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RESUMO 

 
O uso de matérias primas renováveis como alternativa sustentável para a produção de plástico 

convencional tem mostrado grande potencial econômico-ambiental. Nesse segmento, destaca-

se o polietileno verde (PE verde), que é produzido a partir do etanol oriundo da cana-de-

açúcar brasileira. O Polietileno Linear de Baixa Densidade (PELBD), utilizado em filmes para 

uso industrial, lonas, brinquedos, artigos farmacêuticos e hospitalares, além de revestimentos 

de fios e cabos elétricos. A degradação acelerada de tais cabos e revestimentos devido à 

exposição contínua às radiações ionizantes é um sério problema em Centrais Nucleares, 

especialmente em cabos que alimentam Sistemas de Segurança. Um estudo da interação da 

radiação gama com o compósito polimérico que contém PELBD verde, com potencial de uso 

no revestimento de cabos elétricos utilizados em centrais nucleares é, então, necessário. No 

presente trabalho, o PELBD polimerizado com o eteno obtido da desidratação do etanol da 

cana-de-açúcar é denominado PELBD verde (Polietileno Linear de Baixa Densidade verde). 

O objetivo deste trabalho foi utilizar as técnicas de análise termogravimétrica (TGA), 

espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), e ensaios mecânicos 

de tração para avaliar os efeitos de altas doses de irradiação gama em revestimentos de cabos 

elétricos cuja composição contém o polietileno linear de baixa densidade (PELBD), fabricado 

com a tecnologia nacional do polietileno verde, a qual usa como matéria-prima a cana-de-

açúcar na obtenção do monômero etileno. As amostras, pedaços dos revestimentos de cabos 

elétricos de baixa tensão (<1kV), foram irradiadas em doses de 15, 30, 60, 150, 250; 500 e 

1000 kGy. A análise termogravimétrica (TGA) mostrou que o oxigênio influencia 

marcadamente no perfil da degradação térmica do polímero, ao passo que os efeitos da 

irradiação gama na estrutura das macromoléculas do PELBD são notórios pelas análises de 

FTIR. Os ensaios mecânicos de tração mostraram que a irradiação gama em altas doses 

degrada as propriedades mecânicas do PELBD verde. Por outro lado, observou-se que os 

cabos elétricos revestidos com compósitos desse polímero possuem vida útil suficiente para 

serem usados durante o ciclo completo de operações de uma Central Nuclear (normalmente 

de 40 anos). Os resultados contribuirão pesquisas futuras sobre uma irradiação gama em 

Polietileno Verde e também sobre o uso de polímeros verdes em Centrais Nucleares. Ambos 

os temas, apesar de ainda pouco discutidos em campo acadêmico, são de relevante 

importância econômico-ambiental. 

 

Palavras-chave: Polietileno linear de baixa densidade verde. Irradiação gama. Revestimento 

de cabos elétricos. Espectroscopia no infravermelho. Ensaios mecânicos. Análise 

termogravimétrica.  



 

ABSTRACT 

The use of renewable raw materials, as a sustainable alternative for the production of 

conventional plastic, showed great economic-environmental potential. In this segment, green 

polyethylene (green PE) is excellent, which is produced from ethanol from Brazilian sugar 

cane. The Linear Low Density Polyethylene (PELBD) is used in industrial films, tarpaulins, 

toys, healthcare and medicine products, as well in electrical cable coatings. Accelerated 

degradation of such cables and coatings due to continuous exposure to ionizing radiation is a 

serious problem in nuclear power plants, especially in cables that power security systems. 

Thus, it is important investigations of the interaction of gamma radiation with the polymeric 

compound containing green PELBD, a polymer system with potential use for electric cable 

coating in nuclear power plants. In the present work, ethylene-polymerized PELBD obtained 

from the dehydration of ethanol from sugarcane is called green PELBD (linear low density 

polyethylene).The goal of this work is to use the thermogravimetric analysis (TGA), Fourier 

transform infrared spectroscopy (FTIR) and mechanical tensile tests technics to evaluate the 

effects of high doses of gamma irradiation on electric cable coatings whose composition 

contains linear low density polyethylene (LLDPE), made with green polyethylene technology, 

which uses sugarcane as raw material to obtain the ethylene monomer. The samples, pieces of 

electrical low voltage cable coatings (<1kV), were irradiated at doses of 15, 30, 60, 150, 250; 

500 and 1000 kGy. Thermogravimetric analysis (TGA) showed that oxygen markedly 

influences the thermal degradation profile of the polymer, while the effects of gamma 

irradiation on the LLDPE macromolecule structure are notorious by the FTIR analysis. 

Mechanical tensile tests showed that gamma irradiation at high doses degrades the mechanical 

properties of green LLDPE. On the other hand, it was observed that the electrical cables 

coated with this polymer composite have sufficient lifetime to be used during the complete 

cycle of nuclear power plant (NPP) operations (~ 40 years). The results will contribute to 

future researches on gamma irradiation in Green Polyethylene and also on the use of green 

polymers in Nuclear Power Plants. Both themes, although still little discussed in academic 

fields, have relevant economic and environmental importance. 

 

Keywords: Green linear low density polyethylene. Gamma irradiation. Electrical cable 

coatings. Infrared spectroscopy Mechanical tests. Thermogravimetric analysis.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com os impactos ao meio ambiente causados pelo crescente consumo de 

produtos oriundos de matérias-primas fósseis vem motivando o desenvolvimento e a demanda 

por materiais fabricados com fontes renováveis. O uso de matérias-primas renováveis como 

alternativa sustentável para a produção de plástico convencional tem mostrado grande 

potencial e está sendo pesquisado por comunidades científicas de todo o mundo. Nesse 

segmento, destaca-se o polietileno verde (PE verde), que é produzido a partir do etanol 

oriundo da cana-de-açúcar brasileira. Um dos tipos de polietileno destacadamente produzidos 

em larga escala é o Polietileno Linear de Baixa Densidade (PELBD), utilizado em filmes para 

uso industrial, lonas, brinquedos, artigos farmacêuticos e hospitalares, além de revestimentos 

de fios e cabos elétricos. No presente trabalho, o PELBD polimerizado com o eteno obtido da 

desidratação do etanol da cana-de-açúcar é denominado PELBD verde (Polietileno Linear de 

Baixa Densidade verde) (BRITO et al., 2011; COUTINHO et al., 2003).  

As radiações de alta energia podem ser usadas para modificação de polímeros em 

aplicações industriais, conduzindo a melhorias em suas propriedades físicas. Um bom 

exemplo é a reticulação induzida por irradiação gama do PE utilizado no revestimento de fios 

e cabos elétricos. Contudo, a degradação acelerada de tais cabos e revestimentos devido à 

exposição contínua às radiações ionizantes é um sério problema em Centrais Nucleares, 

especialmente em cabos que alimentam Sistemas de Segurança. Devido a razões econômicas 

e técnicas, repor tais cabos com as usinas em operação não é viável. Um sistema de 

monitoramento adequado e eficaz para o nível de degradação desses cabos é, então, 

necessário. Atualmente, tal monitoramento é feito por ensaios de tração (alongamento na 

ruptura) (DALAI, WENXIU, 2002; BOGUSKI, 2013). 

O objetivo deste trabalho é estudar os efeitos da irradiação gama, em altas doses, nas 

propriedades térmicas, mecânicas e espectroscópicas do Polietileno Linear de Baixa 

Densidade verde (PELBD verde) contido no compósito utilizado em revestimentos e isolantes 

de cabos elétricos. A análise termogravimétrica (TGA), a espectroscopia no infravermelho 

por transformada de Fourier (FTIR) e os Ensaios Mecânicos de Tração serão utilizados para a 

investigação desses efeitos.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Polietileno 

 

2.1.1 Histórico do Polietileno 

 

O polietileno foi sintetizado pela primeira vez de forma acidental, pelo químico 

alemão Hans Von Pechmann em 1898, enquanto aquecia diazometano a altas temperaturas e 

pressões. Formou-se nas paredes do recipiente uma substância similar a uma cera branca. 

Eugen Bamberger e Friedrich Tschirner, colegas de Von Pechmann, caracterizaram a 

substância e descobriram grandes cadeias compostas por radicais -CH2-, denominando o 

produto da reação acidental de "polietileno" (MESQUITA, 2010). 

Em  1933 o polietileno foi sintetizado tal como o conhecemos atualmente, 

por Reginald Gibson e Eric Fawcett, na Inglaterra, utilizando pressão de cerca de 1400 atm 

e temperatura de 170 °C. Foi obtido um material de alta viscosidade e cor esbranquiçada, que 

corresponde ao Polietileno conhecido atualmente (MESQUITA, 2010; OLIVEIRA, 2014). 

 

2.1.2 Informações gerais sobre o polietileno e seus principais tipos 

 

O Polietileno é um polímero de adição, parcialmente cristalino e flexível. Por ter 

natureza parafínica e altos valores de massa molar, é inerte mediante a maior parte dos 

produtos químicos comuns (COUTINHO et al., 2003). 

Na indústria, dependendo das condições reacionais e do sistema catalítico empregado 

na polimerização, cinco tipos diferentes de polietileno podem ser produzidos: polietileno de 

baixa densidade (PEBD ou LDPE, do inglês, Low Density Polyethylene), polietileno de alta 

densidade (PEAD ou HDPE, do inglês, High Density Polyethylente), polietileno linear de 

baixa densidade (PELBD ou LLDPE, do inglês, Linear Low Density Polyethylene), 

polietileno de ultra alto peso molecular (PEUAPM ou UHMWPE, do inglês, Ultra High 

Molecular Weight Polyethylene) e o polietileno de ultra baixa densidade (PEUBD ou ULDPE, 

do inglês, Ultra Low Density Polyethylene). A Tabela 1 mostra as características gerais dos 

cinco diferentes tipos de polietileno produzidos em larga escala (COUTINHO et al., 2003). 
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Tabela 1 – Tipos de Polietilenos e suas principais características 

Polietileno 
PEBD 

(LDPE) 

PEAD 

(HDPE) 

PELBD 

(LLDPE) 

PEUAPM 

(UHMWPE) 

PEUBD 

(ULDPE) 

Método de 

Polimerização 
Via radicas livres Via coordenação Via coordenação Via coordenação Via coordenação 

Cristalinidade (%) 50-60 >90 60-90 ~45 Muito baixa 

Densidade (g/cm³) 0,91-0,92 0,95-0,97 0,92-0,94 0,93-0,94 ~0,86 

Temp. de Fusão (°C) 110-115 120-135 120-130 135 70 

Ramificações típicas 
Cadeias curtas e 

longas 

Curtas ou quase 

lineares 

Poucas e com 

cadeias curtas 
Ausentes Muitas e longas 

Fonte: COUTINHO et al.(2003). 

Em condições ambientais, polímeros etilênicos não são tóxicos ao ser humano, podendo 

inclusive ser usados em contato com produtos alimentícios e farmacêuticos (o mesmo não 

vale para os aditivos). Porém, as desvantagens de seu uso são as possíveis interações com 

solventes (dissolução parcial, aparecimento de cor) e agentes tensoativos (redução da 

resistência mecânica), degradando-o com o tempo (COUTINHO et al., 2003). 

O petróleo é a principal fonte primária para produção de polietileno. No entanto, a 

utilização desses plásticos provoca impacto ambiental, já que sua produção via petroquímica 

lança toneladas de CO2 na atmosfera e não capta o gás carbônico nela existente. Uma das 

alternativas para este problema é a utilização de polímeros “verdes”, como é o caso do 

polietileno verde. Produzido a partir do etanol da cana-de-açúcar, ele ajuda a manter o 

balanço de gás carbônico (CO2) na natureza, capturando no processo de fotossíntese o CO2 

que foi liberado para a atmosfera por meio da combustão e reiniciando o ciclo na próxima 

safra da cana (BRITO et al., 2011). 

 

2.2 Polímeros Verdes 

 

2.2.1 Mercado dos Polímeros Verdes no Brasil 

 

Na segunda metade dos anos 2000, o Brasil assumiu a liderança do mercado mundial 

de biocombustíveis com a cana-de-açúcar, matéria-prima mais eficiente, barata e sustentável 

na produção de etanol. O modelo brasileiro para o uso da cana passou a ser estudado em todo 

o mundo e um novo produto, desenvolvido pela indústria nacional no setor, colocou mais uma 

vez o país em destaque no ramo da sustentabilidade: a resina plástica feita a partir da cana-de-

açúcar, apelidada de “plástico verde” (POLONI, 2010). 



17 

 

Com relação aos polímeros verdes, a liderança mundial do Brasil na produção de 

cana-de-açúcar faz com que o país possua o menor custo de produção dessa matéria prima, 

favorecendo-o na produção de polímeros verdes à base de etanol. Por se tratar de um processo 

tecnológico recente é inovador, é difícil encontrar dados mercadológicos consistentes e 

acessíveis a respeito. No entanto, dentre as fontes acessíveis está a Figura 1, que ilustra uma 

estimativa para o ano de 2015 (projetada em 2011) do mercado dos biopolímeros, polímeros 

biodegradáveis e polímeros verdes no Brasil.  

 

Figura 1 – Estimativa do mercado de biopolímeros, polímeros biodegradáveis e 

polímeros verdes para o ano de 2015 no Brasil 

 

PHB – Polihidroxibutirato, PLA –Poli(ácido lático), PVC – Poli(cloreto de vinila), PE – Polietileno. 

Fonte: BRITO et al. (2011). 

 

Nota-se que, desde àquela época (2010 - 2011), os investimentos na área tendiam a 

crescer. No Brasil, consolidaram-se com a entrada em operação da Planta de Biopolímeros de 

Triunfo – RS, mostrada na Figura 2. Os investimentos foram de 290 milhões de dólares e a 

capacidade de produção é de 200 mil toneladas anuais (BRASKEM, 2017). 

 

Figura 2 – Planta de Produção de PE verde no município de Triunfo – RS, Brasil 

 

Fonte: BRASKEM, 2017. 



18 

 

As principais aplicações dos biopolímeros, polímeros biodegradáveis e polímeros 

verdes no Brasil são nos segmentos de embalagens de alimentos (rígidos e flexíveis), sacolas, 

filmes para agricultura e produtos de consumo (BRITO et al., 2011). 

