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Pode ver a presença dessas embalagens em diversos trabalhos da 

literatura sobre processos de esterilização com radiação ionizante.  

De acordo com o trabalho de Bueno a dose de irradiação 3,0 kGy é 

suficiente para estender a vida de prateleira de 5 dias (grupos controle) para 

aproximadamente 30 dias do peito de frango refrigerado, diminuindo a carga 

bacteriana deterioradora e patogênica. Utilizou-se embalagem convencional de 

saco plástico feita de polietileno tipo “zip lock” da marca Ziploc, com fechamento 

hermético, aprovado para irradiação de alimentos e permeáveis ao oxigênio ou 

embalagem sob vácuo em saco plástico especial, aprovado pelo FDA para 

irradiação de alimentos (11). 

Segundo Alexandre a esterilização de superfícies de embalagens para 

alimentos que visa reduzir a contaminação microbiológica por meio de irradiação 

ultravioleta (UV) é eficaz quando o tempo de exposição do material a irradiação 

UV é superior a 30 s (12).  

Os catalisadores homogêneos a base de metalocênicos que apresentam  

co-catalisador metilaluminoxano (MAO) foram desenvolvidos na década de 1980 

sendo mais ativos e específicos produzindo polímeros com propriedades 

especiais. A base desses catalisadores é a capacidade de atuar no controle da 

microestrutura do polímero (13). 

Devido a possibilidade dos compostos MAO promover contaminações do 

produto da reação de polimerização intensificou-se os estudos em sistemas 

catiônicos livres de compostos de Al.  

Em 1993, a Dow Química introduziu os catalisadores homogêneos 

(metalocênicos) de geometria restrita para produzir polietilenos com alfa-olefina 

do tipo 1-octeno que permitiu-se criar no polietileno linear de baixa densidade  

uma mistura controlada de ramificações curtas e longas na cadeia principal.  
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Em 1995, a área de polimerização de etileno e α-olefinas foi revigorada 

com a descoberta de novos catalisadores derivados de Ni (II) e Pd (II) capazes de 

converter etileno e α-olefinas em polímeros com altas massas moleculares e 

microestruturas específicas (14). 

A partir de 2007, a Braskem começou a desenvolver e vem aprimorando a 

tecnologia de produção de eteno verde e polietileno verde a partir do etanol. Em 

2012, a empresa foi vencedora do Prêmio FINEP - Agência Brasileira da 

Inovação, na categoria 'Inovação Sustentável' com o polietileno verde que é 

produzido no Polo Petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul. 

3.1 Polietileno 

Os polietilenos são produzidos por meio da polimerização do etileno 

proveniente do craqueamento da nafta ou através do etanol.      

A estrutura do polietileno é constituída pela repetição do monômero -

(CH2)n- e finalizada com grupo CH3, obedecendo uma conformação planar de 

zig-zag (FIGURA 1). O comprimento entre as ligações de carbono é 

aproximadamente 1,54 x 10-7 μm com um ângulo de ligação a cerca de 109,5º. 

 
 (a) (b) 

FIGURA 1- Representação da estrutura molecular do polietileno. (a) Cadeia 

polimérica. (b) Célula unitária. 

O grau de polimerização (número de meros na cadeia polimérica) do 

polietileno fica entre 3.500 e 25.000, com uma massa molecular variando entre 

100.000 e 700.000 g.mol-1. 
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A microestrutura da cadeia dos copolímeros de etileno alfa-olefinas 

depende do tipo e da distribuição do comonômero usado, da quantidade de 

ramificações e do peso molecular dos polímeros. Esses parâmetros influenciam 

as propriedades físicas do polímero, pois atuam diretamente na cristalinidade e na 

morfologia parcialmente cristalina.    

Acredita-se que o polietileno cristaliza em uma estrutura de cadeia dobrada 

com célula ortorrômbica. Seu grau de cristalinidade em polímeros lineares 

parcialmente cristalizados varia de 5 a 95 % do volume total. A cristalização 

completa não é atingível, devido ao seu arranjo molecular emaranhado e cruzado 

(15).  

O tipo de catalisador empregado na polimerização tem um efeito 

significativo sobre a distribuição das ramificações de cadeias curtas. Essa 

distribuição é função da estrutura e dos centros ativos do catalisador além das 

condições de polimerização (4).  

3.1.1 Polietileno linear de baixa densidade (PELBD) 

Os PELBD são uma classe de polietilenos com cadeias lineares contendo 

somente ramificações de cadeia curta devido à inserção de uma α-olefina durante 

as reações de copolimerização com o eteno. As α-olefinas comumente utilizadas 

são o 1-buteno, o 1-hexeno e o 1-octeno (16).  

O processo em solução na produção de PEBLD opera com o etileno e o 

polímero no estado líquido. Inicialmente o etileno, o hidrogênio e o comonômero 

são dissolvidos em um fluído orgânico hidrocarbônico. Enquanto que o gás 

recircula pelo reator removendo o calor do etileno frio injetado no reator. Em 

seguida a solução polimérica é removida do reator através de uma série de 

separadores para recuperar o gás e resfriar o polímero fundido. Depois os 

agentes desativadores de catalisadores são adicionados juntamente com outros 

aditivos e então o polímero se torna resina, (FIGURA 2).  
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Legenda 

(a) Bomba de alimentação do reator; 

(b) Reator; 

(c) Pré-aquecedor; 

(d) Adsorverdor do catalisador; 

(e) Separador de pressão intermediaria; 

(f) Separador de baixa pressão; 

(g) Silo; 

(h) Trocador de calor; 

(i) Unidade de purificação de monõmero 

FIGURA 2- Diagrama do processo de polimerização em solução. 

Na TABELA 4 apresenta-se as características de operação do processo em 

solução e as propriedades dos polietilenos obtidos. 
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TABELA 4- Características de operação do processo em solução e as 

propriedades dos polietilenos obtidos. 

Processo Em solução 
Características de operação  

Tipo de reator CSTR 

Matéria prima etileno, hidrogênio, comonômero, catalizador 

Comonômero  

Catalisador Ziegler-Natta ou metalocênico 

Pressão de polimerização (MPa)  3,5 

Temperatura reacional (ºC) acima de 150 

Polimerização coordenação 

Fase da reação solvente 

Propriedades  

Densidade (g.cm-3) entre 0,89 e 0,96 

Distribuição de Massa Molecular entre 3,4 e 30 

 

O PEBLD pode ser também produzido por processo de polimerização em 

dispersão ou lama que inicialmente se comporta como um sistema homogêneo 

(composto pelo monômero, um solvente orgânico, o iniciador solúvel na fase 

orgânica e um agente estabilizante). Enquanto isso o gás recircula pelo reator 

removendo o calor da reação por um sistema de refrigeração. O sistema começa 

a se tornar heterogêneo devido a formação de polímero insolúvel no solvente. A 

lama de polímero é removida do reator para um separador, onde o polímero é 

separado do etileno, agentes desativadores de catalisadores e são adicionados 

juntamente com outros aditivos para se tornar resina (17), (FIGURA 3). 
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FIGURA 3- Diagrama do processo de polimerização em lama. 

Na TABELA 5 apresenta as características de operação do processo em 

dispersão ou lama e as propriedades dos polietilenos obtidos. 

TABELA 5 – Características de operação do processo em lama e as 

propriedades dos polietilenos obtidos. 

