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Resumo: A fim de promover a ação de barreira à radiação ultravioleta e aumento de características mecânicas, 

nanocompósitos à base de policarbonato reciclado (rPC) e óxido de zinco nanométrico (nZnO) contendo 1, 2 e 3% m/m 

de nanoóxido foram preparados. A obtenção de nanocompósitos e a irradiação de polímeros são técnicas atrativas para 

melhorar o desempenho de materiais. Os efeitos do nZnO e da radiação gama, em doses que variaram de 10 a 50 KGy, 

foram avaliados quanto às características térmicas e cristalinas. Os nanocompósitos rPC/nZnO foram caracterizados 

através de análise termogravimétrica (TGA), calorimetria exploratória diferencial (DSC), espectrometria no 

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e difratometria de raios-X a altos ângulos (WAXD). Houve um 

decréscimo da Tg emfunção da dose de radiação e do teor de nanoóxido. Inicialmente, a Tonset e a Tmax diminuíram em 

função da dose, com posterior recuperação. O teor de nanoóxido de zinco induziu a diminuição de Tonset e Tmax. 
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EFFECT OF GAMMA RADIATION AND NANO-ZINC OXIDE CONTENT ON  

THE  PROPERTIES  OF RECYCLED POLYCARBONATE 

 
Abstract: In order to promote the barrier action to the ultraviolet radiation and increase of mechanical characteristics, 

nanocomposites of recycled polycarbonate (rPC) and nano-zinc oxide (nZnO) containing 1, 2 and 3 % (wt/wt) of 

nanooxide were prepared. Since for obtaining nanocomposites and irradiating polymers are promising tools and 

attractive for improving the material performance, the effects of nano-zinc oxide and gamma radiation, at doses ranged 

from 10 to 50 kGy, were evaluated in terms of thermal characteristics of the rPC. The rPC/nZnO nanocomposites were 

characterized by thermogravimetric analysis (TGA), differential exploratory calorimetry (DSC), infrared espectrometry 

(FT-IR) and wide angle x-ray diffraction (WAXD). There was a progressive decrease of the Tg as function of gamma 

dosage and nano-zinc oxide content. Initially, the Tonset and Tmax decayed as function of gamma dosage but a recovery 

was observed. The amount of nano-zinc oxide induced a decreasing of Tonset and Tmax.  
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Introdução  

 

O policarbonato (PC) se destaca como um importante polímero de engenharia e de ampla 

aplicação. Trata-se de um termoplástico amorfo com propriedades mecânicas favoráveis e de 

excepcional transparência, que combina versatilidade e alto desempenho. Sua estrutura aromática é 

formada pelo encadeamento da unidade estrutural mostrada na Fig. 1. 
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Fig. 1. Unidade estrutural do policarbonato [1] 

 

O PC apresenta, além de excelente transparência, alta resistência térmica e mecânica, além de 

excelente isolamento termoacústicos e maior resistência ao fogo, o que permite sua ampla utilização 

na indústria automotiva, de eletroeletrônico, na construção civil, na área médica e em embalagens 

diversas. Por isso, o policarbonato é inegavelmente um termoplástico com vasta aplicação por 

combinar versatilidade, alta resistência, durabilidade, transparência luminosa e leveza, além de 

outras vantagens. A tentativa de recuperar valor no policarbonato reciclado, a partir da modificação 

de suas características, é favorável em termos de reduzir o volume produzido por conta do grande 

consumo, além de ambientalmente responsável. 

Revisando a literatura, considerou-se a elaboração de nanocompósitos e sua posterior 

irradiação como sendo ferramentas atrativas e eficazes, no intuito de modificar o desempenho de 

materiais para atender demandas específicas. Ambas as tecnologias vem adquirindo grande 

interesse científico-tecnológico. Em policarbonatos, transparência, resistência ao fogo [2], 

resistência mecânica [3,4] e fotoestabilização [5] podem ser aprimoradas a partir da adição de óxido 

de zinco ao polímero base. A irradiação aplicada a policarbonato, por sua vez, é capaz de promover 

aumento da resistência mecânica por efeito de reticulação [6-8], através da formação de espécies 

intermediárias muito reativas, que induzem recombinações na cadeia polimérica em função da dose 

de radiação, em detrimento do efeito degradativo. 

Neste trabalho, cujo interesse visa à recuperação de propriedades mecânicas do policarbonato 

reciclado (rPC) através da incorporação da nanocarga de óxido de zinco (nZnO), e da irradiação 

com raios gama, foram elaborados nanocompósitos de rPC/nZnO. Foi avaliada a influência da 

nanopartícula de ZnO nas propriedades do polímero reciclado, bem como o efeito da irradiação com 

raios gama em diferentes doses sobre o material (variando de 10 a 50 KGy). 