É importante ressaltar as diferenças entre as seguintes definições: polímeros 

biodegradáveis são os polímeros cuja degradação resulta da ação de microorganismos de 

ocorrência natural como bactérias, fungos e algas (exemplos: policaprolactona, PCL); os 

polímeros verdes são polímeros que outrora eram sintetizados a partir de matéria-prima 

proveniente de fontes fósseis, mas que, devido a avanços tecnológicos e apelos ambientais, 

passaram também a ser sintetizados a partir de matéria-prima proveniente de fontes 

renováveis (exemplo: PE verde); os polímeros naturais são polímeros sintetizados 

espontaneamente pela ação da natureza (exemplos: celulose e diamante) (CANEVAROLO, 

2002; ASTM D6400, 2004; BRITO et al., 2011). 

 

2.3 Polietileno Verde 

 

O processo de fabricação do polietileno verde é recente e inovador. Utiliza a rota do 

etanol vindo da cana-de-açúcar, uma fonte renovável e que ajuda a reduzir as emissões de 

gases do efeito estufa. Dentre os polímeros verdes fabricados em escala industrial, o PE verde 

é o que atualmente possui maior importância econômica. Cerca de 1 (uma) tonelada do PE 

fabricado via etanol da cana-de-açúcar reduz até 4,6 toneladas de CO2 na atmosfera. O 

produto foi certificado [ASTM D6866-11 – Carbono Renovável (%)] por um dos principais 

laboratórios internacionais em análise de carbono renovável, o Beta Analytic, como contendo 

100% de matéria-prima renovável (BRITO et al., 2011; Braskem©, 2012, Beta Analitic©, 

2017). 

 

2.3.1 Processo de Obtenção do Polietileno Verde 

 

Primeiramente o etanol (vindo da cana-de-açúcar) sofre uma desidratação 

intramolecular para produzir eteno (ou etileno). O mecanismo de reação (Figura 3) possui 

duas etapas: na etapa 1 (rápida), o álcool aceita um próton do ácido. Na etapa II (lenta, 

determinante da velocidade da reação), a base conjugada do ácido remove um hidrogênio do 

carbono β do álcool protonado, desprendendo da molécula o grupo hidroxila protonado e 

formando novamente o ácido forte junto com a ligação dupla do eteno desejado. Ocorre 
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também formação de H2O, que é separada do eteno posteriormente (MAQUEDA, 2011;  

SOLOMONS, 2011). 

 

Figura 3 – Mecanismo da desidratação intramolecular do etanol 

 

Fonte: adaptado de SOLOMONS (2001) 

 

Em nível industrial, o processo utiliza reatores de leito fluidizado (Figura 4), 

normalmente com a temperatura mantida em 300°C.  Para melhorar o rendimento da 

conversão do etano, éter dietílico deve entrar por refluxo no reator principal. A reação é 

endotérmica, absorvendo calor.  O catalisador escolhido para esse processo geralmente é a 

alumina, mas, zeólitas e agentes super ácidos também podem ser utilizados. A conversão do 

etanol em eteno ocorre no Reator II (MAQUEDA, 2011). 

 

Figura 4 – Processo de Conversão do Etanol em Eteno utilizando Leito Fluidizado. 

 

Fonte: adaptado de MAQUEDA (2011). 
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O processo de polimerização começa com a purificação do eteno extraído do reator de 

leito fluidizado para se obter um produto de qualidade superior, livre de impurezas 

inorgânicas (compostos sulfurados, H2, CO e CO2), e orgânicas, como o etano por 

exemplo. Para isso são usadas colunas lavadoras de gases. Como muitas impurezas possuem 

baixíssimo ponto de ebulição, elas saem pela parte superior da coluna lavadora, enquanto os 

compostos mais pesados saem pela parte de baixo. Uma vez limpo, o eteno pode seguir para 

um de seus três processos de polimerização possíveis: Fase Gasosa, Lama ou Solução, da 

mesma maneira que seria feita com o eteno de origem fóssil. Manipulando as condições da 

polimerização (temperatura, catalisador, pressão, etc.) é possível atingir o tipo de PE desejado 

(ver Tabela 1) (MAQUEDA, 2011). 

 

2.3.2 Impactos ambientais do Polietileno Verde 

 

Após a extração do eteno usando o etanol vindo da cana-de-açúcar, o processo de 

produção do polietileno verde é idêntico ao do polietileno tradicional. Contudo, o PE verde 

apresenta o enorme benefício para o meio ambiente por vir de uma fonte renovável, enquanto 

que o PE petroquímico vem do petróleo, uma fonte finita e cujo processamento não apresenta 

benefícios ambientais relevantes. Sua fabricação deixa de despejar na atmosfera por causa da 

quantidade de gás carbônico (CO2) em comparação à via petroquímica, já que a cana-de-

açúcar retira CO2 do ar ambiente para se desenvolver por fotossíntese. Os impactos positivos 

dessa mudança podem ser vistos na Figura 5 (BRITO et al., 2011; Braskem©, 2012). 

 

Figura 5 – Impactos positivos do PE verde no meio ambiente 

 

Fonte: Braskem©(2012). 

 

No entanto, o que é uma melhoria, a princípio, pode representar também um problema 

caso os recursos naturais não sejam administrados adequadamente. É questionável o fato de as 

plantações de cana-de-açúcar no Brasil já possuírem uma grande utilização, tanto para a 
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produção de açúcar como de álcool. Uma expansão ainda maior do PE verde, caso feita de 

forma desordenada, pode levar à ocupação da monocultura da cana-de-açúcar em áreas onde 

outros alimentos poderiam estar sendo cultivados. É importante que a exploração da cana seja 

sustentável (FOGAÇA, 2017). 

 

2.4 O Polietileno Linear de Baixa Densidade 

 

O PELBD, também conhecido como LLDPE (do inglês, Linear Low Density 

Polyethylene) tem boas propriedades mecânicas e é frequentemente utilizado na indústria. 

Sacolas de compras, sacos para transporte de mercadorias pesadas, filmes agrícolas, 

tubulações plásticas, forros e lonas, inclusive as que são usadas em aterros e lagoas de 

resíduos, são alguns exemplos (KRUPA, LUYT, 2001). 

O PELBD é um polímero de cadeias lineares e ramificações curtas. Suas resinas são 

produzidas tanto em nível acadêmico como comercial, utilizando uma variedade de 

catalisadores, os quais geralmente possuem um metal de transição em sua composição. Nas 

polimerizações catalisadas por metais de transição abaixas pressões e temperaturas, a 

polimerização ocorre pelo mecanismo de coordenação aniônica. A propagação se dá por 

coordenação e inserção do monômero na ligação do metal de transição com o carbono. Essas 

ligações podem ser geradas por alquilação de um composto contendo um metal de transição, 

usando um alquil-alumínio (COUTINHO et al., 2003). 

Quanto à linearidade, o conceito de cadeia linear ou ramificada é diferente em química 

orgânica e em química de polímeros. Em química orgânica, os átomos de carbono ligados a 

uma cadeia, não formando parte dela, são ramificações e a molécula é considerada 

ramificada. Porém, em química de polímeros consideram-se ramificações os monômeros e/ou 

oligômeros ligados a ela. Quando apenas uma parte da molécula de um monômero entra na 

cadeia principal e o restante dela fica “de fora”, essa outra parte excluída constitui um grupo 

lateral ao invés de uma ramificação, sendo o polímero correspondente considerado linear. 

Esse é o caso do PELBD. Propileno, buteno-1 e estireno, por exemplo, ao polimerizar, 

deixam fora da cadeia, os grupos metila, etila e fenila, respectivamente. Esses grupos não são 

considerados ramificações, e sim grupos laterais (GUITIÁN, 1995). 

São essas pequenas cadeias laterais curtas que impedem que as moléculas do 

copolímero fiquem muito próximas umas de outras. É esse afastamento entre as moléculas de 

PELBD, causado pelas pequenas ramificações devido à inserção de α-olefinas em suas 

macromoléculas, que o torna “de baixa densidade” (GUITIÁN, 1995). 
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Na Figura 6 é possível visualizar as diferenças entre os grupos laterais presentes no 

PELBD e as longas ramificações do Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), não linear. A 

microestrutura da cadeia dos copolímeros de etileno/α-olefinas depende do tipo e da 

distribuição do comonômero usado, do teor de ramificações e do peso molecular dos 

polímeros. Esses parâmetros influenciam as propriedades físicas do produto final, pois atuam 

diretamente no grau de cristalinidade e na morfologia (COUTINHO et al., 2003). 

 

Figura 6 – Diferenças entre as ramificações do polietileno linear de baixa densidade 

(PELBD) e do polietileno de baixa densidade (PEBD) 

 

Fonte: COUTINHO et al.(2003). 

 

A massa molar pode ser controlada pela temperatura da reação e pela concentração de 

agente de transferência de cadeia. Hidrogênio tem sido o mais empregado por ser um agente 

de transferência de cadeia altamente efetivo com uma grande variedade de catalisadores. O 

tipo de catalisador empregado na polimerização tem um efeito significativo sobre a 

distribuição das ramificações de cadeias curtas. Essa distribuição é função das condições de 

polimerização, da estrutura e dos centros ativos do catalisador. Toda molécula de monômero 

que é inserida na cadeia polimérica sofre a influência do catalisador. Geralmente, 

catalisadores metalocênicos fornecem uma distribuição de ramificações mais homogênea que 

a obtida por catalisadores Ziegler - Natta (COUTINHO et al., 2003). 

A Tabela 2 compara o PELBD a outros dois tipos de polietilenos: o de Baixa densidade, 

PEBD, e o Polietileno de Alta Densidade, PEAD. Ela mostra como as ramificações possuem 

um papel importante em suas propriedades: 
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Tabela 2 – Comparação entre as principais propriedades do PEAD, PEBDE e PELBD 

Propriedade PEBD PELBD PEAD 

Tm
*
(°C) 110 120-130 >130 

Densidade (g/cm
3
) 0,92 0,92-0,94 0,94-0,97 

Resistência à Tração (MPa) 24 37 43 

*Temperatura de Fusão Cristalina Fonte: COUTINHO et al.(2003). 

 

As ramificações de cadeia curta influenciam sobre a morfologia e algumas 

propriedades físicas, tais como: rigidez, densidade, dureza e resistência à tração. Essa 

influência acontece tanto no PELBD como no PEBD. Isso ocorre porque a estrutura 

ramificada de algumas regiões das moléculas impede um arranjo perfeitamente ordenado das 

cadeias. Já as ramificações de cadeia longa presentes no PEBD apresentam um efeito mais 

pronunciado sobre a reologia do fundido devido à redução do tamanho molecular e ao 

aumento dos entrelaçamentos (COUTINHO et al., 2003). 

As diferenças nas probabilidades de inclusão das ramificações nos cristais lamelares 

para vários PELBD foram estudadas por Todo e Kashiwa (1996). Os resultados indicaram que 

a probabilidade de inclusão de ramificações etila nos cristais é duas vezes maior do que a de 

n-butila, fazendo com que tenham graus de cristalinidade diferentes. O PELBD, com suas 

cadeias lineares e baixo grau de ramificações curtas, cristaliza em lamelas mais ordenadas e 

mais espessas que o PEBD. Consequentemente, o PELBD apresenta melhores propriedades 

mecânicas e maior temperatura de fusão. O processamento do PELBD é mais difícil em 

comparação com o do PEBD, devido sua maior resistência ao cisalhamento e maior 

susceptibilidade à fratura do fundido. No entanto, as ótimas propriedades mecânicas de filmes 

de PELBD, aliadas às suas boas características ópticas, mostram que vale a pena tentar vencer 

as dificuldades encontradas em seu processamento. A Tabela 3 as exibe (COUTINHO et al., 

2003). 

 

Tabela 3 – Propriedades Mecânicas de Filmes de PELBD e PEBD 

Propriedade PELBD PEBD 

Resistência à tração (ASTM D882) (MPa) 37 24 

Tensão na ruptura (MPa)  11 6 

Resistência ao rasgamento (ASTM D1938) (MPa) 10,5 6 

Adaptado de: COUTINHO et al.(2003). 
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2.5 Principais efeitos causados pela irradiação em Poliolefinas 

 

De acordo com Faria (1986), as poliolefinas constituem uma importante divisão da 

família dos plásticos, destacando-se pela sua importância comercial. Pertencem à família das 

poliolefinas todos os polímeros obtidos pela polimerização ou copolimerização do etileno e 

do propileno. O polietileno linear de baixa densidade, polímero de estudo neste trabalho, 

pertence a essa família. Os principais efeitos da irradiação em suas macromoléculas seguem 

nas três próximas subseções. 

 

2.5.1 Cisão na cadeia principal causada por irradiação 

 

Muitas das propriedades físicas de um polímero podem ser profundamente 

modificadas por alterações na massa molar devido à cisão da cadeia principal (Figura 7). A 

cisão (lisis, em grego) ocorrerá quando a energia incidente em uma ligação química for 

superior à sua energia de ligação correspondente (DE PAOLI, 2009). 

 

Figura 7 – Cisão aleatória da cadeira principal do Polietileno 

 

Fonte: adaptado de STEVENS (1999) 
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A radiólise (radio + lisis) é um tipo específico de cisão, em que o rompimento ocorre 

devido à incidência de radiação de alta energia. Os comprimentos de onda dessas radiações 

(100 a 10
-5

nm) correspondem a energias de 10
2 

a 10
8 

eV (10
3
 a 10

13
kJ mol

-1
), pelo menos mil 

vezes maiores que as energias de ligação C–C (348 kJ mol
-1

) e C–H (432 kJ mol
-1

em Cprimário, 

410 kJ mol
-1

em Csecundário e 390kJ mol
-1

 em Cterciário). Por esse motivo, sempre que uma 

radiação de alta energia incidir em uma molécula polimérica provocará alguma reação 

química. No caso de poliolefinas (PE, por exemplo), a radiação levará à quebra de ligações 

covalentes C-C, reduzindo suas massas molares. (GÜVEN, 1990; DE PAOLI, 2009). 

A cisão das ligações C-C pode ser homolítica ou heterolítica. A homolítica 

corresponde à quebra da ligação covalente, comum elétron permanecendo ligado a cada 

fragmento, formando dois radicais livres. Já na heterolítica, o par de elétrons fica ligado a um 

dos fragmentos, que se tornará um ânion devido ao excesso de carga negativa. O outro 

fragmento adquirirá carga positiva, tornando-se um cátion. Na radiólise, a cisão heterolítica é 

mais comum, devido ao fato de as radiações incidentes possuírem energias muito superiores 

às energias de ligação (DE PAOLI, 2009). 