Processo Em lama 
Características de operação  

Matéria prima etileno, hidrogênio, comonômero, 
catalisador e cocatalisador 

Comonômero  

Catalisador Ziegler-Natta, base cromo ou metalocênicos 

Cocatalisador  

Pressão de polimerização (MPa) abaixo de 2 

Temperatura reacional (ºC) abaixo de 90 

Polimerização  dispersão ou lama 

Propriedades  

Densidade (g.cm-1) 0,91 e 0,96 

Distribuição de Massa Molecular 3,5 e 30 

 

No processo em fase gasosa o catalisador heterogêneo é misturado ao 

monômero etileno no estado gasoso em um leito fluidizado e, conforme a 

molécula de polietileno é formada, precipita como um pó sólido disperso em um 

leito fluidizado no reator. O gás recircula pelo reator enquanto o polímero é 

removido do leito, representado esquematicamente na FIGURA 4. Então, aditivos 

e desativadores de catalisador são adicionados a resina. 
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FIGURA 4 - Diagrama do processo de polimerização em fase gasosa. 

Na TABELA 4 apresenta-se as características de operação do 

processo em fase gasosa e as propriedades dos polietilenos obtidos. 

TABELA 3 – Características de operação do processo em fase gasoasa e as 

propriedades dos polietilenos obtidos. 

Processo Fase gasosa 
Características de operação  

Matéria prima etileno, hidrogênio, comonômero, 
catalisador e cocatalisador 

Comonômero 1-propeno, 1-buteno ou 1-hexeno 

Catalisador Ziegler-Natta, base cromo ou 
metalocênicos 

Cocatalisador  

Pressão de polimerização (MPa)  2,4 

Temperatura reacional (ºC) abaixo de 15 

Polimerização fase gasosa 

Propriedades  

Densidade (g.cm-3)  entre 0,91 e 0,96 

Distribuição de Massa Molecular  

Teor de incorporação alfa-olefinas (%) 9 

 

Este processo não é adequado para produção de PELBD com alfa-olefinas 

de alto peso molecular como 1-octeno, 1-deceno, por apresentar alto ponto de 

ebulição, não vaporizando no reator. 
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3.1.1.1 Catalisadores Ziegler-Natta 

Os catalisadores Ziegler-Natta possuem múltiplos sítios ativos, gerando 

polímeros com pequenas diferenças estruturais: polímeros com peso molecular 

baixo e muitas ramificações, polímeros com peso molecular médio e quantidade 

média de ramificações; e polímeros com alto peso molecular e poucas 

ramificações. Desta forma, o produto final apresenta uma larga distribuição de 

peso molecular, (FIGURA 5). 

 

  

(a) (b) (c) 

FIGURA 5 -(a) catalisador. (b) distribuição de comonômero incorporado na cadeia 

(c) distribuição de peso molecular (larga) (4). 

A seguir será apresentado o mecanismo de reação do PEBLD utilizando 

catalisador Ziegler-Natta, sendo que inicialmente as moléculas de eteno são 

inseridas próximo do átomo de titânio, FIGURA 6. 

 

FIGURA 6- Moléculas de eteno são inseridas próximo do átomo de titânio. 

Em seguida moléculas de co-monômero são inseridas próximo do átomo 

de titânio, FIG. 
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FIGURA 7 - Moléculas de co-monômero são inseridas próximo do átomo de 

titânio. 

Na fase de terminação da reação de polimerização  do PEBLD adiciona-se 

mais eteno na cadeia polimérica, FIG. 

 

FIGURA 8 - Adição de eteno na fase de terminação da reação de polimerização 

do PEBLD. 

3.1.1.2 Catalisadores base cromo 

Os catalisadores base cromo podem produzir polímeros com pesos 

moleculares muito altos. Em alguns casos esses catalisadores são capazes de 

incorporar ramificações longas no polietileno, melhorando a resistência do fundido 

e a processabilidade. Os polímeros resultantes apresentam uma larga distribuição 

de peso molecular. Na FIGURA 9 apresenta o mecanismo de reação do PEBLD 

utilizando catalisador base cromo. 
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FIGURA 9- Mecanismo de reação do PEBLD utilizando catalizador base bromo. 

3.1.1.3 Catalisadores metalocênicos  

Os catalisadores metalocênicos têm como principal característica a 

presença de duas pentadienilas ligadas a um metal de transição, geralmente 

zircônio, além de outros dois substituintes como pode ser apresentado na 

FIGURA 10. 

 

FIGURA 10 - Catalisador metalocênico. 



17 

 

 

Esses catalisadores possuem sítio único, ou seja, os sítios ativos são 

equivalentes em reatividade, o qual controla precisamente a inserção 

comonômero na cadeia principal. Devido a essa inserção precisa, a 

de peso molecular e a distribuição de comonômero costumam ser 

estreitas ( 

FIGURA 11). Reduzem o ciclo de polimerização, elevam a 

produtividade e geram polímeros com algumas propriedades melhoradas, tais 

como estabilidade dimensional, resistência térmica, transparência e resistência ao 

impacto. 

 

  

(a) (b) (c) 

 

FIGURA 11 -(a) catalisador. (b) distribuição de comonômero incorporado na 

cadeia (c) distribuição de peso molecular (estreita) (4). 

 

Os catalisadores Ziegler-Natta homogêneos metalocenos possui baixa 

atividade quando se utiliza alquilalumínio como co-catalisador, porém utilisando-

se metilaluminoxana (MAO), sua atividade aumenta significativamente (18). 

A polimerização com metalocenos envolve reações de ativação e 

desativação do catalisador e as reações de propagação e terminação de cadeia. 

De acordo com o mecanismo apresentado na FIGURA 12 a-d, o primeiro cloro é 

extraído formando uma espécie monometilada monoclorada com rações de Al/Zr 

abaixo de 30. Segundo a FIGURA 12 b, o segundo cloro é extraído pelo MAO 

formando um complexo catiônico com razões (entre 30 e 150) de Al/Zr sendo este 
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um complexo inativo. A alta atividade catalítica característica dos metalocenos é 

atingida somente com excesso de MAO e altas razões (>1000) de Al/Zr para a 

formação da estrutura bimetálica apresentada na FIGURA 12 c. 

 

FIGURA 12 - Reações de ativação dos catalisadores metalocênicos. 

Em seguida o eteno é inserido entre o carbono da cadeia de polímero e o 

metal de transição. A inserção consiste na migração da cadeia de polímero para a 

olefina, criando um novo sítio na posição da antiga cadeia, que passa a estar 

disponível para a coordenação de uma nova molécula de olefina como 

apresentada nas FIGURA 13 a,b. 

 

FIGURA 13 - Inserção de eteno entre o carbono da cadeia de polímero e o metal 

de transição. 

As reações de terminação de cadeia que ocorrem com metalocenos são 

dependentes da geometria do metaloceno, do monômero e das condições de 

reação. Em geral, as reações de eliminação de hidrogênio β, tanto para o 

monômero em coordenação como para o metal de transição, são os mecanismos 
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principais. Essas terminações de cadeias apresentada na FIGURA 14 têm 

importância relevante, pois a cadeia de polímero morto fica com uma olefina 

terminal, que pode ser coordenada ao centro metálico formando cadeias laterais 

longas na estrutura da cadeia principal. 

 

FIGURA 14 - Principais reações de terminação (a) eliminação de hidrogênio para 

o metal de transição, (b) eliminação de hidrogênio para o monômero 

em coordenação.  

 

3.2 Modificação na estrutura do polietileno  

A reticulação consiste na formação de uma rede entre as cadeias de um ou 

mais polímeros através de ligações covalentes ou iônicas. Para esse efeito pode 

existir dois tipos de reticulação, um dos processos é com a adição de um agente 

reticulante (reticulação química). E a outra forma é por meio da interação da 

radiação ionizante com o polímero (reticulação física) (19) (20).  