 

Experimental  
 

Materiais 

O policarbonato reciclado (rPC) utilizado foi doado por um centro de reciclagem no Rio de 

Janeiro.  A nanocarga ZnO comercial utilizada, de tamanho <100nm, foi fornecida pela Sigma 

Aldrich. 

 

Processamento e preparação dos compósitos 

O policarbonato reciclado foi previamente moído e então misturado às nanopartículas de 

ZnO em miniextrusora de bancada monorrosca modelo AX, da AX plásticos, à rotação de 80 rpm e 

perfil de temperaturas de 240, 250 e 260
o
C nas três zonas de aquecimento. Polímero e carga foram 

ambos secos em estufa a 100ºC durante 48h, antes do processamento.  

 

Irradiação com raios gama 

As amostras de policarbonato reciclado foram irradiadas em um irradiador Nordian modelo 

GAMMACELL, dotado de uma fonte de Cobalto-60, trabalhando atualmente a uma taxa de 

dosagem de 18,46 Gy/min, à temperatura ambiente. As doses irradiantes selecionadas foram 10,30 e 

50 kGy. O nanocompósito com teor de carga intermediário (2%) foi também irradiado com dose 



                                Anais do 13º Congresso Brasileiro de Polímeros – Natal, RN – 18 a 22 de outubro de 2015 

intermediária (30kGy), a fim de investigar possíveis efeitos da irradiação nas propriedades do 

nanocompósito, bem como sua influência na interação da carga com a matriz polimérica. 

 

Caracterização 

As características térmicas do policarbonato reciclado, tanto do irradiado quanto do 

nanocompósito, foram investigadas por termogravimetria (TGA) e calorimetria explanatória 

diferencial (DSC), Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) e 

Difratometria de raios-x a altos ângulos (WAXD) 

 

Análise Termogravimétrica (TGA)  

 

As propriedades térmicas dos nanocompósitos e do polímero irradiado foram investigadas 

pelas técnicas de termogravimetria (TGA) em analisador Termogravimétrico TGA Q-500 da TA 

Instruments. As amostras foram submetidas a aquecimento, da temperatura ambiente até 700ºC à 

taxa de 10ºC/min e atmosfera de N2. 

 

Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

 A investigação dos parâmetros térmicos foi realizada em um calorímetro diferencial de 

varredura DSC-7, Perkin Elmer. As amostras foram submetidas a dois ciclos de aquecimento, de 20 

a 200ºC, intercalados por um ciclo de resfriamento rápido (quenching). 

 

Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) 

  

A espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) foi empregada para 

a caracterização estrutural dos materiais. A análise qualitativa de FTIR foi feita a partir do material 

moído,pela técnica de Reflectância total atenuada (ATR) , sendo o espectro obtido na faixa do 

infravermelho médio (4000-400cm
-1

 ). 

A análise quantitativa em FTIR foi realizada a partir do cálculo da razão entre intensidades 

de banda características do policarbonato, especificamente as intensidades das bandas a 1770 cm-1 

e a 1504 cm-1, correspondentes à carbonila e à insaturação do anel aromático, respectivamente. 

Esta razão  ( eq. 1)  representa o índice de oxidação (IO), ou índice de carbonila (IC),  a partir do 

qual pode-se inferir a variação de intensidade do grupamento carbonila- ou do índice de carbonila 

totais- e,desta forma, a extensão de degradação [6,10,12].  

IO = I(1770) / I(1504)        (1) 

Onde: 
I(1770) = intensidade da banda referente a absorbância em 1770cm

-1
  

I(1504)= intensidade da banda referente a absorbância em 1504cm
-1

  

 

Difratometria de raios-x a altos ângulos (WAXD) 

 

A análise de WAXD foi realizada em equipamento Rigaku, modelo Miniflex, a partir de 

filme, empregando a radiação de CuKα,  com comprimento de onda (1,5418Å), filtro  de  Ni, com 

tensão 20  Kv e corrente de 20 mA,  com 2θ entre 2-50
o
.     A técnica permite avaliar mudanças nos 

principais planos cristalográficos além de determinar a distância interplanar, através da equação de 

Bragg  (Eq. 2),  

n   = 2 dhkl sen θ          (2) 

onde: 
 n  - ordem de difração;  

 -  λCu =1,5418; 



                                Anais do 13º Congresso Brasileiro de Polímeros – Natal, RN – 18 a 22 de outubro de 2015 

hkld  - espaçamento interplanar;  

   - ângulo de difração. 