A cisão homolítica do polietileno e de poliolefinas em geral pode ocorrer tanto da 

ligação C-C da cadeia principal como em grupos laterais. A cisão C-C da cadeia principal 

forma dois macrorradicais alquila em carbonos primários, cuja recombinação ou difusão entre 

as macromoléculas vizinhas dependerá da temperatura em que o polímero está sendo 

irradiado, do seu estado físico e do seu grau de cristalinidade. Se a difusão predomina, há uma 

redução acentuada dos valores de massa molar média. Porém, no caso do rompimento de uma 

ligação C-C com um grupo lateral, a macromolécula original perderá o grupo lateral e um 

radical de baixa massa molar será formado, difundindo-se na massa polimérica com maior 

facilidade. Nesse caso, a recombinação dos radicais dificilmente ocorrerá (DE PAOLI, 2009). 

As cisões da cadeia principal de polímeros devem ser distinguidas da 

despolimerização (processo reverso ao da polimerização, que gera como produto o monômero 

que deu origem ao polímero). Embora ambos os processos reduzam os valores de massa 

molar média e alterem propriedades físicas, a cisão da cadeia principal ocorre de forma 

aleatória ao longo do comprimento molecular (KELLEN, 1983; GÜVEN, 1990). 

 

2.5.2 Reticulação causada por irradiação 

 

A reticulação de polímeros ocorre quando, para se manter duas ou mais cadeias 

poliméricas unidas, criam-se entre elas pontes de átomos unidos por ligações covalentes 
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cruzadas, formando uma rede tridimensional (Figura 8c). Essas pontes podem ser à base de 

enxofre, a exemplo da vulcanização da borracha, ou de monômeros bifuncionais, como no 

caso da cura de poliéster insaturado com estireno (CANEVAROLO, 2002). 

 

Figura 8 – Representação de polímeros: a) lineares, b) ramificados, c) reticulados 

 

Fonte: STEVENS (1999). 

 

O comportamento físico dos polímeros não depende apenas da estrutura química e da 

mobilidade das cadeias (afetada principalmente pela temperatura), mas também das possíveis 

associações entre macromoléculas adjacentes, que podem alterar propriedades como rigidez e 

cristalinidade. A reticulação é o mais importante efeito causado por irradiação gama em 

polímeros. Uma vez controlada, pode melhorar as propriedades mecânicas, térmicas e a 

resistência a produtos químicos. Apesar de reticulações e cisões ocorrerem simultaneamente 

durante a irradiação, apenas um desses efeitos predominará na grande maioria dos materiais. 

(CHARLESBY, 1960; CLELAND et. al, 2003). 

O polietileno foi o primeiro polímero a ser reconhecido como reticulável por 

irradiação e ainda é o mais importante comercialmente, devido à grande variedade e 

importância dos produtos que produz. Seu mecanismo de reticulação provoca inicialmente a 

ejeção do átomo de hidrogênio, o qual, por sua vez, remove outro átomo de hidrogênio 

adjacente de uma cadeia vizinha, formando radical e liberando H2 (CLELAND et. al, 2003; 

STEVENS, 1999). 
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Após a formação dos produtos, as reações podem continuar se propagando ou pode 

haver recombinação dos radicais entre si. A propagação da reação implicará em diminuição 

da massa molar, enquanto que na recombinação haverá aumento.  Na recombinação 

intramolecular ocorre apenas a ciclização da cadeia polimérica, com pequeno aumento da 

massa molar, enquanto que na recombinação intermolecular existe a reticulação de fato (mais 

comumente observada), aumentando consideravelmente os valores de massa molar média 

(DE PAOLI, 2009). 

Em poliolefinas, quando radicais livres se formam em carbonos terciários, dois 

mecanismos de propagação são possíveis: a reticulação, já mencionada, e a cisão-β. A 

presença de átomos de carbono terciários na cadeia polimérica implica na existência de 

ligações C-H com energia de ligação mais baixa que a dos átomos de carbono secundários 

(Elig. Cterciário= 390kJ mol
-1

 < Elig. Csecundário = 410 kJ mol
-1

). Esses carbonos terciários ocorrerão 

nos pontos onde há ramificação da cadeia ou grupo lateral, como nos casos do polietileno 

linear de baixa densidade e do polietileno de baixa densidade (DE PAOLI, 2009). 

Quando a atmosfera é isenta de O2, predomina a reticulação ao invés da cisão-β, com 

aumento da massa molar após a degradação. A ordem de estabilidade de acordo com a 

densidade é: polietileno de alta densidade > polietileno linear de baixa densidade > polietileno 

de baixa densidade. Já no caso do polipropileno, por exemplo, que possui mais grupos laterais 

metila, mesmo na ausência de O2 a cisão-β predomina no polímero degradado, com acentuada 

redução da massa molar e formação de insaturações terminais (DE PAOLI, 2009). 

Nos polietilenos, uma suposição aceitável é a de que a reticulação ocorre, então, pela 

combinação entre os radicais que se formaram após liberação dos hidrogênios das cadeias. As 

ramificações, caso existam, também são ejetadas. O polietileno de baixa densidade, por 

exemplo, por possuir mais ramificações em sua cadeia principal, fornece maiores quantidades 

de hidrocarbonetos gasosos (CH4, C2H8, C2H6, entre outros) quando irradiado do que o 

polietileno linear de alta densidade, menos ramificado (STEVENS, 1999). 

Quando é interessante, a reticulação também pode ser produzida em polímeros via 

reagentes químicos. Todavia, o uso da radiação de alta energia para esse fim tem muitas 

vantagens: mostra relativamente pouca dependência da temperatura, não deixa resíduos 

químicos (como os que são deixados por catalisadores) e ainda tem uma grande faixa de 

intensidades de irradiação que pode ser usada, de modo que as reticulações possam ser 

estudadas mais detalhadamente. Muitas dessas reticulações são diretamente proporcionais à 

dose, sendo possível fazer uma análise quantitativa que correlacione as reticulações obtidas 

com as propriedades físicas do respectivo polímero reticulado (GÜVEN, 1990). 
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2.5.3 Oxidação após irradiação 

 

A oxidação de um polímero pode ocorrer em todos os estágios de seu ciclo de vida, 

desde o seu uso final até as etapas iniciais de processamento. Em todos esses estágios o 

polímero estará exposto a diversos tipos de irradiação. Dependendo da energia da radiação 

que incidirá no material, pode haver, além dos fenômenos de cisão e reticulação já vistos, o 

início de um processo de oxidação. Nem todos os polímeros são igualmente sensíveis à 

oxidação. Poliestireno e PMMA, por exemplo, apresentam boa estabilidade nesse aspecto, 

enquanto o PP é bastante sensível (SCHNABEL, 1981). 

A oxidação polimérica se dividirá em três etapas: iniciação, propagação e terminação. 

Como já visto, a incidência de radiação de alta energia em um polímero causará, antes mesmo 

de cisões e reticulações, a formação de radicais (Equação 1). Sendo “P” uma macromolécula, 

a iniciação começará quando um desses radicais alquila reagir com o O2 formando o primeiro 

macrorradical peroxila (Equação 2) (SCHNABEL, 1981). 

 

𝑃 − 𝑃 
𝛾
 2𝑃. 𝒐𝒖 𝑃𝐻 

𝛾
 𝑃. +  𝐻.    (1) 

𝑃. + 𝑂2  𝑃𝑂 2     (2) 

 

O macrorradical peroxila (PO 2) poderá se formar tanto na extremidade da cadeia como 

no meio da macromolécula. Quanto maior os números de carbonos terciários, mais radicais 

peroxila se formarão no meio da cadeia polimérica (DE PAOLI, 2009). 

Na etapa de propagação, o macrorradical peroxila reagirá com outra cadeia polimérica, 

ou outro segmento de cadeia estável, tomando para si um hidrogênio e formando um 

hidroperóxido mais um novo macrorradical alquila (Equação 3) (SCHNABEL, 1981; DE 

PAOLI, 2009). 

 

𝑃𝑂 2 +  𝑃𝐻  𝑃𝑂𝑂𝐻 + 𝑃.    (3) 

 

A etapa de terminação da oxidação polimérica poderá ocorrer de duas formas. Uma delas é 

pela recombinação de dois radicais livres, como nas Equações 4, 5 e 6: 

 

𝑃𝑂 2 + 𝑃.  𝑃𝑂𝑂𝑃     (4) 
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𝑃𝑂 2 + 𝑃𝑂 2  𝑃𝑂𝑂𝑃 + 𝑂2     (5) 

𝑃. + 𝑃.  𝑃 − 𝑃     (6) 

 

a outra é pela reação de dois macrorradicais (um peroxila e outro alquila) com uma molécula 

de água (Equação 7) formando um grupo álcool terminal e um hidroperóxido (SCHNABEL, 

1981; DE PAOLI, 2009). 

 

𝑃. +  𝑃𝑂𝑂. + 𝐻2𝑂  𝑃𝑂𝐻 + 𝑃𝑂𝑂𝐻     (7) 

 

2.6 Fios e cabos elétricos 

 

2.6.1 Cabos elétricos produzidos com PE verde 

 

Como alternativa sustentável, o Polietileno Verde surge como um commodity com alto 

potencial de expansão no mercado de polímeros utilizados como revestimentos em cabos 

elétricos. A empresa Prysmian© investiu cerca de R$ 5 milhões no desenvolvimento e 

adequações da produção do item, sendo esse o início do caminho para a adoção de uma 

estratégia ambientalmente sustentável em outras linhas da companhia. A Figura 9 mostra um 

carretel do cabo elétrico de PE verde produzido pela Prysmian© (RGB, 2011). 

 

Figura 9 – Carretel de cabo elétrico produzido com PE verde no ano de 2011 

 

Fonte: RGB (2011). 

 

 No caso das Centrais Nucleares, todos os cabos projetados para novas instalações 

devem ter retardadores de chama livres de halogênios, pelo fato de os cabos fabricados com 

materiais halógenos produzirem fumaças de alta densidade, tóxicas e corrosivas em caso de 

incêndio. Os requisitos que se aplicam aos cabos dependerão dos regulamentos específicos de 

cada país. Alguns países exigem que o teste de resistência à chama seja feito em amostras 
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novas, enquanto que outros exigem que o ensaio seja feito em amostras envelhecidas. No 

Brasil, a norma utilizada para esses testes é a NBR NM IEC 60332-1:2005: Métodos de 

ensaios em cabos elétricos sob condições de fogo (IAEA, 2012; ABNT, 2005).  

 

2.6.2 Cabos elétricos utilizados em Centrais Nucleares 

 

As Centrais Nucleares, também conchecidas como NPP’s (do inglês, Nuclear Power 

Plants) contémmilhares de quilômetros de cabos elétricos de tipos e tamanhos diferentes em 

seus sistemas elétricos. Cabos elétricos de instrumentaçãooperam em baixas tensões, 

geralmente < 1kV e muitas vezes em 300 V, funcionando também em condições de baixa 

amperagem. Os detectores de resistência à temperatura, pressão e os termopares geralmente 

usam cabos blindados de par trançado, conforme mostrado na Figura 10c. Os circuitos dos 

detectores de radiação e de monitoramento de nêutrons costumam usar cabos elétricos do tipo 

coaxial Figura 10a. Já os cabos de controle, utilizados em instrumentos como interruptores de 

controle, operadores de válvulas, relés e contatores,são geralmente do tipo multi-condutor 

conforme pode ser visto na Figura 10b (IAEA, 2000). 

 

Figura 10 – Estrutura dos principais cabos elétricos usados em Centrais Nucleares 

 

Fonte: adaptado de IAEA(2000). 

 

Os principais componentes de interesse são os mesmos para os cabos elétricos em 

geral: o isolamento elétrico, materiais dielétricos e o revestimento (jacket). Os materiais dos 

isolamentos e revestimentos dos cabos utilizam na sua composição polímeros combinados 

com vários aditivos e agentes que melhoram a resistência mecânica, elétrica e retardantes de 

chama. Os principais tipos de polímeros utilizados em revestimentos e isolamentos de cabos 

elétricos utilizados em centrais nucleares são mostrados a seguir, na Tabela 4. 

 

a) b) c) 
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Tabela 4 – Principais polímeros utilizados em cabos elétricos usados em NPP’s 

Material Isolamento Revestimento Uso 

Polietileno Reticulado (crosslinked 

polyethylene/polyolefin – XLPE/XLPO) 
  amplo 

Polietileno de baixa e alta massa molar (low and high 

molecular weight polyethylene – LMWPE, HMWPE) 
  restrito 

Borrachas de Etileno-Propileno (ethylene-propylene 

rubber based elastomers – EPR,EPDM) 
  amplo 

Poli(clorosulfonado de etileno) (chlorosulphonated 

polyethylene – CSPE), também conhecido como 

Hypalon® 

  amplo 

Poli(acetato de vinila) (ethylene vinylacetate – EVA)   restrito 

Poli(cloreto de vinila) (poly(vinylchloride) – PVC)   amplo 

Borracha de Silicone (silicone rubber – SiR)   restrito 

Poliéter Éter Cetona (polyether ether ketone – PEEK)   limitado 

Etileno Tetrafluoretileno (ethylene tetrafluoroethylene 

– ETFE), também conhecido como Tefzel® 
  limitado 

Óxido de Polifenileno (poly(phenylene oxide) – PPO), 

também conhecido como Noryl® 
  limitado 

Borracha butílica (butyl rubber – BR)   limitado 

Poliimida (polyimide), também conhecida como 

Kapton® 
  limitado 

Poli(cloropreno) (poly(chloroprene)), também 

conhecido como Neoprene® 
  limitado 

Poli(etileno tereftalato) (poly(ethylene terephthalate) – 

PETP), também conhecido como Mylar® 
  limitado 

Fonte: adaptado de IAEA, 2000. 