A reticulação do PEBLD pode ser efetuada através de processo de 

extrusão reativa, envolvendo a enxertia de silanos vinílicos na cadeia polimérica 

com a formação de ligações cruzadas no polímero via pontes siloxano (21), FIG. 
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FIGURA 15 - Formação de ligações cruzadas através de formação de pontes 

silano. 

A estrutura molecular do PEBLD também pode ser modificada com adição 

de baixa concentração de peróxido orgânico durante o processo de extrusão. 

Criando-se ramificações, mudando o grau de instauração devido a reação de 

acoplamento entre os grupos terminais vinílicos ou radicais alílicos e os radicais 

secundários. Ambas reações promovem a abstração do hidrogênio no polímero 

(22).     

A reticulação nos polímeros via radiação ionizante pode surgir uma outra 

interação competitiva chamada de degradação. Desta forma os materiais 

poliméricos passam a ser classificados em dois grupos, sendo eles reticulativo ou 

degradativo. Quando um polímero com grupos vinil e possui cada átomo de 

carbono da cadeia principal ligado a pelo menos um átomo de hidrogênio, terá 

maior tendência a reticular. Se o polímero apresenta carbonos quaternários irá 

preferencialmente ter um comportamento de degradação, FIGURA 16. Quando a 

irradiação ocorre na presença de oxigênio até os polímeros com tendência para a 

reticulação podem sofrer alguma degradação com a presença de carbonila (23). 
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(a) (b) 

FIGURA 16- Classificação dos polímeros de acordo com a sua tendência em 

interagir com a radiação ionizante. Reticula (a) Degrada (b). 

O LDPE ao passar pelo processo de prensagem e irradiado com raios 

gama nas doses de 100, 250, 350, 500, 1000, 1500 ou 2000 kGy. A irradiação 

gama induz a formação de grupos carbonil devido o oxigênio presente no ar, 

acompanhada de cisão da cadeia molecular, levando a uma diminuição da 

cristalinidade e da temperatura de fusão, principalmente nas doses mais baixas. 

O teor de gel e a intensidade de cor amarelada aumentam com a dose de 

irradiação gama. A degradação do LDPE envolve a reticulação, em doses mais 

baixas e cisão de cadeia em doses mais elevadas (24).  

3.3 Esterilização 

Há registros de que os egípcios utilizavam sal, piche ou alcatrão, resinas e 

aromáticos como anticépticos no embalsamento de corpos aproximadamente há 

484 – 424 a.C.. E a fumaça originada da queima de produtos químicos também 

era utilizada com o propósito de desodorizar e desinfetar. 

Em 1860 Pasteur iniciou uma investigação microscópica do ar atmosférico, 

e conseguiu provar que os micro-organismos presentes no ar eram responsáveis 

pelas mudanças ocorridas em suas soluções estéreis. O fato colocou um fim à 

controvérsia a respeito da geração espontânea. Outra contribuição de Pasteur 

para esterilização foi encontrar métodos mais efetivos com temperaturas mais 

elevadas que a de ebulição sendo Pasteur e Charles Chamberland responsáveis 

por desenvolver o primeiro esterilizador à pressão de vapor. 
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Entre 1867 a 1888 os agentes gasosos utilizados na desinfecção eram o 

ácido sulfúrico, cloro, ácido hidrociânico, oxigênio, ozônio e ácido nítrico. Após 

1888 iniciou-se a desinfecção por formaldeído. 

Em 1933 começou-se utilizar o esterilizador por pressão de vapor com 

medição da temperatura se tornando um processo mais confiável. 

A partir da década de 60 surgem-se os processos de esterilização por raios 

gama, feixes de elétrons. 

A esterilização industrial trabalha com uma margem de segurança de       

20 kGy a 25 kGy. Essas doses de radiação interferem diretamente nos aspectos 

microbiológicos dos produtos, por que a radiação ionizante quebra as moléculas 

de DNA dos microrganismos ocasionando sua morte (25). As doses em relação 

aos aspectos microbiológicos estão na TABELA 6. 

TABELA 6- Aspectos microbiológicos relativos à radiação gama (26): 

Microrganismo  Dose letal (kGy) 
Fungos 1-3 

Bactérias Gram-negativas 2-5 

Bactérias Gram-positivas 5-10 

Bactérias anaeróbias 10-30 

Vírus 10-50 

 

O procedimento selecionado para atingir o nível de esterilização 

estabelecido depende da natureza do material e das dificuldades impostas pelo 

produto. E para assegurar o êxito da esterilização necessita-se o conhecimento 

do método, da fonte e dos contaminantes nos produtos para minimizar a 

contaminação e preveni-la pós-processamento.  

3.4 Radiação 

As fontes de radiação podem ser naturais como os isótopos radioativos 

radônio e rádio ou artificiais como 90Sr, 137Cs e o 60Co (radiação gama) e os 
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aceleradores (feixes de elétrons). Todas essas fontes transferem energia para os 

átomos do material irradiado. Quando essa transferência de energia é maior que 

a energia do elétron, este será ejetado ionizando o átomo. Mas quando essa 

energia  não é suficientemente alta para a ionização, o elétron é transferido para 

um nível superior de energia, resultando numa excitação, FIGURA 17 (27). 

 

FIGURA 17 – Transferência de energia de fonte radioativa para o elétron.  

Ionização (a) e excitação (b). 

Utilizam-se as radiações menos penetrantes como α (alfa), β (beta) ou 

elétrons de baixa energia quando se pretende irradiar a camada superficial da 

amostra. As partículas alfa são núcleos de hélio, 4
2He2+, emitidas por núcleos 

radioativos. Essas partículas perdem energia rapidamente ao atravessar líquidos 

ou sólidos. Em gases a penetração é maior e seu alcance depende da densidade 

do meio e pressão. Ao contrário da partícula alfa a partículas beta de um mesmo 

elemento radioativo emitem diferentes energias. Essa perda de energia é 

semelhante às partículas alfa. No entanto essas partículas perdem mais da 

metade da sua energia em uma colisão devido sua massa ser a mesma dos 

elétrons. Os nêutrons por não possuírem carga interagem exclusivamente com o 

núcleo atômico. Os produtos da interação dos nêutrons promovem alterações 

químicas penetrando nos materiais de espessura muito maior. 

Os raios ɤ gerados pelo decaimento radioativo interagi com as moléculas 

da matéria através de elétrons secundários. A energia de raios-ɤ ionizam a 

matéria por três processos principais: o efeito fotoelétrico, espalhamento Compton 
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e a produção de pares. Com energia de 100 a 1 MeV o espalhamento Compton é 

o principal mecanismo de absorção, em que um incidente γ-fóton perde energia 

suficiente para ejetar um elétron em um átomo da matéria irradiada, e o restante 

de sua energia é emitida como um novo ɤ fótons com menor energia.  

O isótopo estável de cobalto-59 por meio de reação nuclear (por um 

período de 18 a 24 meses) através da absorção de nêutrons em um reator. O 

Cobalto-60 decai para o estado de níquel-60 emitindo uma partícula β negativo 

com uma meia-vida de aproximadamente 5,27 de anos. O estado excitado do 

níquel-60 decai mais uma vez para se estabilizar emitindo dois fótons com 

energias de 1,173 e 1,333 MeV, respectivamente como é apresentado na 

FIGURA 18. 

 

FIGURA 18 - Decaimento do isótopo radioativo cobalto-60. 

3.5 Interação da radiação com o polímero 

A irradiação de materiais poliméricos consiste em submetê-los à radiação 

para obter modificações estruturais nos polímeros melhorando suas propriedades 

para fins industriais. As interações primárias de radiação ionizante com polímeros 

incluem ionização, excitação, estabilização de elétrons, neutralização de íons e 



25 

 

 

radicais livres. As reações secundárias após a geração de radicais livres incluem 

abstração de hidrogênio, ligação dupla, recombinação (reticulação ou 

ramificação), cisão da cadeia, oxidação, enxerto. A  FIGURA 19  apresenta as 

possíveis reações da interação do polímero com a radiação ionizante (28). 

