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ESTUDO DA AÇÃO DE ADITIVOS COMERCIAIS NA

ESTABILIZAÇÃO RADIOLÍTICA DO POLICARBONATO DUROLON®

Autora: Carlas Renata Prissila Costa Ferreira

Orientador: Elmo Silvano de Araújo
Co-orientadora: Kátia Aparecida da Silva Aquino

RESUMO

O policarbonato (PC), cujo produto de fabricação nacional é designado DUROLON®, é
utilizado na fabricação de artefatos médico-farmacêuticos que podem ser esterilizados por
radiação gama. A dose de 25kGy é comumente utilizada para esta finalidade, sendo o valor
aceito em muitos países para o processo de esterilização por irradiação com raios gama.
Quando exposto à radiação gama, o PC sofre cisões na cadeia principal, levando à degradação
molecular e consequente alteração nas suas propriedades físicas. A alteração mais marcante é
percebida pelo amarelecimento do material, decorrente da formação de centros de cor
induzida pela radiação. Neste estudo, investigamos a ação de aditivos comerciais na
estabilização radiolítica do DUROLON®, na forma de corpos de prova. Os aditivos
pesquisados são produtos comerciais frequentemente utilizados na estabilização foto e termo-
oxidativa de polímeros. Adicionalmente, formulações contendo um antioxidante padrão (D),
que é um fosfito de alto desempenho e corantes máster de cor (mistura de corantes azul e
violeta), também foram testadas, com a finalidade de observar possíveis reduções no índice de
amarelecimento por mascaramento da cor amarela formada no PC irradiado. Outra
formulação estudada incluiu o antioxidante padrão (D) e um corante amarelo (T-1A), para
comparação dos efeitos radiolíticos em um material já apresentava cor amarela antes da
irradiação. Os valores iniciais de transmitância luminosa (T%) para o controle e demais
amostras foram acima de 80%. Observou-se que o PC controle, fornecidos de fábrica com
0,08% de D, assim como as amostras PC contendo os demais estabilizantes e corantes
estudados, apresentavam amarelecimento logo após a irradiação a 35kGy e perda de T% de
~80% em relação ao valor inicial, em comprimento de onda ë = 420nm e ~20% em ë =
680nm. A recuperação parcial da T% se deu em 2 a 4 semanas em amostras armazenadas à
temperatura ambiente e em apenas 35h quando as amostras foram mantidas a ~450C em
estufa. Para ë = 420nm, os valores de T% atingiram ~40-50%, enquanto que em ë = 680nm,
T% atingiu 87%, em média. De maneira geral, as amostras de PC controle apresentaram
valores maiores de T% do que as amostras contendo os demais aditivos nos dois
comprimentos de onda pesquisados, tanto antes quanto depois da irradiação. Alterações na
massa molar viscosimétrica média foram pequenas, tanto no controle quanto nos sistemas
aditivados irradiados; entretanto, o sistema PC+T-1A mostrou-se mais estável à radiação
gama, pois não apresentou alteração do índice de degradação por molécula inicial (ID  0) nas
doses até 50kGy.
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Em contraste, amostras contendo 1,62ppm de máster de cor apresentaram ID semelhante ao
controle. As propriedades mecânicas e estruturais do DUROLON® não foram
significativamente alteradas com a presença dos corantes, antes e após irradiação até 100kGy.
Sugere-se que as formulações do PC controle, com os corantes máster de cor ou T-1A são
adequadas para aplicações que envolvem o uso das radiações ionizantes, como na confecções
de plásticos médicos que podem então ser radioesterilizados sem alteração significativas de
suas propriedades físicas.

Palavra chave: Policarbonato, Estabilização, Radiação gama, polímeros, Aditivos,
Propriedades
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STUDY OF THE ACTION OF COMMERCIAL ADDITIVES IN

RADIOLYTIC STABILIZATION OF DUROLON™ POLYCARNATE

Autora: Carlas Renata Prissila Costa Ferreira

Orientador: Elmo Silvano de Araújo

Co-orientadora: Kátia Aparecida da Silva Aquino

SUMMARY

Polycarbonate (PC), manufactured and commercialized in Brazil under the trade name
DUROLON™, is used for the fabrication of medical and pharmaceutical devices which are
amenable to radiosterilization by gamma rays. 25kGy dose is the standard dose for such
application in many countries. PC undergoes main chain scissions when exposed to gamma
radiation, resulting in molecular degradation and alterations in physical properties. The most
remarkable change is the yellowness of the material, as a consequence radiation-induced
formation of color centers. In this study, we investigated the action of commercial additives in
the radiostabilization of DUROLON™ test specimens. The additives tested are common
polymer photo- and thermostabilizers. Moreover, formulations containing standard
antioxidant (D), that is a high performance phosphite and color master dyes (mixing of blue
and violet dyes) were tested to assess possible reduction in the yellowness index by masking
the yellow color in irradiated samples. Samples presenting standard antioxidant (D) and a
yellow dye (T-1A) were also tested, in order to compare radiolytic effects when an already
yellow material is irradiated. Initial values of light transmittance (T%) for control and the
other samples were above 80%. PC control, commercially supplied with 0.08% of D, and
samples containing additional stabilizers and dyes exhibited yellowness right after irradiation
at 35kGy dose. Reduction on 80% of initial T% in wavelength ë = 420nm and 20% in ë =
680nm were observed. Partial recovery of T% occurred in 2 to 4 weeks when samples were
stored at room temperature, and within 35h when kept in an oven at 450C. For ë = 420nm, T%
reached 40-50%, while at ë = 680nm, T% was around 87%. In general, PC control presented
higher T% values than the other samples, in both investigated wavenumbers, before and after
irradiation. Changes in viscosity-average molar mass were discrete, either in control and other
samples; nevertheless, PC+T-1A system showed higher stability to gamma radiation, as it
didn't show alteration of the degradation index (DI 0) in the doses up to 50kGy. In contrast,
samples containing 1.62ppm of color master presented DI similar to control. DUROLON™