 

Dos materiais listados na Tabela 4, os isolamentos mais utilizados em Centrais 

Nucleares são XLPE,EPR / EPDM e PVC. A maioria dos outros materiais de isolamento são 

usadosem quantidades relativamente pequenas, muitas vezes em aplicações especiais que 

utilizam propriedades específicas. O PEEK, por exemplo, é usado apenas em áreas onde a 

fiação é submetida a altas doses de radiações e em altas temperaturas. Quanto aos mais 
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utilizados, o XLPE (36%) e EPR/EPDM (36%) são os isolamentos dominantes nos Estados 

Unidos. PVC ainda é usado como isolante em plantas mais antigas, por questões de projeto, 

mas geralmente não é utilizado em plantas mais modernas (IAEA, 2012). 

Com os apelos da comunidade internacional pelo desenvolvimento de materiais 

ambientalmente amigáveis, incluindo os utilizados em Centrais Nucleares, torna-se 

importante o estudo da irradiação gama em revestimentos de cabos elétricos contendo PELBD 

verde. 

 

2.6.3 Principais fatores de degradação de materiais poliméricos usados em cabos de centrais 

nucleares 

 

Influência térmica: os polímeros em NPP’s degradam-se na maioria dos casos devido 

à oxidação térmica em atmosfera contendo oxigênio. Como resultado, ocorre cisão da 

cadeia principal, excesso de reticulações e acúmulo de produtos oxidativos das 

reações. Para alguns materiais poliméricos, pode haver ainda a perda significativa de 

aditivos e plastificantes.  Com exceção do XPLE, em todos os outros polímeros da 

Tabela 4 a taxa de degradação é normalmente acelerada por aumento da temperatura. 

A relação entre a taxa constante de degradação (k) e a temperatura de envelhecimento 

(T) é determinada pela Equação de Arrhenius (8) (IAEA, 2012): 

 

𝑘 = 𝐴 exp 
−𝐸𝐴

𝑅𝑇       (8), 

 

onde EA é a energia de ativação, A é o fator de frequência e R é a constante dos gases. 

Uma aproximação grosseira é de quea taxa de degradação aumentará 

aproximadamente 2 vezes para uma elevação de temperatura em 10 °C, usando valores 

conhecidos de energia de ativação (IAEA, 2012). 

 

Influência da radiação: as radiações gama e de nêutrons são os agentes de degradação 

mais significativos para cabos elétricos expostos à irradiação de alta energia durante o 

funcionamento normal de uma NPP, especialmente na presença de oxigênio. Em casos 

acidentais, a radiação beta também pode desempenhar um papel importante se o cabo 

não estiver protegido por um conduíte. A influência da degradação por radiação 
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consiste principalmente na aceleração da degradação oxidativa. Em geral, os 

materiaisdo cabo degradam-se com doses absorvidas crescentes, mas muitos 

polímeros são também sensíveis à taxa de dose (IAEA, 2012). 

 

Auto-aquecimento: ocorre devido ao Efeito Joule (dissipação de calor devido à 

resistência ôhmica que um condutor oferece à passagem da corrente elétrica) e é um 

agente de degradação comum de cabos elétricos que precisa ser levado em 

consideração. O nível de estresse causado pelo auto-aquecimento depende do tempo 

que o cabo é energizado, da corrente que está transportando, e das configurações de 

sua instalação (como a existência de revestimentos-extra contra incêndios, por 

exemplo) (IAEA, 2012). 

 

Outros fatores de degradação: também são agentes de degradação a se considerar em 

NPP’s a umidade (H2O), as vibrações mecânicas, o uso de óleos minerais e óleos 

químicos utilizados no processo e o Ozônio (O3) produzido pela radiação na atmosfera 

(IAEA, 2012). 

 

2.7 Técnicas aplicadas ao estudo da degradação polimérica em cabos elétricos 

 

2.7.1 Ensaios térmicos 

 

Skoog (2009) afirma que as técnicas de análise térmica são aquelas nas quais uma 

propriedade física de uma substância ou de seus produtos de reação é medida em função da 

temperatura. Usualmente, a substância é submetida a uma programação de temperatura 

durante a análise. Com relação às informações químicas de um polímero, a análise 

termogravimétrica (em inglês, Thermogravimetric Analisys – TGA) e a calorimetria 

diferencial de varredura (do inglês, Differential  Scanning  Calorimetry – DSC) são as 

técnicas que dão melhores informações a respeito. Neste trabalho, será utilizada apenas TGA. 

A análise termogravimétrica é usada comumente para determinar a estabilidade 

térmica dos polímeros. O método baseia-se na medição contínua da massa da amostra em uma 

microbalança sensível, chamada de termobalança. A análise com aumento gradativo da 

temperatura até que a temperatura final seja atingida é chamada de TGA não-isotérmica, 

também conhecida como TGA Dinâmica. Já quando a TGA é registra a perda de massa 

versus o tempo de análise a uma temperatura constante, é chamada TGA Isotérmica, ou 
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simplesmente TGA ISO. É uma técnica menos comumente usada que a TGA Dinâmica. 

Tanto no modo ISO como no Dinâmico, os dados da TGA geralmente são plotados em 

gráficos de massa versus temperatura ou massa versus tempo de análise. A escolha da 

atmosfera (reativa ou inerte / estática ou fluente) e a pressão do gás de reação dependerão das 

características da amostra ou do tipo de estudo (STEVENS, 1999; CANEVAROLO, 2007).  

Os instrumentos comerciais para TGA consistem de: uma termobalança, um forno, um 

sistema de gás de purga para fornecer uma atmosfera inerte ou, algumas vezes, reativa, e um 

computador para controle do instrumento, utilizado para controle e aquisição de dados. A 

Figura 11 mostra um esquema da instrumentação da termobalança e do sistema 

computacional de um equipamento de TGA (SKOOG, 2009). 

 

Figura 11 – Instrumentação da Termobalança e do Sistema Computacional de um 

equipamento de Análise Termogravimétrica (TGA) 

 

Termobalança: A – Braço da balança, B – recipiente da amostra e suporte, C – contrapeso, D – lâmpada e 

fotodiodos, E – bobina, F - ímã. Sistema Computacional: G – sistema de aquisição de dados, H- processador de 

dados, I- sistema de controle, J – unidade de vídeo e impressora. 

Fonte: SKOOG (2009). 

 

A perda de massa pode surgir a partir da evaporação da umidade ou solvente, mas 

quando ocorre a temperaturas mais elevadas normalmente é resultado da decomposição do 

polímero. Além de fornecer informações sobre estabilidade térmica, TGA pode ser usado para 

caracterizar polímeros através da perda de um grupo conhecido, como o HCl de PVC, por 

exemplo. Degradações de grupos específicos podem determinar percentuais de monômeros 

em copolímeros, compósitos e blendas poliméricas. Mais uma vez tomando como exemplo o 
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PVC, é possível correlacionar a perda de massa do HCl com a percentagem de cloreto de 

vinila em um copolímero. A TGA também é útil para determinar as volatilidades de 

plastificantes e outros aditivos. Os instrumentos TGA modernos permitem que microgramas 

de material sejam suficientes para uma análise, além de processar TGA e DSC 

simultaneamente e permitir adaptação para diferentes gases de reação (STEVENS, 1999). 

A TGA também é importante no estudo de mecanismos de degradação térmica. De 

acordo com Corrales et. al (2002), o mecanismo de degradação térmica do polietileno é 

mostrado nas equações abaixo. Após a iniciação (9), ocorre abstração aleatória de átomos de 

hidrogênio por estes radicais alquila (10). Em seguida ocorre cisão em uma ligação carbono-

carbono β do novo radical para originar um grupo final alílico e uma extremidade de cadeia 

radical como produtos (11). A terminação acontece principalmente por desproporção radical 

nas extremidades da cadeia para dar uma extremidade da cadeia saturada e uma extremidade 

da cadeia não saturada (12). 

 

𝑃𝑛𝐻   𝑃 𝑚 + 𝑃 𝑛−𝑚      (9) 

𝑃 𝑚 + 𝑃𝑛𝐻  𝑃𝑚𝐻 + 𝑃 𝑛      (10) 

𝑃 𝑛  𝑃 𝑚−2 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻2 + + 𝑃 𝑛−𝑚     (11) 

2𝑃 𝑛−𝑚  𝑃 𝑛−2 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻2 + 𝑃 𝑛−2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3  (12) 

 

Corrales et. al (2002) também dizem que, nos polietilenos ramificados (como é o caso 

do PELBD), as ligações C-C e C-H que estão em átomos de carbono terciário são mais fáceis 

de serem quebradas do que as que estão é carbonos secundários, resultando em uma menor 

energia de ativação aparente à medida que a ramificação aumenta. Por exemplo: o polietileno 

de alta densidade, menos ramificado, dá origem a valores de Energia de Ativação maiores do 

que os polietilenos de média e baixa densidade. 

Segundo Peterson et. al (2001), com o andamento da reação (α) ainda em 1%o 

processo de degradação não parece ser significativo, produzindo-se pouco monômero. Em vez 

disso, são formadas grandes quantidades de hidrocarbonetos com até 70 átomos de carbono, 

sendo o propeno e o 1-hexeno aparentemente os mais abundantes. Isso é devido ao fato de 

que uma reação de um radical com um átomo de hidrogênio no quinto átomo de carbono ser 

geometricamente muito favorável, uma vez que o estado de transição é um anel de seis 

membros (Esquema 1). As espécies radicais resultantes podem então ser submetidas à cisão 
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de cadeia produzindo duas vias de degradação. Conforme também mostrado no Esquema 1, a 

rota A é responsável pelo produto propeno, enquanto B dá origem ao 1-hexeno. 

 

Esquema 1 – Etapas do mecanismo de degradação térmica do PE mostrando ser 

favorável à formação de propeno e 1-hexeno. 

 

Fonte: PETERSON et. al(2001). 

 

Ainda de acordo com Peterson et. al (2001), as cisões do mecanismo acima (induzidas 

termicamente) começam nos locais onde há ligações fracas ao longo da cadeia polimérica. 

Existem quatro possíveis estruturas de ligação fraca dentro da cadeia PE: peróxidos, 

carbonilas, ramificações de cadeia e estruturas não saturadas. Grassie e Scott (1985), por 

exemplo, afirmam que os verdadeiros links fracos em PE são provavelmente os grupos de 

peróxido formados durante a preparação, armazenamento e processamento do polímero. 

Embora a cisão aleatória seja uma via de degradação primária no PE, ela também pode 

resultar em ramificação da cadeia polimérica. Tanto a cisão como a ramificação ocorrem 

simultaneamente dando lugar a uma única etapa de perda de massa (Figura 12a). As energias 

de ativação calculadas para PE são mostradas na Figura 12b (PETERSON et. al 2001). 
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Figura 12 – Curvas TGA do PELBD (a) e dependências da energia de ativação do 

PELBD obtidas por análise isoconversional de dados TGA (b) de Peterson et al. (2001) 

 

*α é a conversão dos reagentes  Fonte: adaptado de PETERSON et. al(2001). 

 

A variação observada na energia de ativação sugere que a cinética de degradação é 

governada por diferentes processos nos estágios inicial e final. O valor inicial inferior da 

energia de ativação provavelmente está associado ao processo de iniciação que ocorre nos 

links fracos. À medida que esses links fracos são consumidos, o passo limitante da 

degradação muda para a degradação iniciada por cisão aleatória, cujo mecanismo foi descrito 

anteriormente. Esse tipo de degradação tipicamente possui uma maior energia de ativação. 

Portanto, o valor máximo de Ea (aprox. 240 kJ /mol, conforme visto na Figura 12b) nos dá 

uma estimativa da energia de ativação para a degradação iniciada por cisão aleatória.  

 

2.7.2 Ensaios espectroscópicos 

 

O espectrômetro FTIR utiliza o interferômetro de Michelson como princípio de 

funcionamento. É constituído de uma fonte de irradiação, um interferômetro, compartimento 

de amostra e detector de infravermelho. A FTIR é uma poderosa ferramenta para a 

determinação da estrutura molecular, composição, configuração e estereorregularidade dos 

polímeros. É importante, principalmente, para identificação qualitativa por comparação com o 

espectro do polímero puro. Grupos funcionais e ligações químicas que absorverão a radiação 

infravermelha em específicos números de onda (cm
-1

) farão com que cada polímero tenha seu 

espectro IV próprio (CANEVAROLO, 2007; KOEING, 1999; STEVENS, 1999). 

* 
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O espectro FTIR típico de uma poliolefina é dado na Figura 13. Nela podem ser vistos 

quatro picos afiados que predominam no polietileno: os estiramentos axiais do metileno em 

2.920 e 2.850 cm
-1

, e as deformações angulares de ligação e de cadeia do metileno em 1.464 e 

719 cm
-1

, respectivamente (SILVALINGAN, SAROOP, 2013). 

 

Figura 13 – Típico Espectro FTIR de uma Poliolefina mostrando os principais 

estiramentos de seus grupos funcionais 

 

Fonte: adaptado de SILVALINGAN e SAROOP (2013). 

 

Segundo Alamo et. al (1984), a presença de comonômeros e ramificações de cadeia 

curta (como as do PELBD) modificam propriedades físicas do polímero, tais como queda no 

ponto de fusão, menor módulo de elasticidade e maior resistência ao impacto.Além disso, 

Silvalingan e Saroop (2013) ainda afirmam que a espectroscopia FTIR também pode ser 

usada para a determinação quantitativa de comonômeros e/ou ramificações de cadeia curta em 

poliolefinas, como por exemplo, o teor de 1-buteno e/ou 1-hexeno nas ramificações de cadeia 

curta do LLDPE. 

 

2.7.3 Ensaios Mecânicos de Tração 

 

Nesse tipo de ensaio, um material é tracionado e se deforma até fraturar. Medem-se os 

valores de força aplicada à amostra e seu alongamento a cada instante, gerando uma curva 

com valores de tensão (σ), cuja unidade usual é MPa, versus deformação do material 
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tensionado (є), adimensional, cujo valor é dado pela razão entre a variação do comprimento 

da amostra (Δl) e seu comprimento inicial (l0), como mostrado na Figura 14. Os dados obtidos 

são úteis para caracterização, análises quantitativas e qualitativas, pesquisas e 

desenvolvimento de materiais poliméricos. As propriedades mecânicas são conhecidas por 

variarem com a preparação da amostra e com a velocidade e o ambiente de ensaio. 

Consequentemente, quando são desejados resultados comparativos precisos, estes fatores 

devem ser cuidadosamente controlados (ZAIDEN, 2010; ASTM D638, 2014).  