 

 

FIGURA 19 -  Possíveis reações da interações do polímero com a radiação 

ionizante. 

Outros resultados fundamentais destas reações incluem a reticulação, em 

que as cadeias poliméricas são unidas formando uma rede. Existem duas formas 

de ligações cruzadas, como é apresentado na FIGURA 20. Os radicais de 

polímero envolvidos na reticulação podem ser radicais secundários que são 

formados pela ruptura da cadeia lateral ligada à cadeia principal (tendência dos 

polímeros flexíveis). Ou forma-se por recombinação do radical secundário e 

radical primário formado pela cisão da cadeia principal (tendência dos polímeros 

rígidos). 
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FIGURA 20- Formas de ligações cruzadas. Tipo H (a) e Tipo T (b). 

Algumas evidências indiretas, como o aumento da fração insolúvel, inchaço  

comportamento e propriedades físicas de alta temperatura, tais como resistência 

à tração e módulo de armazenamento, confirmam a existência de reticulações. 

A maioria dos polímeros quando irradiados na presença de oxigênio, tem 

uma tendência em promover a cisão mesmo àqueles materiais que reticulam em 

ambientes inertes. Nesse processo de cisão da cadeia, o peso molecular é 

reduzido devido ao rompimento aleatório das ligações químicas. 

Primeiramente acontece a cisão de cadeia em seguida forma-se as 

ligações cruzadas ou na ausência de oxigênio existe a recombinação. Na 

presença de oxigênio ocorrem reações em cadeia podendo formar produtos 

oxigenados devido a difusão superficial do oxigênio no polímero. 

Os pontos de ramificação são os mais prováveis a oxidação devido à 

presença do carbono terciário formar um radical livre mais estável. Sendo essa 

razão do PEAD ser mais resistente à oxidação que o PEBD.   

Os mecanismos de degradação também envolvem a cisão da cadeia 

principal ou de grupos laterais da macromolécula podendo levar à reticulação e 

grupos oxigenados, reduzindo as propriedades do polímero. A degradação do 

polímero devido à radiação na presença de oxigênio favorece a formação de 

peróxidos que impedem a recombinação dos radicais livres nos extremos da 

cadeia.  
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Enxertia se refere a um monómero incorporado na base da cadeia 

polimérica que pode ser de três métodos diferentes, sendo eles: Método da 

irradiação simultânea (polímero é irradiado na presença do monômero), Método 

da pré-irradiação (polímero é irradiado sem a presença do monômero e  do ar) e 

Método da peroxidação induzida por radiação (polímero é irradiado na presença 

de ar e na ausência do monômero).     

Quando os monómeros são irradiados a polimerização também pode ser 

iniciada sendo a cura uma combinação de polimerização e reticulação 

.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

A seguir são descritos os materiais utilizados, o método de irradiação, a 

preparação das amostras, análises de Índice de Fluidez, Inchamento, Fração Gel, 

Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), 

Calorímetro Diferencial de Varredura (DSC), Difração de Raios-X (DRX), Análise 

Termogravimétrica (TG), Análise termodinâmico-mecânica (DMA), Reometria de 

placas paralelas, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Ensaios 

Mecânicos. 

4.1 Materiais  

4.1.1 Polietileno linear de baixa densidade (PEBLD) 

Usou-se o polietileno linear de baixa densidade, produzido à base do 

monômero 1-hexeno a baixa pressão e com catalizador Z. Natta, FIGURA 21.  

 

FIGURA 21- Resina de PEBLD. 

Polímero com ramificações curtas de butila (CH3), sendo uma ramificação 

butila para 1000 átomos de carbono (CH3 / 1000C) fornecido pela BRASKEM. É 

um polímero de grão esférico com as especificações apresentadas na TABELA 7. 
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TABELA 7 - Especificações do PEBLD tipo LH-820/30AF. 

Propriedade de Controle Método ASTM Valores 

Índice de Fluidez (190 ºC, 2,160 kg) D-1238 0,8 g.10min-3. 
Densidade D-1505 0,920 g.cm-3 

 

4.2 Métodos 

A preparação das amostras e o método de irradiação serão descritos em 

seguida. 

4.2.1 Procedimento da preparação das amostras 

Prepara-se na Injetora, DEMAG ergo tech pro 35-115, corpos de provas do 

PEBLD (FIGURA 22) utilizando moldes com cavidades nas formas de discos e de 

gravatas no laboratório de processos de materiais poliméricos (Departamento de 

Engenharia de Materiais e Metalurgia – Poli-USP), seguindo as especificações 

descritas na TABELA 8. As amostras serão denominadas como PEBLDi (i 

indicando a injeção). 

  
(a) (b) 

FIGURA 22- Máquina Injetora (a) Molde na forma de disco. 
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TABELA 8- Especificações do processo de injeção das amostras. 

Especificações Dados 

Perfil de temperatura (°C) 190 a 210 
Pressão de injeção 1 (bar) 120 (pressão para preencher o molde) 
Pressão de injeção 2 (bar) 100 (manter o material no molde) 
Velocidade (milímetro/segundo) 60 
Contra pressão (bar) 30 
Tempo de resfriamento (s) 15 
Temperatura do molde (°C) 35 

 

4.2.2 Preparação do material para irradiação e o tratamento pós irradiação 

Na FIGURA 23-a, apresenta-se o PEBLDi colocado em sacos de nylon em 

presença de ar atmosférico. Em seguida são encaminhados para Empresa 

Brasileira de Radiações (CBE/Embrarad) para irradiação em uma fonte de 60Co 

com 2000 kCi de atividade com doses especificadas de 5, 10, 20, 50 ou 100 kGy 

e taxa de dose de 5 kGy.h-1 à temperatura ambiente. Após a irradiação, as 

amostras são submetidas a tratamento térmico em uma estufa por 60 min. a 100 

ºC (FIGURA 23-b) para a recombinação e aniquilação dos radicais residuais. 

  
(a) (b) 

FIGURA 23- PEBLDi no saco de nylon para irradiação (a) e PEBLDi após 

irradiação para tratamento térmico na estufa na estufa (b). 
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4.2.3 Caracterização dos materiais  

4.2.3.1 Índice de Fluidez (IF) 

O índice de fluidez é um parâmetro definido empiricamente, inversamente 

proporcional à viscosidade, muito utilizado na indústria por caracterizar o fluxo dos 

polímeros no estado fundido (29). 

Mede-se o índice de fluidez (10) do PEBLDi, com obtenção de amostra a 

cada 1 min. da passagem do polietileno através do orifício da matriz com de 2 mm 

de diâmetro e 48 mm no comprimento, seguiu os parâmetros de temperatura de 

190 ºC e carga colocada no pistão de 2,160 Kg de acordo com a norma ASTM 

D1238-04 (30), (31). Utilizou o aparelho CEAST IFM, localizado no Laboratório de 

Materiais Magnéticos no CQMA-IPEN, FIGURA 24.  

 

 

 
(a) (b) 

FIGURA 24- Aparelho CEAST IFM (a). PEBLD passa pela matriz (b). 

 

Neste processo pode-se observar também a porcentagem de inchamento 

das amostras extrudadas. Esse resultado é obtido pela equação (1): 

 
2

100)2(
%




pD
Inchamento                        (1)                       
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onde o diâmetro da matriz é 2 mm e o Dp  é o diâmetro da amostra 

após o teste de IF. 