 

Resultados e Discussão  

Na Tab. 1 estão listados os valores da Tg em função da radiação e do teor de nanoóxido de 

zinco. Conforme esperado 
(1,4,6)

, foi observado o progressivo decréscimo da Tg em função do 

aumento da dosagem de radiação gama. A diminuição da Tg se apresenta mais acentuada devido ao 

nanoóxido de zinco. O efeito combinado do nanoóxido e da radiação na Tg foi mais drástico. 

Observou-se que a radiação acentua o efeito da degradação do nanoóxido sobre o rPC. 

 

Tabela 1. Valores de Tg para nanocompósitos e irradiado 

 0 kGy 10 kGy 30 kGy 50 kGy 1% ZnO 2% ZnO 3% ZnO 
2% ZnO/ 

30 kGy 

Tg (
O
C) 144,5 143,6 143,4 143,0 141,9 141,1 142,7 137,3 

 

Na Tab. 2 estão listados os valores das temperaturas de degradação inicial (Tonset) e 

temperatura em que a velocidade de degradação é máxima (Tmax). Inicialmente, a Tonset sofreu um 

decaimento, mas em maior dosagem de radiação há uma recuperação do valor desta propriedade. O 

comportamento foi idêntico considerando-se a Tmax. Em relação ao efeito do nanoóxido de zinco, 

foi observado que ambas - Tonset e Tmax - mostraram tendência de queda em função do aumento do 

teor. O efeito combinado da radiação e do nanoóxido foi mais acentuado para ambas as 

temperaturas (Tonset e Tmax). Os resultados estão em consonância com os encontrados para a análise 

calorimétrica 

 

Tabela 2. Curvas de TGA para nanocompósitos e irradiados 
  rPC/nZnO rPC/nZnO 

2%+30 kGy 

raios gama 

 rPCpuro 1%ZnO 2%ZnO 3%ZnO 10 kGy 30 kGy 50 kGy 

Tinicial 485 484 464 457 451 459 472 487 

Tmax 513 505 489 477 480 497 504 512 

 

A partir da análise quantitativa dos espectros na região do infravermelho médio, foi avaliada 

a extensão da cisão da ligação do grupamento carbonila do PC pelo índice de oxidação (IO) cujos 

valores estão listados na Tab. 3. Sobre o efeito do teor do nanoóxido na degradação da cadeia do PC 

foi observado que houve uma sutil e não linear diminuição do IO. Em relação à dose de radiação 

gama no rPC, o comportamento foi similar ao da nanocarga. O efeito mais drástico foi verificado 

quando se considera a ação combinada do nanoóxido e da radiação. Isto está em concordância aos 

resultados encontrados nas análises de termogravimetria e calorimetria.   

 

Tabela 3. Medidas de absorbância para nanocompósitos e irradiado 
 I(1770 cm

-1
)    I(1504 cm

-1
)  IO 

rPC puro 0,056 0,044 1,273 

rPCnZnO 1% 0,042 0,034 1,235 

rPCnZnO 2% 0,052 0,041 1,268 

rPCnZnO 3% 0,059 0,047 1,255 

rPCnZnO 2%+30 kGy 0,078 0,064 1,219 

rPC + 10 kGy 0,057 0,046 1,239 

rPC + 30 kGy 0,054 0,043 1,256 

rPC + 50 kGy 0,047 0,038 1,237 
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A partir das análises de WAXD para os nanocompósitos de rPC/nZnO e para o rPC 

irradiado, pode-se verificar a ocorrência de picos de cristalinidade nas curvas das respectivas 

amostras, e tanto a adição de nanoóxido quanto a aplicação de radiação induziram a concluir que 

houve alguma interferência na organização tridimensional (indução de cristalinidade) conforme 

reportado na literatura [4,7]. e/ou segregação por tamanho de cadeia (formação de oligômero) do 

rPC. 
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  Figura 2. WAXD (a) para rPC puro e  rPC irradiado; e (b) para rPC puro e  rPC/nZnO ( 1,2 e 3%) 

 

Conclusões  
- A radiação gama apresentou um efeito inicial de degradação, porém em dosagens mais 

elevadas foi verificado que há uma recuperação da estabilidade térmica (Tonset e Tmax); 

- A carga de nanoóxido apresentou ação degradativa sobre as cadeias poliméricas do rPC;  

- O efeito combinado da radiação e do nanoóxido mostrou-se mais intenso nos valores das 

propriedades térmicas.  

- Algum ordenamento nas cadeias de policarbonato é induzido por efeito da adição da 

nanocarga e da irradiação 
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