 

Figura 14 – Gráfico de tensão versus deformação do material ensaiado 

 

Fonte: adaptado de ASTM D638-14(2014). 

 

A tensão é definida como nominal quando a área utilizada para o cálculo da tensão é a 

área transversal inicial. Resistência à tração (tensile strength) é a tração máxima nominal 

suportada pela amostra durante o teste. Quando a tensão máxima ocorre no ponto de 

escoamento (ou, do inglês, yield point), representado pelo ponto B da Figura, a resistência à 

tração é chamada de resistência à tração no escoamento (tensile strength at yield). Quando a 
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tensão máxima ocorre na ruptura (pontos A e E da Fig. 14), recebe o nome de resistência à 

tração na ruptura (tensile strength at break) (CANNEVAROLO, 2002; ASTM D638, 2014). 

A tensão de tração (tensile stress) é a carga de tração nominal por unidade de área da 

menor seção transversal original, dentro dos limites de calibração, transportada pela amostra-

teste a qualquer momento. De forma similar à resistência à tração, quando ocorre no ponto de 

escoamento (yield point, pontos B e D), é chamada de tensão de tração no escoamento (tensile 

stress at yield) (ASTM D638, 2014). 

O ensaio de tração geralmente é realizado na máquina universal, que tem este nome 

porque se presta à realização de diversos tipos de ensaios. A Máquina Universal de Ensaio de 

Tração é hidráulica ou eletromecânica e está ligada a um dinamômetro, ou célula de carga, 

que mede a força aplicada ao corpo de prova. Ela possui um registrador gráfico que vai 

traçando o diagrama de força e deformação à medida que o ensaio é realizado. A Figura 15 

mostra uma máquina universal (ZAIDEN, 2010). 

 

Figura 15 – Máquina universal para ensaios de tração 

 

Fonte: ZAIDEN et al. (2010) 

 

O alongamento absoluto na ruptura de um material polimérico durante um teste de 

tração é a propriedade de referência adotada pela IAEA para o monitoramento da integridade 

e funcionalidade estrutural do cabo. Os padrões atuais sugerem que o critério de 50% de 

alongamento absoluto seja usado para definir o fim da vida útil. Esse valor foi determinado 

considerando uma estimativa conservadora da capacidade de um cabo envelhecido sobreviver 
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às condições estabelecidas no projeto. Existem opiniões variadas quanto à aplicabilidade 

desse critério como indicador adequado para o fim da vida útil. No entanto, ele ainda é 

amplamente usado, por demonstrar experimentalmente ser razoável para garantir flexibilidade 

e capacidade do cabo de suportar movimentos e vibrações, tanto durante a operação normal 

como também durante os acidentes postulados em NPP’s. O teste mecânico é a abordagem 

preferida para estabelecer se os cabos elétricos serão considerados de uso apropriado, depois 

de irradiados (IAEA, 2012). 

 

2.8 Efeitos da irradiação gama nas propriedades do PELBD 

 

2.8.1 Efeitos da irradiação gama nas propriedades espectroscópicas do PELBD 

 

Torikai et al. (1986) irradiaram o PELBD e verificaram via FTIR o aumento das 

bandas hidroxila (3370 – 3420cm
-1

), carbonila (1716cm
-1

) e vinileno (964cm
-1

) (Figura 16b) 

de acordo com o aumento da dose irradiada. Houve decréscimo das bandas 909 cm
-1

 (vinil, 

Figura 16a) e 888 cm
-1

(vinilideno, Figura 16c). O aumento dos grupos oxigenados após a 

irradiação gama evidenciou que a oxidação do polímero aumenta de acordo com a dose 

irradiada. Também foi mostrado que a formação de grupos oxigenados após irradiação é 

maior no PELBD do que em polietilenos de média e alta densidade. Os dados espectrais 

confirmaram os mecanismos de degradação oxidativa já vistos na seção 2.5.3, como pode ser 

visto no Esquema 2. 

 

Figura 16 – Radicais vinil, vinileno e vinilideno 

 

Fonte: adaptado de LUZ (2017) 
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Esquema 2 – Bandas de absorção no infravermelho de produtos da degradação 

oxidativa do polietileno. 

 

Fonte: adaptado deTORIAKI et. al(1986) 

 

Posteriormente, Toriaki et. al (1990) comprovaram que a irradiação gama do polímero 

em ar atmosférico (atmosfera oxidante) produziu carbonila e compostos hidroperóxidos. 

Houve diferença entre os espectros FTIR do PELBD não irradiado e o irradiado com 100 

Mrad (1000 kGy). 

Geetha e colaboradores (1988) irradiaram o PELBD em ar atmosférico e também 

observaram, via espectroscopia FTIR, que o acréscimo da dose gerou bandas correspondentes 

à carbonila e à hidroxila em 1700 cm
-1

 e 3400 cm
-1

, respectivamente (Figura 17), além de um 

aumento da concentração de CH3. Essa última observação confirmou que, quanto maior a 

dose absorvida, maior o número de cisões na cadeia principal, devido ao fato do CH3 ser um 

grupo terminador de cadeia no PELBD. 
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Figura 17 – Espectros FTIR do PELBD não irradiado e irradiado com 1000 kGy em ar 

atmosférico 

 

Fonte: adaptado de GEETHA et. al(1988) 

 

Albano et. al (2003) conferiram que a radiação aumentou a banda correspondente à 

carbonila no PELBD, fato evidenciado pelos produtos contendo carbonila que a degradação 

produziu: cetonas (1718 cm
-1

), ácidos (1713 cm
-1

), ésteres (1741 cm
-1

). Também houve 

aumento da banda 964cm
-1

, atribuída aos grupos vinileno. Observou-se uma diminuição nas 

faixas de 888 cm
-1

 e 909 cm
-1

, correspondentes aos grupos vinilideno e vinil terminais, 

implicando nas possibilidades de reticulação e/ou formação de ramificações de cadeia longa. 

Também foram feitos espectros do PELBD após 30 dias de armazenamento. Pôde-se inferir 

que o tempo de estocagem não parece ter nenhum efeito nas bandas analisadas. 

Tidjane e Wilkie (2005) utilizaram a espectroscopia FTIR acoplada à técnica 

termogravimétrica (TGA) para verificar as diferenças entre os PELBD irradiados no vácuo e 

no ar. Foi verificada a ausência da banda de 1720 cm
-1

(carbonila) no PELBD irradiado á 

vácuo, mostrando que, nessa condição, os processos oxidativos são minimizados. 
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2.8.2 Efeitos da irradiação gama nas propriedades mecânicas do PELBD 

 

Torikai et. al (1986) realizaram ensaios mecânicos no PELBD para estudar o 

comportamento do polímero perante à irradiação gama em ar atmosférico e verificaram que 

sua elasticidade foi maior em baixas doses, mas, em altas doses esse comportamento foi 

revertido devido à degradação oxidativa. 

Geetha et. al (1988) utilizaram ensaios mecânicos de tração para averiguar influência da 

irradiação gama em ar atmosféricos nas propriedades mecânicas do polietileno com diferentes 

densidades. Foi verificado que o alongamento até ruptura do PELBD irradiado com doses 

entre 20 a 100 Mrad (200 a 1000 kGy) é maior que o alongamento até ruptura dos polietilenos 

de média e alta densidade irradiados com as mesmas doses. 

Krupa e Luyt (2001) verificaram que a irradiação gama influenciou fortemente as 

propriedades mecânicas do PELBD reticulado e não reticulado. Foi constatado que as 

propriedades mecânicas de ambos após a irradiação foram igualmente afetadas. O módulo de 

elasticidade aumentou com o aumento da dose irradiada, porém, a justificativa alegada para 

tal comportamento não foi a ocorrência de reticulações no polímero, e sim um provável 

aumento na cristalinidade, uma vez que o módulo de Young da fase cristalina foi maior do 

que o da fase amorfa. O alongamento na ruptura e a tensão na ruptura dependeram fortemente 

da dose irradiada, tendo o alongamento até ruptura sofrido uma brusca queda da dose de 50 

para as de 150 e 200 kGy (mais de 1000%), levando à dedução de que o aumento da dose 

irradiada mudou o mecanismo de ruptura do material. Tais mudanças puderam ser vistas por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV): em PELBD irradiado com doses de 150 e 250 

kGy, a MEV mostrou que a irradiação fez com que as amostras produzissem rachaduras 

perpendiculares à direção do esforço de tração do ensaio mecânico. Já na MEV do PELBD 

irradiado com 50 kGy não foram observadas tais rachaduras. 

 

2.8.3 Efeitos da irradiação gama nas propriedades térmicas do PELBD 

 

Krupa e Luyt (2001) utilizaram TGA em atmosfera inerte (nitrogênio) para investigar a 

influência da irradiação gama nas propriedades térmicas do PELBD. A estabilidade térmica 

do PELBD foi caracterizada em termos da temperatura de degradação de 5 e 10% de perda de 

massa, assim como, na temperatura de máxima taxa de decomposição da amostra, Tmax,, como 

pode ser visto na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Temperaturas para 5% de degradação, 10% de degradação e da taxa 

máxima de degradação térmica do PELBD por TGA em N2. 

Amostra T5%(ºC) T10%(ºC) Ttmax(ºC) 

PELBD 424,9 436,2 472,4 

PELBD 50 kGy 428,5 438,5 478,3 

PELBD 150 kGy 430,7 469,3 478,8 

PELBD 250 kGy 432,2 441,2 479,9 

Fonte: adaptado de KRUPA e LUYT (2001). 

 

Krupa e Luyt (2001) afirmam que tais resultados mostram que a irradiação gama melhora 

ligeiramente a estabilidade térmica do PELBD e que essa melhora se deve à formação de 

reticulações, comprovadas por ensaios de fração gel. Entretanto, também afirmam que a 

reticulação pode iniciar a degradação polimérica devido à formação de pontos fracos, defeitos 

na estrutura e quando é baixo o grau de cristalinidade do polímero. Sabe-se também que, para 

realizar com mais certeza tal afirmativa diante de valores relativamente próximos como os da 

Tabela 5, deveriam ser realizadas repetições que levassem em consideração o desvio padrão. 

Tidjane e Wilkie (2005) estudaram a influência da irradiação gama nas propriedades 

térmicas do PELBD irradiado tanto no ar como no váuco, por meio da TGA.  Foi observada 

uma diminuição da estabilidade térmica das amostras irradiadas sob o ar, devido a processos 

de degradação termooxidativa que foram comprovados por FTIR. Para as amostras irradiadas 

no vácuo, entretanto, o aumento da estabilidade térmica sugeriu que as reticulações são mais 

predominantes, devido à formação de estruturas tridemnsionais mais compactas. Os valores 

das temperaturas de início da degradação térmica não mostraram diferenças significativas, 

exceto em doses elevadas (>100 kGy).  

Oliveira (2014) estudou os efeitos da irradiação gama nas propriedades térmicas do 

PELBD injetado utilizando a TGA sob atmosfera de oxigênio. No contexto geral, foram 

relatadas duas perdas de massa significativas: a primeira é atribuída à decomposição de 

ligações das cadeias curtas, enquanto que a segunda, à degradação das cadeias longas. O 

material irradiado com doses 5 e 10 kGy apresentam redução em suas temperaturas de 

decomposição, sendo a causa supostamente atribuída à predominância de cisões na cadeia 

polimérica. Entretanto, nas irradiações gama de 50 e 100 kGy, as temperaturas de 

decomposição aumentaram em comparação ao PELBD não irradiado, sendo evidenciada a 

predominância de reticulações nessas doses, comprovadas com resultados de índice de fluidez 

e fração gel. 
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2.9 Uso da TGA para monitoramento da degradação de cabos elétricos 

 

Boguski et. al (2014) monitoraram a degradação de cabos elétricos envelhecidos com 

altas doses de radiação gama. Foram investigadas as propriedades térmicas, espectroscópicas 

e mecânicas do EVA (Ethylene Vinyl Acetate – Poliacetato de Vinila) presente no 

revestimento polimérico de cabos elétricos utilizados em Centrais Nucleares. O enfoque do 

trabalho foi pesquisar a correlação entre a TGA e a degradação polimérica devida à irradiação 

gama dos cabos elétricos contendo EVA em seu revestimento. A TGA foi feita em dois tipos 

de atmosfera: inerte (N2) e oxidante (Ar sintético). Também utilizou dois métodos diferentes: 

dinâmico (35 - 600ºC a 10ºC/min) e isotérmico (50ºC/min até 400ºC e mantendo em 400ºC 

até só restar resíduo). Primeiramente, percebeu-se que a TGA dinâmica em Ar sintético, sua 

respectiva DTGA (Análise Termogravimétrica Diferencial) e a TGA isotérmica em atmosfera 

de N2 não serviam para monitoramento da degradação dos cabos. As curvas obtidas foram 

muito parecidas, não havendo diferenças significativas entre o material irradiado e aqueles 

que receberam as maiores doses, mesmo com taxas de dose diferentes. 

Contudo, um comportamento diferente foi percebido na TGA isotérmica em atmosfera 

oxidante (Ar sintético). O tempo de degradação térmica aumentou com o aumento da dose, 

indicando que, nesse caso, seria possível correlacionar a TGA com a dose de irradiação gama 

que o material tomou. Mesmo com duas taxas de dose diferentes (0,6 kGy/h e 6,0 kGy/h), 

esse resultado pôde ser observado, como é possível visualizar na Figura 18 (BOGUSKI et. al, 

2014). 

 

Figura 18 – TGA isotérmica em Ar Sintético do revestimento polimérico de EVA de 

cabos elétricos usados em Centrais Nucleares 

 

Fonte: adaptado de BOGUSKI et. al (2014) 

0,6 kGy/h 6,0 kGy/h 
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Foi possível correlacionar, então, a TGA isotérmica com a dose irradiada utilizando o 

tempo necessário para a degradação da metade da massa inicial. A correlação foi confirmada, 

como pode ser visto na Figura 19 A. Ensaios mecânicos foram realizados para verificar a 

correlação do alongamento até ruptura (%) com o tempo até degradação da metade da massa 

inicial (Figura 19 B) e foi verificado que existe sim correlação. Concluiu-se que a TGA 

isotérmica em atmosfera oxidante é um potencial método de diagnóstico da degradação de 

cabos elétricos utilizados em Centrais Nucleares (BOGUSKI et. al, 2014). 