4.2.3.2 Fração gel 

As medidas de massa reticulada do PEBLDi, foram executadas embalando 

o material numa tela de aço inoxidável de 500 mesh e posteriormente imerso no 

xileno em um balão de 500 mL. Para cada dose de radiação foram preparadas 

três embalagens. Essa metodologia consiste na extração com solvente a 

temperatura de 135 ºC em refluxo por 24 horas até seu peso constante, de acordo 

com a norma ASTM D 2765-06 (32) e posterior secagem do material realizado na 

capela (FIGURA 25). 

 
 

(a) (b) 

FIGURA 25 - Sistema em refluxo (a) e amostras de PEBLD embaladas (b). 

 

A fração gel foi calculada aplicando-se a Equação (2): 

 
i

f

M

M
gel

100
%


                                    (2) 

Na qual, Mf é a massa final e Mi é massa inicial de cada amostra. 
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4.2.3.3 Análise no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

Por meio da espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IR) 

determina-se a estrutura molecular de um composto. A radiação infravermelha 

situada entre a região do visível e das micro-ondas ira interagir com as vibrações 

atómicas devido a absorção da energia da radiação por parte da molécula. 

Permitindo-se determinar a presença ou ausência de grupos funcionais. Desta 

forma registra-se um gráfico da percentagem de radiação absorvida ou 

transmitida pela amostra em função do número de onda. 

Utiliza-se um Espectrômico, marca da Thermo Nicolet, modelo Nexus 6700 

FT-IR para realizar a espectroscopia de absorção na região do infravermelho com 

transformadas de Fourier, no intervalo de 400 a 4000 cm-1 (33), com resolução de 

2 cm-1, localizado no Laboratório de Célula Combustível - CCCH no IPEN, FIG.  

 

FIGURA 26 - Espectrômico, marca da Thermo Nicolet, modelo Nexus 6700 FT-IR. 

4.2.3.4 Análises por Calorimetria exploratória diferencial (DSC)  

A Calorimetria exploratória diferencial mede diferencia de temperatura 

entre a amostra e a referência, devido á variação de entalpia da amostra. Ambas 

submetidas à mesma programação controlada de temperatura (34).  

A temperatura de fusão é atingida quando o polímero absorve energia 

suficiente para derreter os cristalitos. Já a cristalização acontece durante o 

processo de resfriamento com a liberação de calor latente gerando um pico 

exotérmico bem definido (35).  
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Calcula-se o grau de cristalinidade pela Equação 3,  

 
0

100
%

H

H
X

f

C



                                           (3) 

na qual ∆Hf  é a entalpia da amostra e ∆H0 é a entalpia de fusão do 

polietileno 100 % cristalino assumido como 279 J. g-1 (36). 

A análise foi feita utilizando aproximadamente 10 mg de PEBLDi em uma 

cápsula fechada de alumínio, empregando uma programação de 25 à 180 °C com 

taxa de 10 °C.min-1, mantendo-se a 180 °C por 5 min., em seguida resfriamento 

até 25 °C a taxa de 50 °C.min-1, e posterior reaquecimento seguido de 

resfriamento nas mesmas condições conforme a norma ASTM D3418-08  (37). As 

análises são realizadas em um equipamento da Mettler Toledo DSC 822 

localizado no Laboratório de Síntese e Caracterização de Polímeros, FIG. 

  (a) (b) 

 

FIGURA 27 - Equipamento Mettler Toledo  DSC 822 (a). Fechamento da cápsula 

(b).  

4.2.3.5 Difração de Raio X (DRX) 

Na análise de DRX os feixes incidem na amostra com ângulo θ e são 

refratados como é apresentado na FIG. Os planos formados pelos átomos da 

amostra, são paralelos entre si e possuem uma distância interplanar d constante. 
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FIGURA 28 - Representação esquemática da DRX.  

O cálculo da porcentagem de cristalinidade (W(%)) usou-se a equação 4 

por meio dos picos cristalinos e banda amorfa na faixa de ângulos 2θ de 15º a 

25º. 

      
                            

                        
       (4) 

A dimensão linear dos cristalitos, foi determinada pela equação 5 de 

Scherrer. 

  
  

      
                                          (5) 

Onde: k é um coeficiente que depende da forma do cristalito, quando este 

formato não é conhecido usa-se o valor 0,9. 

B é a largura a meia altura do pico de difração; 

ɤ é o comprimento de onda do raios-x ; e L a dimensão do cristalito. 

As análises foram realizadas em um aparelho de Difração de Raio X 

(DRX), marca Rigaku, modelo Miniflex II com varredura entre os ângulos 2θ = 5° e 

70º, tensão de 40 kV e corrente de 40 mA, localizado no Laboratório de Controle 

Analítico de Processo no CQMA-IPEN. Utilizou-se PEBLDi com aproximadamente  

de comprimento ; de largura e 3 mm de espessura, FIG.  
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FIGURA 29 - Aparelho de Difração de Raio X (DRX), marca Rigaku, modelo 

Miniflex II. 

4.2.3.6 Análise de termogravimetria (TG) 

Com a análise termométrica é possível conhecer as alterações que o 

aquecimento provoca no material. Por meio de resultados que evidenciam as 

variações de massas em função da temperatura representadas pelas curvas TG e 

sua derivada primeira (DTG). Desta forma pode-se determinar a faixa de 

temperatura em que a amostra adquire composição química fixa, a temperatura 

de decomposição, o andamento de reações como desidratação, oxidação, 

combustão e decomposição. 

A amostra de PEBLDi, cerca de 10 mg, é colocada em um cadinho de 

alumina e aquecida a uma taxa de 10 ºC.min-1 de 25 a 600 ºC, sob fluxo de 

oxigênio a 50 mL.min-1, conforme ASTM D 6370-99 (38) em aparelho Mettler 

Toledo, Modelo TGA 851e SDTGA, localizado no Laboratório de Síntese e 

Caracterização de Polímeros, (FIG). 
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(a) (b) 

FIGURA 30 - Mettler Toledo, Modelo TGA 851e SDTGA (a). Haste de sustentação 

do conjunto formado por estribo e cadinho (b). 

4.2.3.7 Análise termodinâmico-mecânica (DMA) 

A análise termodinâmica pode determinar a temperatura vítrea (Tg), a 

temperatura de fusão cristalina de polímeros semicristalinos (Tm). 

Quando se aplica uma tensão cíclica a um polímero surgira uma 

deformação senoidal atrasada como resposta de um ângulo x com relação à 

solicitação. Esta defasagem se refere ao tempo necessário para o rearranjo 

moleculares associados a relaxação das cadeias poliméricas. 

Devido a tensões acumuladas na amostra como resultado de 

processamento, tratamento ou histórico térmico são liberados quando o material é 

aquecido. Quanto maior o tempo de permanência na temperatura maior é o pico 

de relaxação e por isso a Tg deve ser determinada no segundo aquecimento da 

mesma amostra. 

As amostras de PEBLDi foram resfriadas a 4 ºC.min-1 da temperatura 

ambiente até -100 ºC, sob fluxo de nitrogênio líquido. O equipamento utilizado foi 

um analisador DMA da marca Netzsch, localizado no CCTM-IPEN. Utilizou-se 

PEBLDi com aproximadamente 50 mm de comprimento ; 5 mm de largura e 3 mm 

de espessura, FIG. 
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FIGURA 31 - Analisador DMA da marca Netzsch.  

4.2.3.8 Reometria de placas paralelas 

A reologia é a ciência que estuda o fluxo e a deformação da matéria. 

Analisa as respostas de um material quando se aplica uma tensão ou uma 

deformação. Na reometria de placas paralelas a amostra polimérica fica entre 

duas superfícies. Mede-se a viscosidade e por meio da taxa de cisalhamento 

inferior a 100 s-1 determina-se o escoamento do material (39) (40). Obtêm-se os 

valores de G’, G’’ e * que são sensíveis a pequenas alterações na massa 

molecular, na distribuição da massa molecular e as ramificações em 

homopolímeros.  