 

Figura 19 – Relações entre o tempo até decomposição da metade da massa inicial da 

TGA com a dose irradiada (A) e com o alongamento percentual até ruptura obtido via 

ensaios mecânicos (B) 

 

Fonte: adaptado de BOGUSKI et. al (2014) 

 

Não foi encontrado na literatura estudo que correlacione a TGA como medida da 

degradação de cabos elétricos que utilizam revestimento polimérico contendo polietileno 

Durante os ensaios térmicos para o presente trabalho, tentou-se encontrar para o PELBD 

verde a mesma correlação que Boguski et. al (2014) encontraram para o EVA utilizando a 

TGA. Porém, tanto nas análises TGA dinâmicas como nas isotérmicas, os termogramas do 

revestimento contendo PELBD verde não se comportaram de forma que fosse possível 

perceber uma correlação com a dose absorvida. Assim, verificou-se neste trabalho não ser 

adequado o monitoramento por TGA (em regime isotérmico) da degradação do PELBD verde 

após sofrer irradiação gama. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram utilizadas amostras de cabos elétricos de baixa tensão (<1kV) cujo revestimento 

é um compósito polimérico contendo o Polietileno Linear de Baixa Densidade verde (PELBD 

verde) produzido com tecnologia sustentável.Os cabos elétricos utilizados possuem nome 

comercial Afumex Green® 750 V e diâmetro nominal de 4mm. Foram fabricados pela 

empresa PRYSMIAN (São Paulo/SP). 

 

3.1 Irradiação dos cabos elétricos 

 

3.1.1 Preparo das amostras a serem irradiadas 

 

Os cabos foram cortados em aproximadamente 0,5 m de comprimento e enrolados com 

fita isolante (Figura 20) formando rolos com diâmetros de 10 a 15 cm, para simular condições 

reais de operação e facilitar a irradiação de grande quantidade de amostras na câmara do 

irradiador de 
60

Co. 

 

Figura 20 – Rolos de cabos elétricos contendo PELBD verde após irradiação gama 

 

Fonte: o Autor (2017). 
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3.1.2 Irradiação das amostras 

 

As amostras foram expostas à irradiação gama sob o ar, à temperatura ambiente 

(aproximadamente 27°C), em uma fonte de Co-60 (taxa de dose de ~ 2,18 kGy/h em outubro 

de 2017), localizada no GAMALab/DEN-UFPE, nas doses de 15, 30, 60, 150, 250, 500, e 

1000 kGy. 

 

3.2 Análise térmica 

 

3.2.1 Preparo das amostras para análise térmica 

 

Pequenos pedaços do revestimento dos cabos elétricos irradiados e não irradiados 

(Figura 21), medindo de 5 a 10mm² de área, foram utilizados como amostras para os ensaios 

térmicos de TGA. As massas que foram aferidas variaram entre 5 e 20mg. 

 

Figura 21 – Pedaços do revestimento polimérico dos cabos elétricos contendo PELBD 

verde, em diferentes doses 

 

Fonte: o Autor (2017). 
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3.2.2 Análise termogravimétrica (TGA) 

 

O ensaio TGA foi realizado nas dependências do Laboratório de Polímeros e 

Nanoestruturas do Departamento de Energia Nuclear, utilizando o equipamento TGA/DSC 2 

da Mettler Toledo®. Todas as análises foram feitas em duas atmosferas diferentes: uma inerte 

(N2) e outra oxidante (O2). Foi utilizado o método dinâmico em ambas as atmosferas, com o 

objetivo de determinar os parâmetros cinéticos da decomposição térmica do polímero. Esse 

método consistiu no aquecimento da amostra no intervalo de temperatura de 30 a 550°C, com 

uma taxa de aquecimento de 10°C/min com o gás de reação em fluxo de 50 mL/min. 

 

3.3 Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

Os pequenos pedaços da Figura 21 também foram utilizados como amostras para FTIR. 

Os ensaios foram realizados nas dependências do laboratório de Polímeros e Nanoestruturas 

do Departamento de Energia Nuclear, utilizando um equipamento FTIR da Jasco®, em 

intervalo de número de onda de 4000 a 400 cm
-1

, com resolução de 4 cm
-1

, em modo 

transmitância, utilizando a técnica de ATR (do inglês, Atenuated Total Reflectance). Para 

cada dose foram analisadas duas amostras: uma da superfície azul (externa) e outra da parte 

branca (interna) do revestimento dos fios. Ambas as superfícies podem ser vistas e 

distinguidas no revestimento que é mostrado na Figura 22. 

 

Figura 22 – Revestimento contendo PELBD verde de cabo elétrico de baixa tensão com 

elucidação de sua parte externa (azul) e interna (branca) 

 

Fonte: o Autor (2017). 
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3.4 Ensaios Mecânicos 

 

Foram realizados no Laboratório de Engenharia Biomédica, que fica no Centro de 

Tecnologia e Geociências (CTG) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), utilizando 

uma Máquina de Ensaios de Tração da marca Shijin (Figura 23), modelo WDW-E,visando 

determinar o alongamento até ruptura dos revestimentos do PE Verde dos cabos elétricos 

irradiados e não irradiados. 

As partes tracionadas das amostras foram os 50 mm centrais de cada espécime, com 

velocidade da garra de 50 mm/min (ASTM D1248 – 12 e ASTM D638 – 14). 

 

Figura 23 – Máquina de Ensaios de Tração da marca Shimeji, modelo WDW-E (esq.), 

com a área da amostra a ser ensaiada em destaque (dir.) 

 

Fonte: o Autor (2017) 

 

3.4.1 Preparo das amostras para os Ensaios Mecânicos 

 

O material condutor (fio de cobre) precisou ser cuidadosamente removido dos cabos já 

irradiados, de modo que apenas as propriedades mecânicas do revestimento plástico fossem 

estudadas. Para cada dose irradiada foram produzidos espécimes com 150 mm de 

comprimento. 



52 

 

O preparo da amostra deveria influenciar minimamente o resultado do ensaio. Para isso, 

o procedimento tomado seguiu a sequência da Figura 24. Primeiro os pedaços de fios a serem 

cortados foram medidos com uma trena (Figura 24 A). Depois, o lado a ser rasgado para a 

retirada do material condutor foi marcado à caneta, para uniformizar o corte (Figura 24 B). 

Em seguida, todas as amostras foram rasgadas com o mesmo estilete (Figura 24 C), no 

mesmo sentido, em cima da marca que havia sido feita no procedimento da Figura 24 B. Por 

último, o material condutor foi finalmente retirado (Figura 24 D). Foram preparadas 10 

amostras para cada dose irradiada. 

 

Figura 24 – Etapas do preparo das amostras para os Ensaios Mecânicos 

 

Fonte: o Autor (2017) 

 

3.4.2 Medição da Área de Secção Transversal 

 

Para cada dose, três amostras preparadas na seção anterior foram escolhidas 

aleatoriamente. Com um paquímetro, mediram-se a largura e a espessura dessas amostras 

quando submetidas à tração, sendo a área de secção transversal durante o ensaio aproximada 

pela de um retângulo. O desvio padrão foi aceitável, como pode ser visto no Apêndice A. 
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3.4.3 Ensaios Mecânicos de Tração 

 

Com as amostras prontas para os ensaios (Figura 25), cada uma delas foi tracionada até 

a ruptura. Foram consideradas as 4 (quatro) repetições mais próximas da média para cada 

dose, cujos valores podem ser vistos no Apêndice A. Os dados fornecidos ao software do 

equipamento foram o comprimento a ser tracionado, em milímetros, e a área de secção 

transversal, em milímetros quadrados. 

 

Figura 25 – Amostras prontas para os ensaios mecânicos 

 

Fonte: o Autor (2017) 

 

3.4.4 Cálculos do Modelo Matemático para o Alongamento na ruptura x Dose 

 

Os cálculos do Modelo Matemático para o Alongamento na ruptura x Dose foram 

realizados utilizando o software Sigma Plot®. Por meio deles foi determinada a função 

matemática que melhor se ajustou aos dados obtidos, os coeficientes de determinação R² 

(curva e ajuste), os desvios padrão dos coeficientes obtidos, o teste de normalidade (Shapiro-

Wilk) e o teste de variância constante. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Influência da radiação gama nas propriedades espectroscópicas do PELBD verde 

usado no revestimento de cabos elétricos 

 

A Figura 26 mostra as análises de FTIR/ATR para a superfície do material compósito 

polimérico (PELBD) isolante interno (parte branca) dos fios que contém PELBD verde. Em 

destaque estão as principais bandas que caracterizam o polietileno de acordo com a literatura: 

C–H alifáticas (2900 – 2800 cm
-
¹), angulares de CH2 (1470 – 1430 cm

-
¹) e angulares de 

cadeia –(CH2)n– (790 – 720 cm
-
¹). Essas últimas também são conhecidas, em inglês, como 

“rocking vibrations” (TORIKAI et. al, 1986; QIU et. al, 2005; SILVALINGAN ,SAROOP, 

2013; OLIVEIRA, 2014; CARO, COMAS, 2017). 

 

Figura 26 – Análises de FTIR/ATR da parte interna (branca) do revestimento dos fios 

contendo PELBD verde 

 

Fonte: o Autor (2017) 
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Ainda sobre a Figura 26, com o aumento da dose é perceptível a notória diminuição 

das bandas que caracterizam o polietileno (2916 cm
-
¹, 2848 cm

-
¹, 1434 cm

-
¹ e 728 cm

-
¹). Tais 

mudanças sinalizam que a irradiação gama em altas doses provocou cisões das cadeias 

poliméricas (seção 2.5.1), levando à degradação molecular do PELBD verde. As bandas na 

região entre 1640 – 1577 cm
-
¹ correspondem a duplas ligações C=C, com discreto aumento na 

amostra de 1000 kGy, devido à irradiação do material compósito.O estiramento em 970 cm
-
¹ 

também corresponde a ligações duplas, porém, ao contrário do que ocorreu em 1577 cm
-
¹, 

houve diminuição da banda com o aumento da dose. É possível que as bandas 1734 cm
-
¹ e 

1162 cm
-
¹ correspondam, respectivamente às ligações C=O e C–O de ésteres, típicas de 

plastificantes que, provavelmente, fazem parte do material compósito que reveste os cabos 

elétricos, cuja composição não foi revelada pelo fabricante (TORIKAI et. al, 1986; 

SILVERSTEIN, 2005; SILVALINGAN ,SAROOP, 2013). 

.Na Figura 27 são exibidos os perfis da análise de FTIR/ATR da parte azul (externa) 

dos revestimentos dos fios que contém PELBD verde. Nela, percebem-se, além das bandas 

características do PE já descritas na Figura 26, estiramentos que, de acordo com Silverstein 

(2005), correspondem aos grupos C=O (1740 – 1630 cm
-
¹) e OH (3400 – 3200 cm

-
¹). 
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Figura 27 – Análises de FTIR/ATR da parte externa (azul) do revestimento dos fios 

contendo PELBD verde 

 

Fonte: o Autor (2017) 

 

Na parte externa dos fios de PELBD irradiados, a banda forte e larga formada em 3297 

cm
-1

corresponde à hidroxila. O seu crescimento com o aumento da dose indica a ocorrência 

de processos rádio-oxidativos no material durante a irradiação gama dos cabos elétricos, já 

que, além dessa ter sido feita em ar atmosférico, conforme descrito em Material e Métodos 

(3.1.2), a estrutura química do PE não possui hidroxilas. Tal banda não se formou de 

notavelmente nas amostras do revestimento interno porque, nesse caso, não houve contato 

com o ar atmosférico durante a irradiação gama. 

A banda 1734 cm
-
¹correspondeà ligação C=O. Todavia, a Figura 27 mostra que ela já 

estava presente na amostra não irradiada, não sendo possível, portanto, atribuí-la a processos 

oxidativos no PELBD verde. Sugere-se, então, sua ocorrência a plastificantes (como na 

Figura 26) e/ou outros componentes do material compósito que revestem os cabos elétricos, 

como estabilizantes térmicos e corantes. Segundo Silverstein (2005), a região entre 1570 – 

1590 cm
-1

abriga bandas correspondentes a ligações C=C de aromáticos, como o estiramento 

visto em 1585 cm
-1

. Uma vez que não foram encontrados na literatura relatos de que a 
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irradiação do PELBD forme compostos aromáticos, sugere-se, então, que o aumento do 

estiramento 1585 cm
-1

 com o aumento da dose está associado a processos radiolíticos que não 

ocorreram no PELBD, mas sim em outras substâncias do material compósito. 

Os resultados de FTIR obtidos para o PELBD verde condizem com os que foram 

encontrados na literatura (ver seção 2.8.1) para o PELBD convencional no tocante ao 

aumento da degradação com o aumento da dose absorvida, devido às cisões da cadeia 

polimérica, e no tocante à ocorrência de processos oxidativos ocorridos durante a irradiação 

do polímero em atmosfera oxidante (ver seção 2.5.3), devido ao fato de esse procedimento ter 

sido feito sob ar atmosférico. É observado, tanto nos espectros da parte externa como também 

da parte interna do revestimento dos cabos elétricos, o surgimento das bandas 873 – 874 cm
-1

e 

3693 – 3694 cm
-1

, que pode ser atribuído às absorções de outros componentes que se 

encontram no compósito polimérico à base de PELDB verde, objeto deste trabalho. Esses 

componentes geralmente são aditivos estabilizantes (oxidativos e térmicos), retardantes à 

chama, pigmentos, etc. Os picos que aparecem por volta de 2300 – 2400 cm
-
¹ correspondem 

às deformações axiais simétricas do CO2 presente na atmosfera durante a análise. 