As amostras foram aquecidas até 180 ºC de temperatura sob fluxo de 

nitrogênio, com os seguintes parâmetros: amplitude 0,01 a 100 % com frequência 

angular (w) constante de 10 1.s-1 e com amplitude constante de 10 % com 

frequência angular 150 a 0,1 1.s-1 para a medida utiliza-se o Reômetro oscilatório 

modelo MCR 300, da Physica, Localizado no Laboratório de Síntese e 

Caracterização de Polímeros (FIG).  

http://holding.netzschcdn.com/uploads/pics/DMA_242_E_Artemis__Dynamic-Mechanical-Analyzer_500_01.jpg?1394452025
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 (a) (b) (c) 

 

FIGURA 32 - Reômetro oscilatório modelo MCR 300, da Physica (a). Coloca-se 

amostra no equipamento (b). Fusão da amostra (c).   

4.2.3.9 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

Utilizou-se a microscopia eletrônica de varredura para visualizar os 

detalhes do polímero degradado em um equipamento da marca EDAX Philips 

modelo XR-30, localizado no CCTM-IPEN, FIG. Fixaram-se as amostras sobre um 

suporte metálico e recobertas com ouro, carregada positivamente em uma 

câmara de alto vácuo, através de elétrons ejetados. O revestimento da amostra 

por um filme condutor tem como objetivo evitar o acúmulo de carga negativa, no 

caso de uma amostra não ser condutora. Obteve-se as micrografias das 

superfícies expostas de amostras cortadas transversalmente com disco 

adiamantado no aparelho Isomet. 

4.2.3.10 Ensaios mecânicos  

A maioria das estruturas é projetada para assegurar que ocorra apenas 

deformação elástica, ou seja, o material volta ao seu estado inicial quando se 

retira a tensão aplicada. Já quando uma estrutura se deforma plasticamente o 

material não retorna ao seu estado inicial quando deixamos de aplicar a tensão e 

por isso o material pode não ser capaz de funcionar como desejado. Tornando-se 
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necessário conhecer o nível de tensão no qual a deformação plástica tem seu 

início através de ensaios mecânicos (41).   

Os ensaios mecânicos são executados em máquina universal de ensaios 

EMIC modelo DL 3000 com velocidade de deformação de 0,02 s-1, de acordo com 

norma ASTM D 638-03 (42). Equipamento localizado no Laboratório de Síntese e 

Caracterização de Polímeros no CQMA-IPEN. Esse ensaio de tensão deformação 

é destrutivo, ou seja, o PEBLDi testado deforma-se até a  fratura (43). 

   
(a) (b) (c) 

FIGURA 33 - Máquina universal de ensaios EMIC (a). Corpo de prova inserido no 

equipamento (b). Rompimento do corpo de prova (c).   
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na sequência são apresentados os resultados obtidos do PEBLDi quando 

submetido a irradiação de fonte gama. São discutidos os aspectos visuais e as 

alterações estruturais por meio das diferentes técnicas de caracterização de 

polímeros. 

5.1 PEBLD processado antes da irradiação 

Utilizou-se resina PEBLD, grão esférico. Ao passar pelo processo de 

moldagem por injeção geralmente, a região superficial do corpo de prova sofre 

resfriamento mais rápido mantendo um grau de orientação maior, enquanto a 

região interna da peça moldada resfria mais lentamente e sofre menos tensão. 

Em polímeros parcialmente cristalinos, a superfície e o interior da peça moldada 

diferem na cristalização e na orientação da matriz polimérica (44). 

Na FIGURA 34 verifica-se que a coloração do material foi modificada pelo 

processo de injeção. Presume-se que o leve tom amarelo seja indício de 

degradação térmica. Durante o processo de injeção forneceu-se energia 

suficiente para romper algumas ligações dos átomos de carbono terciários, 

ligações fracas originadas nos carbonos das ramificações. Através de elétrons 

não compartilhados o oxigênio altamente reativo presente na atmosfera reagiu 

com os radicais livres gerados pelo aquecimento do PEBLDi aproximadamente 

200 ºC (45) (46). 

 

FIGURA 34- PEBLDi antes da irradiação de formas de discos e gravatas. 
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5.2 PEBLDi irradiado 

Observa-se na FIGURA 35 que o processo de irradiação não influenciou a 

coloração do PEBLDi se comparado ao PEBLDi não irradiado. Supõe-se que a 

radiação proporcionou cisões formando radicais livres que ficaram presos na 

cadeia devido a possíveis dobras na cadeia polimérica. Desta forma o oxigênio 

não conseguiu atacar os sítios ativos (47). 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

FIGURA 35 PEBLDi irradiado. (a) 5 kGy. (b) 10 kGy. (c) 20 kGy. (d) 50 kGy. (e) 

100 kGy. (f) Comparação do PEBLDi (0, 5, 10, 20, 50 ou 100 kGy). 
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5.3 PEBLDi irradiado após ser colocado na estufa 

Ao submeter o PELBDi a um tratamento térmico a 100 ºC por 60 min, 

aquecimento suficiente para que as cadeias moleculares se rearranjassem e 

ocorresse o aniquilamento dos radicais livres existentes, FIGURA 36, observa-se 

que não ocorreu degradação térmica. 

 
 

(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

FIGURA 36 PEBLDi após ser colocado na estufa. (a) 5 kGy. (b) 10 kGy. (c) 20 

kGy. (d) 50 kGy. (e) 100 kGy. (f) PEBLDi não irradiado e irradiado. 
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5.4 Caracterização 

5.4.1 Índice de Fluidez (IF) 

Na FIGURA 37 apresentam-se as amostras, com aumento de 1x  1,5x    2X 

em suas imagens, após a medida de IF que foram realizadas no aparelho CEAST 

IFM. O PEBLDi não irradiado tem o índice de fluidez superior ao PEBLDi irradiado 

devido a sua estrutura molecular ser linear facilitando seu deslizamento ao longo 

do cilindro. Já as amostras irradiadas  com doses de 5, 10 ou 20 kGy apesar de 

fundir, o tempo programado de um corte para outro não foi o suficiente para 

atingir o valor de massa e tamanho do PEBLD não irradiado. Acredita-se que a 

radiação fragmentou as cadeias poliméricas, mudando sua conformação 

dificultando o deslizamento ao longo do cilindro devido ao aumento do atrito do 

polímero com a parede do cilindro. 

Os processos de cisão e reticulação foram mais intensos nas amostras 

irradiadas com doses de 50 ou 100 kGy pois a radiação rompeu as ligações da 

cadeia principal e obteve radicais livres que se uniram em ligações cruzadas 

aumentando a dificuldade do material em fluir a medida que aumentou a dose de 

irradiação, justificando-se assim a ausência de valores de índice de fluidez para 

doses acima de 20 kGy (48).  

Quando o fundido sai da matriz, as macromoléculas tendem a voltar às 

suas conformações caóticas de equilíbrio. Isso produz um encolhimento 

longitudinal e uma expansão lateral (49). 

   

(a) (b) (c) 

FIGURA 37 Amostras obtidas no processo de análise de índice de fluidez do 

PEBLDi.   (a) 0 kGy. (b) 5 kGy. (c) 10 kGy.  
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Apresenta-se na FIGURA 38 que o índice de fluidez diminui à medida que 

se aumenta a dose de radiação indicando o aumento de ligações cruzadas em 

relação à cisão. 
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FIGURA 38  Índice de fluidez em função da dose de radiação. 