 

4.2 Influência da radiação gama nas propriedades mecânicas do revestimento de 

cabos elétricos contendo PELBD verde 

 

Charlesby (1953) concluiu que as radiações de alta energia à temperatura ambiente 

destroem a cristalinidade do Polietileno, mas, também produzem reticulações. Quando a perda 

de cristalinidade é predominante, o polímero se torna mais flexível e o Módulo de 

Elasticidade reduz seu valor. Entretanto, excessos de reticulações causam redução no 

alongamento na ruptura, por causa da pouca mobilidade tridimensional das cadeias durante a 

aplicação da força de tração do material. A bibliografia sobre esse comportamento não é 

precisa, especialmente para o PELBD. Tamboli et. al (2004) estudaram o polietileno 

reticulado. Seus estudos corroboram o que é proposto por Charlesby (1953) quanto ao fato de 

as reticulações destruírem a cristalinidade do polímero, levando à gradual redução do 

alongamento na ruptura. Porém, Nielsen (1969) estudou os efeitos das reticulações dos 

polímeros em suas propriedades físicas e afirmou que o alongamento até ruptura 

primeiramente cresce com o aumento inicial das reticulações para que, depois, com o 

contínuo aumento dessas reticulações, passem a decair. A Figura 28 mostra como as 

propriedades de força de tração, tensão de tração e módulo de elasticidade, determinadas no 

ponto de ruptura, se alteram de acordo com a dose absorvida. 
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Figura 28 – Correlações entre propriedades mecânicas dos revestimentos dos fios de 

PELBD verde e a dose irradiada. 

 

Fonte: o Autor (2017) 
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Observando tanto a Figura 28 como também a Tabela 11do Apêndice A pode ser visto 

que as propriedades de Força na ruptura (Figura 28A), Tensão de Tração na ruptura (Figura 

28B) e o Módulo de elasticidade (Figura 28C) não se alteram significativamente nas doses 

inferiores a 250 kGy, visto que essas medidas se sobrepõem quando comparadas com seus 

desvios padrão. Todavia, nas doses superiores a 250 kGy, houve redução significativa de 

todas as propriedades em comparação ao material não irradiado, incluindo o módulo de 

elasticidade. Dessa dose em diante, sugere-se a ocorrência do efeito de cisões na cadeia 

principal, sendo observado também nas propriedades espectroscópicas do material nas doses 

de 500 e 1000 kGy. 

Centrais nucleares (NPP’s) dependem principalmente dos dados de qualificação dos 

fabricantes para garantir um desempenho adequado dos cabos elétricos utilizados em suas 

instalações. São realizados poucos testes para verificar sua confiabilidade em longo prazo. 

Com os esforços em curso para estender a vida útil das NPP’s, é preciso monitorar a 

degradação por envelhecimento desses cabos elétricos para garantir sua substituição antes do 

fim da sua vida útil. Na área de instrumentação e controle, os cabos são um dos componentes 

mais preocupantes para o gerenciamento desse envelhecimento, especialmente em NPP’s que 

buscam renovação de licença além dos 40 anos usuais. Felizmente, os experimentos 

realizados até então mostram que os cabos adequadamente qualificados e dimensionados 

podem servir por 40 anos ou mais, desde que sejam instalados em locais e condições 

apropriadas (IAEA, 2012). 

 Para verificar a viabilidade do uso do PELBD verde em cabos elétricos que serão 

utilizados em Centrais Nucleares, torna-se necessário, então, analisar os dados do 

alongamento na ruptura obtidos via ensaios mecânicos de tração. A Figura 29 mostra todos os 

pontos do perfil Alongamento na ruptura dos cabos contendo PELBD verde versus dose 

absorvida, com o traçado do melhor modelo matemático ajustado. A Tabela 6 exibe os 

principais dados desse modelo, incluindo o cálculo da função matemática mais aproximada 

que pôde descrever o alongamento em função da dose irradiada. 
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Figura 29 – Alongamento na ruptura versus Dose absorvida de 0 a 1000 kGy 

 

Fonte: o Autor (2017) 

 

 

Tabela 6 – Dados do modelo matemático para o Alongamento na ruptura versus Dose 

absorvida. 

Função matemática em que foi obtido o melhor ajuste:y = y0 + a*e(-b*x)
 

Equação do melhor ajuste matemático: y = 14,8209 + 107,0373*e^(-0,0028x) 

Coeficientes de determinação:R2 = 0,9492 ; R2
ajuste = 0,9289 

Desvios Padrão dos coeficientes da função em que foi obtido o melhor ajuste: 

y0 = 8,3873 a = 11,0790 b = 0,0028 

Testes estatísticos: 

Teste de Normalidade (Shapiro-Wilk) 
(Westatístico = 0,8943, Nível de significância ≤ 0,001) 

Aprovado (P = 0,2564) 

Teste de variância constante Aprovado (P = 0,0096) 

Fonte: o Autor (2017) 
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Cabos e fios elétricos, utilizados em centrais nucleares, geralmente são expostos à 

irradiação gama em taxas de doses próximas de 1kGy/ano de irradiação (Bartonicek et al., 

1999), o que resulta em uma dose absorvida de aproximadamente 40 kGy em 40 anos de 

operação. O alongamento na ruptura mínimo necessário para o pleno funcionamento do cabo 

elétrico em condições normais e de acidentes, conforme determina a Agência Internacional de 

Energia Atômica (IAEA), é de 50% em valor absoluto. 

Neste trabalho, os dados experimentais do alongamento em função da dose, se ajustam 

de maneira adequada a um modelo exponencial, cujos parâmetros de ajuste são mostrados na 

Tabela 6. Assim, de acordo com esse modelo, o alongamento absoluto na ruptura de 50% só é 

atingido pelos cabos de PELDB verde após a absorção de aproximadamente 118 kGy de 

irradiação gama, possibilitando seu uso em Centrais Nucleares. É compreensível que essa 

dose de irradiação foi alcançada em escala de laboratório, com a irradiação das amostras 

ocorrendo a uma taxa de dose (~2,2 kGy/h neste trabalho) bem elevada quando comparada às 

taxas de dose das condições reais em que os cabos elétricos estão expostos nas instalações das 

centrais nucleares. De acordo com a IAEA (2012), a taxa de dose máxima de operação das 

centrais nucleares varia entre 0,1 e 1,0 Gy/h. Certamente, nessas condições (reais), a redução 

em 50% do alongamento na ruptura do material pode ocorrer em valores diferentes dos que 

foram obtidos em escala de laboratório. Todavia, ainda assim o envelhecimento acelerado da 

amostra pelo agente de radiação (Co-60) fornece uma boa aproximação, em curto tempo, da 

perda das propriedades mecânicas dos cabos e fios elétricos quando expostos à irradiação de 

alta energia. 

 

4.3 Influência da radiação gama nas propriedades térmicas do PELBD verde usado 

em cabos elétricos 

 

As Tabelas 7 e 8 exibem os principais parâmetros da análise termogravimétrica (TGA) 

dos oito termogramas (Figuras 30 e 31) obtidos para o PELBD verde contido no revestimento 

dos cabos elétricos, sendo quatro deles em atmosfera de N2 e os outros quatro em atmosfera 

de O2.  
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Tabela 7 – Parâmetros TGA em N2 dos revestimentos contendo PELBD verde 

Dose 

(kGy) 

Nitrogênio 

T(onset)(ºC) TTmáx*(ºC)
 

T(endset)(ºC) 

Resíduo** 

Δm(%) 

Tempo*** 

Δt (min) 

1º 

Etapa 

2º 

Etapa 

1º 

Etapa 

2º 

Etapa 

1º 

Etapa 

2º 

Etapa 

1º 

Etapa 

2º 

Etapa 

1º 

Etapa 

2º 

Etapa 
Total 

0 362,39 - 458,51 - 479,95 - 48,44 - 13,08 - 13,08 

250 361,49 438,75 407,30 461,65 427,52 482,52 78,78 45,50 6,29 4,36 10,65 

500 354,75 435,60 402,36 471,09 427,97 494,33 84,91 46,73 6,47 6,33 12,80 

1000 350,71 441,89 414,94 472,88 429,76 498,08 7,66 46,55 7,82 5,93 13,75 

*Temperatura da Taxa Máxima de decomposição, também chamada de Temperatura da Inflexão 

** O resíduo refere-se à diferença de massa percentual (Δm) do material não decomposto na etapa 

*** O tempo (Δt) se refere ao intervalo de tempo entre o início e o fim da etapa de decomposição térmica 

Fonte: o Autor (2017) 

 

Tabela 8 – Parâmetros TGA em O2dos revestimentos contendo PELBD verde 

 

*Temperatura da Taxa Máxima de decomposição, também chamada de Temperatura da Inflexão 

** O resíduo refere-se à diferença de massa percentual (Δm) do material não decomposto na etapa 

*** O tempo (Δt) se refere ao intervalo de tempo entre o início e o fim da decomposição térmica 

Fonte: o Autor (2017) 

 

Khonakdar (2015) caracterizou o PELBD puro por TGA em método dinâmico 

utilizando atmosferas de nitrogênio e oxigênio. Seus resultados apresentaram variações de 

massa diferentes das obtidas neste trabalho, não deixando nenhum resíduo, enquanto que os 

termogramas TGA do revestimento dos cabos elétricos contendo PELBD verde mostraram, de 

acordo com as Tabelas 7 e 8, resíduos finais entre 40 e 50 %. Tais diferenças se devem ao fato 

dos revestimentos dos cabos elétricos não serem feitos de PELBD puro, mas sim de um 

compósito polimérico contendo aditivos, estabilizantes, retardantes de chama e pigmentos; 

que acabam não se degradando por completo mesmo em altas temperaturas. A composição 

dessas substâncias que fazem parte do compósito não foi revelada pelo fabricante. 

O Apêndice B exibe os parâmetros da Análise Termogravimétrica Diferencial 

(DTGA) do PELBD verde em diferentes doses absorvidas de irradiação gama, nos ambientes 

de N2 e O2. As DTGA’s da Figura 32 do Apêndice B mostram que, em N2, só houve um 

estágio de degradação térmica para o material não irradiado enquanto todas as amostras 

Dose 

(kGy) 

Oxigênio 

T(onset)(ºC) TTmáx*(ºC)
 

T(endset)(ºC) 

Resíduo** 

Δm (%) 

Tempo*** 

Δt (min) 

Etapa única Etapa única Etapa única Etapa única Etapa única 

0 368,06 370,52 380,85 44,83 2,75 

250 376,67 398,20 404,38 45,57 3,64 

500 381,99 406,33 413,55 45,56 4,43 

1000 398,38 406,17 410,68 44,43 3,77 
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irradiadas apresentaram dois estágios, evidenciando que a irradiação gama adicionou ao 

material mais uma reação de decomposição térmica em N2. Já no caso do O2, a Figura 33, 

também do Apêndice B, mostra que todas as decomposições térmicas ocorreram com apenas 

um estágio. 

 

4.3.1 Influência da atmosfera e da dose absorvida de radiação gama na degradação térmica 

do PELBD verde 

 

As Figuras 30 e 31 a seguir exibem comparações entre os termogramas TGA das 

amostras não irradiadas e irradiadas com 250; 500 e 1000 kGy nas atmosferas de oxigênio e 

nitrogênio. 

 

Figura 30 – Termogramas TGA 0, 250, 500 e 1000 kGy em N2 

 

Fonte: o Autor (2017) 

 

Taxa de Aquecimento: 
10 ºC/min 
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Figura 31 – Termogramas TGA 0, 250, 500 e 1000 kGy em O2 

 

Fonte: o Autor (2017) 

 

Quanto às atmosferas dos ensaios, percebe-se que a decomposição térmica em O2 

ocorreu mais rapidamente do que em N2. Canevarolo (2004) explica que, em análises 

termogravimétricas, tal fato se deve à oxidação do material carbonáceo residual do polímero, 

convertido principalmente em CO2 devido à ação de uma atmosfera oxidante, que no caso do 

presente trabalho foi o gás oxigênio. Esse fenômeno não ocorre na atmosfera de nitrogênio, 

que é inerte. Dessa forma, os resultados obtidos tanto nas Figuras 30 e 31 como também nas 

Tabelas 7 e 8 condizem com outros da literatura (ver seção 2.8.3): a degradação térmica do 

PELBD na atmosfera oxidante ocorre em menor tempo do que na atmosfera inerte, devido aos 

processos termo-oxidativos que o polímero é submetido quando aquecido na presença de um 

agente oxidante. 

Para avaliar como a dose absorvida de irradiação gama afetou as propriedades térmicas 

do PELBD verde contido nos revestimentos de cabos elétricos, torna-se necessário observar 

novamente as Figuras 30 e 31. É perceptível na Figura 30 que, em atmosfera de nitrogênio, a 

dose irradiada não tem influência significativa no perfil da degradação térmica do PELBD 

Taxa de Aquecimento: 
10 ºC/min 

Oxigênio 
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verde. A decomposição da amostra não irradiada foi pouco modificada em comparação com 

as outras, que tomaram centenas de quilograys de radiação gama. Não há diferenças 

significativas entre as curvas. Entretanto, quando a atmosfera foi o oxigênio, um 

comportamento diferente foi observado. 

Observando a Figura 31 e correlacionando-a com os dados obtidos da Tabelas 8, é 

possível perceber um aumento gradual da temperatura em TTmax (temperatura de máxima taxa 

de degradação térmica) do PELBD verde em O2, à medida que a dose é aumentada. O fato de, 

em O2, a amostra irradiada com 1000 kGy ter sofrido uma degradação térmica semelhante à 

da amostra irradiada com metade dessa dose (500 kGy) é justificado pela seguinte 

possibilidade: algumas outras substâncias que fazem parte do material compósito podem estar 

degradando na mesma faixa de temperatura da degradação térmica do PE e, 

consequentemente, influenciando no comportamento da degradação do PE verde. 

 

4.3.2 Cálculo da Energia de Ativação para o PELBD verde 

 
Os valores de energia de ativação são necessários para se calcular a taxa de degradação 

dos cabos elétricos usados em NPP’s (ver seção 2.6.3.1). Broido (1969) desenvolveu um 

método gráfico para o cálculo da Energia de Ativação (EA) utilizando termogramas de TGA. 

Suponha que uma substância sólida pura aquecida no vácuo sofre pirólise por meio de uma 

reação em que pelo menos alguns dos produtos dessa pirólise são voláteis. O progresso da 

reação pode ser determinado, então, pela pesagem contínua da amostra. As massas final (W∞), 

inicial (W0) e em qualquer momento da decomposição térmica (Wt) relacionam-se com a 

fração do número de moléculas iniciais ainda não decompostas(y), que por sua vez 

corresponde à razão entre o número de moléculas não decompostas (N) e o número inicial de 

moléculas (N0), como pode ser visto na Equação 9: 

 

𝒚 =
𝑵

𝑵𝟎
= (𝑾∞ −𝑾𝒕)/(𝑾𝟎 −𝑾𝒕)       (9) 

 

Se a pirólise for realizada de forma isotérmica, a taxa de reação é dada por: 

 

𝑑𝑦
𝑑𝑡
 =  −𝑘𝑦𝑛           (10) 
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em que “n” é a ordem da reação.  Considerando a reação de ordem 1 (n=1), se a constante “k” 

muda com a temperatura absoluta, de acordo com a Equação de Arrhenius: 

 

𝑘 =  𝐴−𝐸𝐴/𝑅𝑇           (11). 

 

E se, em vez de operar de forma isotérmica, a temperatura “T” for uma função linear do 

tempo ”t”, conforme a Equação 12: 

 

𝑇 =  𝑇0 + 𝜇𝑡           (12) 

 

finalmente, combinando as Equações 10, 11 e 12, teremos a equação diferencial: 

 

𝑑𝑦
𝑦𝑛 = − 𝐴 𝜇  𝑒−𝐸𝐴/𝑅𝑇𝑑𝑇        (13), 

 

fazendo as devidas substituições, encontra-se: 

 

𝒍𝒏  𝒍𝒏 𝟏 𝒚   =  − 𝑬𝑨/𝑹  𝟏 𝑻  +  𝐶      (14) 

 

onde “R” = 1,987 cal/molºC é a constante dos gases perfeitos, “y” é dado pela Equação 9 e 

“C” é a constante de integração. Utilizando valores de massas da decomposição térmica, de 

acordo com a dose irradiada e a atmosfera utilizada, com as condições de contorno 0,999 > y 

> 0,001, é possível plotar a reta ln[ln(1⁄y)] versus 1/T (Equação 14) e obter o valor do seu 

coeficiente angular EA/R. Finalmente, a Energia de Ativação da decomposição térmica é 

determinada em cal/mol multiplicando-se o coeficiente angular obtido por R = 1,987 

cal/molºC. Em seguida, caso seja necessário, realiza-se a conversão para kJ/mol. 

Conforme já discutido na seção 4.3.1, neste trabalho as amostras submetidas à TGA são 

compósitos contendo PELBD verde ao invés do polímero puro. Todavia, para o cálculo da EA 

será feita a consideração de que no processo de degradação térmica as reações estão 

ocorrendo em sua grande maioria nas moléculas do PELBD verde, e em poucas quantidades 

de algumas substâncias do compósito que degradam na mesma faixa de temperatura da 
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degradação térmica do PE. Dessa forma, entende-se que o 'mol' da unidade da energia de 

ativação (kJ/mol)  se refere às moléculas do compósito que reagem nessa faixa de 

temperatura, estando incluídas as moléculas do PELBD verde e as de alguns componentes que 

fazem parte da formulação do compósito. 

 Nas Figuras 34 a 39 do Apêndice C é possível visualizar os modelos de Broido feitos 

neste trabalho para o cálculo da EA das decomposições térmicas do PELBD verde em N2 e 

O2, nas amostras irradiadas com 0, 60 e 250 kGy. Tais doses foram escolhidas porque 

representam pontos importantes da curva Alongamento x Dose (Figura 29).  A Tabela 9 exibe 

as energias de ativação que foram calculadas, em kJ/mol, junto com seus tempos de 

degradação térmica. 

 

Tabela 9 – Cálculos da Energia de ativação do PELBD verde pelo Modelo de Broido 

Dose (kGy) 

Energia de Ativação (kJ/mol) Tempo de degradação térmica Δt (min) 

N2 O2 N2 O2 

1º Etapa 2º Etapa Etapa única 1º Etapa 2º Etapa Total Etapa única 

0 67,74 - 392,89 13,08 - 13,08 2,75 

60 98,88 189,44 630,09 6,07 5,62 11,69 1,23 

250 65,72 198,67 201,53 6,29 4,36 10,65 3,64 

Fonte: o Autor (2017) 

 

Corrales et. al (2002) calcularam a EA do PELBD irradiado e apresentaram a hipótese de 

que a energia de ativação aumenta com o decréscimo do tempo de degradação do material, 

por envelhecimento com aquecimento (90°C) ou envelhecimento acelerado por irradiação 

UV. Semelhante a Corrales et al. (2002), foram analisados os dados da Tabela 9 e 

identificadas três situações interessantes com relação a energia de ativação e o intervalo de 

tempo de degradação térmica (Tendset - Tonset): 

 

a) Etapa única de decomposição com efeito da atmosfera na decomposição térmica do 

material: nas amostras não irradiadas, os dados do par EA/Δt para N2 e O2 são 

respectivamente 67,7(kJ/mol)/13,1(min) e 399,9(kJ/mol)/2,7(min). A energia de 

ativação em atmosfera de O2 apresentou valores mais elevados que os do N2 e em 

menor intervalo de tempo de decomposição; 

 

b) Etapa única de decomposição – efeito combinado de O2 e irradiação gama: nessa 

situação existe um efeito combinado na degradação térmica do material devido aos 

processos oxidativos e radiolíticos que ocorrem no experimento TGA. Os dados do 
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par EA/Δt para as doses 250, 0 e 60 kGy em O2 são respectivamente: 

201,5(kJ/mol)/3,6(min); 399,9(kJ/mol)/2,7(min) e 807,7(kJ/mol)/1,2(min). Aqui não 

se dá importância à ordem da dose absorvida, apenas ao par EA/Δt, em que se 

observam energias de ativação mais elevadas em intervalos de tempos de 

decomposição menores. 

  

c) Duas etapas de decomposição no N2 nas doses absorvidas de 60 e 250kGy: a TGA em 

atmosfera de nitrogênio do compósito polimérico irradiado apresenta duas etapas de 

decomposição, o que aumenta a complexidade de análise do sistema. É razoável supor 

que a primeira etapa trata-se das cisões nas cadeias menores do polietileno, enquanto a 

segunda etapa segue a decomposição do material polimérico em sua totalidade.  

 

Segundo Jassim (2014), o cálculo da energia de ativação de um sistema depende do 

método utilizado e das condições de operação do equipamento no ensaio térmico. É 

importante ressaltar que, no processo de degradação térmica dos revestimentos dos fios 

contendo PELBD verde, as reações estão ocorrendo em sua grande maioria nas moléculas do 

PELBD e em poucas quantidades nas substâncias  do compósito que degradam na mesma 

faixa de degradação térmica do PELBD.  

O material compósito contendo PELBD verde apresentou comportamento de 

degradação térmica (com curva TGA dinâmica) diferente do PEBDL puro analisado por 

Khonakdar (2015). Esse último teve apenas uma etapa de decomposição sobre N2 e duas 

etapas sobre O2, ao passo que neste trabalho o perfil da degradação térmica do compósito 

PELBD verde apresentou uma única etapa de degradação sob atmosfera de O2, tanto para o 

material irradiado e não irradiado. Isso mostra o quão complexo é o sistema em estudo quanto 

à análise termogravimétrica. É notório que os componentes presentes no compósito e que 

degradam na faixa de temperatura do PE verde influenciam no comportamento da 

decomposição térmica do polímero. 

Quanto às diferenças dos valores de EA encontrados na literatura, Peterson et. al 

(2001) afirmam que valores um tanto maiores de EA podem ser causados tanto por razões 

físicas como também por discrepâncias entre os métodos matemáticos computacionais 

empregados. Por exemplo: quanto às razões físicas, consta na pesquisa de Madorsky (1964) 

que a energia de ativação efetiva da degradação do PE tende a aumentar com o aumento da 

massa molar ponderal média (M w ): 193 kJ / mol para 𝑀 𝑤  = 11000g/mol; 220 kJ / mol 

para𝑀 𝑤= 16000 g/mol e 277 kJ / mol para 𝑀 𝑤  = 23000 g/mol. Quanto à parte matemático-
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computacional, Park et al. (1999) reforçam que as variações na EA calculada podem ser 

enormes dependendo da abordagem matemática adotada. Comparações entre resultados de 

diferentes autores que calcularam por diferentes métodos a EA do PELBD aquecido a 

10ºC/min com fluxo de 50 ml/min de N2 (condições semelhantes às deste trabalho) podem ser 

vistas na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Energias de Ativação do PELBD calculadas por outros autores usando TGA 

dinâmica a 10ºC/min em fluxo de 50 mL/min de N2, em comparação com outros métodos 

(taxa de aquecimento em 10°C/min). 

Autores Método EA calculada (kJ / mol) 

COONEY et al. (1983) Freeman-Carroll 321,4 

FLYRM, WALL (1966) Flynn-Wall 188,6 

DENQ et al. (1997) Denq 347,2 

Fonte: adaptado de PARK et al. (1999) 

 

Ainda sobre as diferenças dos valores de EA encontrados na literatura, também é 

importante ressaltar que a EA calculada pode variar significativamente de acordo com o 

fabricante do material. Yamamoto e Minakawa (2009) estudaram isolantes de cabos elétricos 

contendo EPR (Borrachas de Etileno-Propileno, do inglês, Ethylene-Propylene Rubber) de 3 

fabricantes diferentes. Mediram valores de EA variando de 84 a 110 kJ/mol para a faixa de 

temperatura de 110 a 120ºC. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 A espectroscopia FTIR-ATR mostrou que altas doses de irradiação gama causam 

diminuições consideráveis nas bandas que caracterizam o polietileno, indicando que o 

polímero provavelmente sofre cisões na cadeia principal quando irradiado em doses 

superiores a 250 kGy, seguidas de processos termo-oxidativos quando há presença de O2. 

 Os Ensaios Mecânicos de Tração mostraram que a irradiação gama em altas doses 

degrada as propriedades mecânicas do PELBD verde, com decréscimos significativos no 

alongamento na ruptura em doses superiores a 60 kGy, se ajustando a um modelo exponencial 

bem definido. O perfil do alongamento na ruptura versus dose absorvida mostrou que os 

cabos elétricos fabricados com PELBD verde possuem vida útil suficiente para serem usados 

durante o ciclo completo de operações de uma Central Nuclear (normalmente de 40 anos). 

As análises de TGA mostraram que a degradação térmica dos revestimentos dos fios 

contendo PELBD verde comporta-se de forma diferente de acordo com a atmosfera usada. Os 

resultados evidenciam que o oxigênio age como um catalisador, acelerando as reações de 

decomposição do polímero. Os efeitos radiolíticos induzidos pela irradiação gama no 

compósito polimérico provocam mudanças significativas apenas no perfil da TGA da 

atmosfera de O2, não tendo influência significativa na TGA em atmosfera de N2. Os valores 

dos resíduos observados nos termogramas TGA dos revestimentos de cabos elétricos 

contendo PELBD verde são diferentes dos encontrados na literatura para o PELBD puro, 

devido ao fato de o material compósito polimérico desse revestimento não ser composto 

unicamente por PELBD verde, mas também por retardantes de chama, pigmentos e aditivos. 

A energia de ativação do PELBD verde contido no compósito polimérico que reveste cabos 

elétricos aumenta com o decréscimo do tempo de degradação do material em ensaios 

térmicos. 

Os resultados obtidos servirão de base para que outros pesquisadores se aprofundem 

nas pesquisas sobre a irradiação gama em Polietileno Verde e sobre o uso de polímeros verdes 

em Centrais Nucleares. Ambos os temas, apesar de ainda pouco discutidos em âmbito 

acadêmico, são de relevante importância econômico-ambiental. 
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APÊNDICE A - RESULTADOS DOS ENSAIOS MECÂNICOS 

 

Tabela 11 – Principais resultados dos Ensaios Mecânicos 0 a 1000 kGy 

Dose 

(kGy) 

Força na 

ruptura 

(N) 

 

Tensão na 

ruptura 

(MPa) 

Along.na 

ruptura 

(mm) 

 

Along. na 

ruptura 

(%) 

 

Módulo de 

Elast. 

(MPa) 

 

Área de 

sec.transv. 

(mm²) 

 

0 84,4 ± 3,1 8,8 ± 0,3 54,091 ± 4,881 108,18 ± 9,76 40,21 ± 2,40 9,59 ± 0,40 

15 84,0 ±0,7 8,8 ±0,1 63,798 ±6,217 127,60±12,43 43,11 ±1,92 9,51±0,38 

30 81,2±1,7 8,2±0,2 49,432±5,807 98,86±11,61 42,71 ±4,78 9,92±0,75 

60 79,6±2,5 8,0±0,2 32,521±3,556 65,04±7,11 46,12 ±4,57 9,98±0,23 

150 82,8 ± 0,8 8,4 ± 0,1 22,435 ± 0,378 44,87 ± 0,76 48,65 ± 9,65 9,90 ± 0,04 

250 72,2 ± 4,2 6,9 ± 0,4 12,299 ± 1,030 24,60 ± 2,06 30,71 ± 1,75 10,43 ± 0,65 

500 35,4 ± 7,6 3,3 ± 0,7 7,436 ± 0,438 14,85 ± 0,88 14,91 ± 5,06 10,60 ± 0,13 

1000 43,2 ± 3,8 4,5 ± 0,4 8,293 ± 0,789 16,30 ± 1,58 16,69 ± 6,60 9,58 ± 0,45 

Fonte: o Autor (2017) 
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       APÊNDICE B – ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA 

               DIFERENCIAL (DTGA) 

 

Figura 32 – DTGA’s 0, 250, 500 e 1000 kGy em N2 

 

Fonte: o Autor (2017) 
 

 

Figura 33 – DTGA’s 0, 250, 500 e 1000 kGy em O2 

 

Fonte: o Autor (2017) 
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APÊNDICE C - CÁLCULOS DA ENERGIA DE ATIVAÇÃO 

PELO MODELO DE BROIDO (1969) 

 

Figura 34 – Energia de Ativação no O2, em dose de 0kGy (material não irradiado). 

 
Fonte: o Autor (2017) 

 

 

Figura 35 – Energia de Ativação N2 0kGy 

 
Fonte: o Autor (2017) 
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Figura 36 – Energia de Ativação no N2 em dose de 60 kGy 

 
Fonte: o Autor (2017) 
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Figura 37 – Energia de Ativação no O2 em dose de 60 kGy 

 
Fonte: o Autor (2017) 

 

 

Figura 38 – Energia de Ativação no O2 em dose de 250 kGy 

 
Fonte: o Autor (2017) 
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Figura 39 – Energia de Ativação no N2 em dose de 250 kGy 

 
Fonte: o Autor (2017) 

 

 