A deformação elástica do material faz com que o produto extrudado inche 

na saída da matriz. O tamanho da cadeia lateral do PEBLDi por ser curto, não irá 

causar qualquer emaranhamento molecular (50). Seu valor de inchamento é 

inferior ao PEBLDi irradiados pois suas cadeias poliméricas não apresentam os 

efeitos de cisão que deixam a estrutura da cadeia mais caóticas. O PEBLDi 

irradiado ao passar pela matriz tende adquirir seu estado de equilíbrio de cadeias 

desordenadas aumentando o inchamento, FIGURA 39.  
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FIGURA 39 Porcentagem de inchamento em função da dose de radiação. 
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5.4.2 Fração gel 

A fração gel determina a fração insolúvel por meio de extração com 

solvente. Sabe-se que o PEBLDi é solúvel em xileno, assim coloca-se o PEBLDi 

irradiados em refluxo no solvente que irá solubilizar as frações que não fazem 

parte das ligações cruzadas do sistema. Resulta-se uma massa insolúvel 

indicando modificação na estrutura da cadeia polimérica, desta forma o aumento 

da porcentagem de gel implica no aumento de ligações químicas entre as 

moléculas. A (FIGURA 40-a-b) apresenta as massas insolúveis (com aumento de 

2 vezes em suas imagens) decorrente das reticulações geradas pela radiação 

gama nas amostras irradiadas com doses de 50 ou 100 kGy. Não foi possível as 

imagens das massas reticuladas em doses inferiores, pois o material insolúvel 

resultante ficou preso nas redes de aço impossibilitando a visualização.   

  
(a) (b) 

FIGURA 40- Resultado obtido na análise de fração gel do PEBLDi. (a) 50 kGy. (b) 

100 kGy. 

Verifica-se na FIGURA 41 que o aumento da dose de radiação promove 

um aumento na porcentagem de gel. Logo, o aumento da quantidade de energia 

(via raios gama) transferida para o sistema induz a formação de um maior número 

de radicais livres intensificando as reações de reticulação. O aumento de gel é 

função da reticulação do material e, portanto é uma propriedade inversa ao índice 

de fluidez. 
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FIGURA 41 - Fração gel em função da dose de radiação. 

5.4.3 Análise no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

A espectroscopia na região do infravermelho permite detectar grupos 

funcionais de bandas características de absorção dos modos vibracionais 

associados à vibração e à rotação molecular. Por meio desta técnica apresenta-

se o estudo do efeito das diferentes doses de radiação na estrutura química do 

PEBLD. As alterações na cadeia polimérica devido as reações de degradação 

oxidativa no processo de irradiação do PEBLDi, foram mais evidente na dose de 

100 kGy. Acredita-se que na dose mais elevada de radiação houve uma maior 

cisão das ligações diminuindo a quantidade de dobras na cadeia polimérica. 

Desta maneira forma-se mais radicais livres pelo efeito da cisão expondo-os ao 

ataque do oxigênio. O espectro na região 1714 cm-1 atribuída a estiramento da 

ligação –C=O aparece sutilmente. 

Durante o processo de injeção do PEBLD pode ter ocorrido a reação de 

degradação devido as condições do processamento e a formação da ligação –

C=O (carbonila) no espectro na região 1654 cm-1 para o PEBLDi não irradiado. Na 

FIGURA 42 estão apresentadas as bandas mais relevantes da estrutura do 

PEBLDi como 2918, 2850, 1463 cm-1 referente ao estiramento do –CH2 e 716 cm-

1 para (CH2)n>4.  
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Percebe-se que essa técnica foi eficiente para identificar os efeitos de 

degradação mas não foi eficaz para apresentar resultados que evidenciassem  os 

efeitos da radiação no PEBLDi a medida que a dose aumenta. 
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FIGURA 42-Espectros FT-IR do PEBLDi irradiado com doses de 0, 5, 10, 20, 50 

ou 100 kGy entre 500 e 4000 cm-1. 

 

5.4.4 Análises por Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

A radiação ionizante afeta o grau de cristalinidade do PEBLD e esta 

estrutura cristalina resultante influenciará nas propriedades físicas e mecânicas. 

Além da irradiação outras variáveis como temperatura, tensões de cisalhamento 

impostas ao polímero fundido no processo de injeção interferem no grau de 

cristalização. 

Na TABELA 9 estão os valores obtidos na segunda varredura. Apresenta-

se que ao aumentar a dose de radiação necessita-se de mais energia (∆Hf) para 

quebrar as ligações cruzadas e consequentemente atingir o ponto de fusão. A 

partir da dose de 20 kGy começa a ter uma estabilidade nos valores de 

porcentagens de cristalinidade. Entretanto não houve uma variação muito 

significativa nas temperaturas (Tf). 
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TABELA 9 - Resumo da análise térmica (DSC). 

Doses 
(kGy) 

Tf (ºC) ∆Hf (J/g) Xc (%) 

0 124 67 24 
5 124 82 29 
10 125 90 32 
20 126 78 28 
50 124 80 28 
100 122 78 28 

 

Apresenta-se na FIGURA 43 a cristalinidade do PEBLDi não irradiado 

aproximadamente 24 %. Acredita-se que as longas cadeias lineares do PEBLD 

tenha impedido as tensões, particularmente na superfície do molde de alinharem 

as cadeias do polímero na direção do fluxo. 

Os PEBLDi que foram irradiados com doses de 5 ou 10 kGy tiveram grau 

de cristalinidade maior se comparado ao PEBLDi não irradiado devido a cisão da 

cadeia polimérica na fase amorfa em que os segmentos de cadeia se 

cristalizaram em uma nova organização. O PEBLDi irradiado com doses de 20, 50 

ou 100 kGy tiveram maior quantidade de ligações cruzadas, em relação ao 

PEBLDi irradiado a doses inferiores, pois as novas ligações formadas impediram 

a movimentação da macromolécula. 
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FIGURA 43  Porcentagem de cristalinidade em função da dose de radiação. 



10 

 

 

5.4.5 Difração de Raio-X (DRX) 

 

5.4.6 Análise de termogravimetria (TG) 

O polietileno linear de baixa densidade injetado quando aquecido 

apresenta duas variações de massa significativas (FIGURA 44(a)). No primeiro 

intervalo de temperatura de 230 a 310 ºC acontece a quebra de ligações das 

cadeias curtas. Já no intervalo de temperatura 320 a 460 ºC há o rompimento de 

ligações das cadeias mais longas. 

O PEBLDi irradiado (FIGURA 44(b)(c)) apresenta uma redução em sua 

temperatura de decomposição e o deslocamento dos picos em direção a 

temperaturas mais baixas. Pode-se supor que nestas amostras tenha ocorrido a 

predominância da cisão na cadeia polimérica. Essa fragmentação da cadeia 

permitiu reduzir a quantidade de energia necessária para fazer a degradação 

térmica. 

Os dois estágios ficam mais evidentes no PEBLDi irradiado com dose de 

20 kGy (FIGURA 44(d)) pois os efeitos de cisão e reticulação são mais 

competitivos. Tendo aproximadamente 60 % de sua decomposição a cerca de 

410 ºC e o restante da massa decomposta a cerca de 500 ºC. 

Quando o PEBLDi é irradiado com doses de 50 ou 100 kGy (FIGURA 

44(e)(f)) a temperatura de  decomposição aumenta e os picos se deslocam em 

direção a temperaturas mais altas se comparado a FIGURA 44 (a). Neste caso 

evidencia-se a reticulação corroborando com os resultados de índice de fluidez e 

fração gel. 
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FIGURA 44 TG-DTG em função da temperatura do PEBLDi irradiado com doses 

de 0 (a), 5 (b), 10(c), 20 (d), 50 (e) ou 100 kGy (f). 

Apresenta-se na FIGURA 45 que a degradação inicia-se igualmente a 100 

ºC mantendo-se até 300 ºC em todos os PEBLDi analisados. A partir de 310 ºC os 

PEBLDi irradiados com doses de 5, 10 ou 20 kGy começam a ter uma variação de 

massa mais intensa até 450 ºC, quando há uma inversão e os PEBLDi irradiados 

com dose de 50 ou 100 kGy passam a ter uma porcentagem maior de 

degradação em relação aos das doses de 5, 10 ou 20 kGy. Em doses de 50 ou 

100 kGy os PEBLDi degradam-se em temperaturas mais elevadas comparando-

se aos PEBLDi  irradiados em doses mais baixas de radiação (51). 
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FIGURA 45 Porcentagem de degradação em função da temperatura. 

5.4.7 Análise termodinâmico-mecânica (DMA) 

5.4.8 Reometria de placas paralelas 

A reometria rotacional permite identificar as propriedades viscoelásticas 

dos polímeros e relaciona-los a suas estruturas. Quando o polímero é submetido 

a uma deformação em cisalhamento oscilatória, surgirá uma viscosidade 

complexa com duas componentes, sendo uma devido à contribuição viscosa e a 

outra refere-se a contribuição elástica.  

Os procedimentos da FIGURA 46 foram realizados e obtiveram como 

resultados (FIGURA 47) a verificação da influência da radiação nas propriedades 

reológicas do polímero PEBLDi. 

  
(a) (b) 

FIGURA 46 PEBLDi 20 kGy durante a análise de reologia.  
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(a) (b) 

FIGURA 47 Resultado obtido do PEBLDi depois que terminou a análise de 

reologia.  (a) 20 kGy (b) 50 kGy. 

Quando o PEBLDi é irradiado na presença de ar aumenta-se a viscosidade 

complexa (FIGURA 48.), sendo esta um comportamento reológico em regime 

permanente. Em 0,01 % de taxa de cisalhamento a ƞ* é menor para doses de 

radiação inferiores a 50 kGy. Por outro lado a viscosidade complexa é mais alta 

para doses acima de 50 kGy. A presença de ligações cruzadas inibe o 

escoamento das moléculas e diminui a capacidade de deformação do material. 

 

FIGURA 48 Viscosidade complexa em função da taxa de cisalhamento. 

Esse aumento de viscosidade é mais intenso nas doses de 50 e 100 kGy 

como pode ser apresentado na FIGURA 49, a qual representa o PEBLDi como 
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uma “borracha” escorregando durante o ensaio. Quanto menor o índice de fluidez 

maior a viscosidade (52). Ou seja, em alta frequência a taxa de cisalhamento será 

elevada e o módulo de armazenamento G’ também será maior indicando uma 

menor deformação elástica. Já em baixas frequências a deformação produzida é 

viscosa, sendo o modulo de perda G’’ maior que o modulo de armazenamento G’ 

indicando uma menor deformação viscosa (53). 

Refazendo-se a análise do PEBLDi irradiado com dose de 100 kGy 

(FIGURA 49-f) verifica-se novamente o escorregamento da amostra, esta fica 

grudada na lateral do forno. A cor amarelada indica que ocorreu degradação. 

   
(a) (b) (c) 

   
(d) (e) (f) 

FIGURA 49 – Análise de reologia do PEBLDi irradiado com dose de 100 kGy.  

 Considerando os PEBLDi com razão entre as curvas G' (modulo 

armazenamento em cisalhamento) e G'' (modulo perda em cisalhamento) sendo 

igual a 1 rad.s-1, obteve-se como resultados as frequências angulares da TABELA 

10. O PEBLDi irradiado com dose de 5 kGy, teve uma frequência angular superior 

a frequência do PEBLDi não irradiado indicando menor PM (peso molecular) e  

DPM (distribuição do peso molecular) estreita. Enquanto que nas amostras 

irradiadas com doses de 10, 20, 50 ou 100 kGy obtiveram frequências angulares 

menores que ao PEBLDi não irradiado indicando maior PM e DPM larga. 
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TABELA 10- Variação da frequência angular em função da dose de radiação. 

Dose (kGy) Frequência angular (rad.s-1) 
0 102,59 

5 134,38 

10 40,96 

20 55,62 

50 19,95 

100 12,27 

 

Em seguida calcula-se a variação da frequência angular (FIG) e percebe-se 

que em doses acima de 10 kGy os PEBLDi apresentam maior tendência a 

reticulação. 

 

FIGURA 50 Variação da frequência angular em função da dose de radiação. 

As curvas da FIGURA 51 indicam o comportamento reológico em regime 

oscilatório. À medida que aumenta a dose de radiação há uma tendência a um 

aumento no valor da viscosidade complexa a baixas frequências. Entretanto, a 

partir da frequência de 10 rad.s-1 é possível apresentar que para todos os 

sistemas a viscosidade complexa diminui com o aumento da frequência e se 

aproxima do PEBLDi não irradiado em frequências elevadas. 

Considera-se que esses valores de viscosidade complexa estão 

relacionados com os valores de IF que são determinados por um balaço entre as 

massa molecular, distribuição de massa molecular e ramificações. 
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Apesar do PEBLDi irradiado com 20 kGy possuir maior massa molecular e 

menor valor de IF em relação ao PEBLDi não irradiado, ambos tiveram valores 

intermediários de viscosidade complexa comparativamente aos outros. Acredita-

se que essa proximidade de valores tenha sido ocasionado pelos efeitos da 

estrutura molecular. 
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FIGURA 51 - Viscosidade complexa em função da frequência. 

  

5.4.9 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

5.4.10 Ensaios mecânicos 

A FIGURA 52 apresenta a tendência das curvas de força (N) ao longo 

do tempo (s) dos 10 corpos de prova utilizados para cada dose de radiação. 
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FIGURA 52- Força em função do tempo para todas as doses de radiação. 

Nas FIGURA 53 (a) (b) dos ensaios de tração-deformação apresenta-

se os resultados de tensão de ruptura. Não há variações acentuadas entre o 

PEBLDi e os PEBLDi irradiados com baixas doses de radiação, mas ao aumentar 

a dose verifica-se aumento da tensão, maior reticulação. Por menor que seja a 

sua concentração, as ligações cruzadas inibem o escoamento das moléculas. 

Assim como o grau de cristalinidade, os emaranhamentos que restringem a 

movimentação molecular.  
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Entretanto na FIGURA 53 b, Apresenta-se que houve uma diminuição 

da deformação do material irradiado se comparado com PEBLDi não irradiado, o 

PEBDi irradiado está mais fragilizado. 

.

 
 

(a) (b) 
 

FIGURA 53 Tensão de ruptura e Deformação do PEBLDi em função da dose de 

radiação. 
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6 CONCLUSÃO 

A caracterização do PEBLDi usando os métodos de Índice de Fluidez, 

Inchamento, Fração Gel, Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de 

Fourier (FTIR), Calorímetro Diferencial de Varredura (DSC), Difração de Raio-X 

(DRX), Análise Termogravimétrica (TG), Análise termodinâmico-mecânica (DMA), 

Reologia, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Ensaios Mecânicos foram 

eficazes em mostrar os efeitos da radiação gama no PEBLDi. 

Os efeitos como cisão e reticulação citadas na literatura foram 

comprovados experimentalmente. Esses resultados indicaram que houve 

mudanças nas propriedades desse material para todas as doses de irradiação, 

podendo as indústrias de esterilização e transformação escolher o PEBLDi 

modificado pela radiação que melhor atende a seus critérios de produção e às 

propriedades desejadas para seus produtos. 
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