mechanical and structural properties were not significatively altered by the addition of
stabilizers or dye, either before or after irradiation up to 100kGy. We suggest that PC control
and formulations containing color master or T-1A are suitable for applications involving
ionizing radiations, e.g., the manufacturing of radiosterilizable medical plastics, without
significant alteration in physical properties.

Key work: Polycarbonate, Stability, Gamma radiation, Polymer, Additives, Properties
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1. INTRODUÇÃO

Do ponto de vista econômico os polímeros sintéticos desempenham um papel

relevante. Em particular, o policarbonato (PC) que é um termoplástico de engenharia, amorfo,

linear, o qual possui excelentes propriedades óticas (WIEBECK, HARADA, 2005; DEANIN,

1999; ARTHAN, DOBLE, 2008; RIVATON, 1995; SEHANOBLISH et al., 1999). Seu uso

no âmbito médico-farmacêutico, como matéria-prima para fabricação de instrumentos

cirúrgicos, tem crescido substancialmente. A fabricação de dispositivos médicos descartáveis

a base de PC, como: dialisadores, oxigenadores, lentes oftálmicas, pulmão artificial, seringas,

marca passos, dispositivos de infusão e de transfusão; exemplificam seu emprego. Materiais e

implantes cirúrgicos exigem procedimentos de esterilização. Um dos métodos de esterilização

reconhecidamente seguro é fundamentado no emprego das radiações ionizantes,

especialmente a radiação gama, cuja dose de esterilização é de 25kGy (CLEGG, COLLYER,

1991). O destaque do PC nestes dispositivos médicos e biomateriais é a possibilidade da

esterilização por feixe de elétrons, feixe de íons e radiação gama, sem qualquer alteração

significativa nas suas propriedades superficiais, e por apresentar resposta inerte quando em

contato com o sangue e os tecidos do corpo (DENIZLI, DENIZLI, 2002).

Polímeros expostos à radiação gama podem sofrer alterações significativas em sua

estrutura molecular, resultando em efeitos, sendo os dois principais: a reticulação e a cisão na

cadeia principal. Ambos coexistem e a predominância de um deles depende basicamente da

estrutura molecular do material e das condições de irradiação do polímero. O PC quando

irradiado, sofre predominantemente cisões na cadeia principal e consequente degradação de

suas propriedades físicas. Estudos anteriores (ARAÚJO, 1993) com o PC, DUROLON®, na

forma de filmes, indicaram que a estrutura molecular deste PC tem se mostrado bastante

resistente à radiação gama, no que diz respeito as suas propriedades mecânicas, as quais não

sofrem alterações significativas até a dose ~100kGy (ARAUJO, 1993; CHUNG, 1997). A

estabilidade radiolítica natural do polímero é proveniente da presença de anéis aromáticos em

sua estrutura molecular, a qual consegue resguardar até quatro carbonos vizinhos da cadeia

principal (ARAUJO, 1993).

O DUROLON® atual está ainda mais resistente à radiação gama, devido a melhorias

que o fabricante implementou no processamento do polímero. Como, por exemplo, a retirada
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de substâncias formadas durante a polimerização do PC, que permaneciam aprisionadas na

matriz polimérica e favoreciam a degradação térmica durante a extrusão do material.

O maior problema do PC quando irradiada é a degradação da propriedade ótica, devido

ao aparecimento de centros de cor (amarelecimento) que são indesejáveis na área médica, pois

o branco e o azul são considerados cores “limpas”, e as cores amarelo e marrom como

“sujas”. Surge a partir desse fato a importância de se estabilizar o sistema polimérico, ou seja,

desenvolver um método que reduza a velocidade de sua degradação, aumentando a vida útil e

preservando suas propriedades. O acréscimo de aditivos estabilizantes é sem dúvida o método

mais comum e versátil de estabilização (RABELLO, 2000). Uma grande vantagem dos

aditivos estabilizantes é que eles são eficazes em quantidades mínimas, comprometendo

pouco outras propriedades do material.

Neste trabalho, o objetivo principal é investigar a estabilização radiolítica do PC, na

medida em que houve modificações no seu processamento nas últimas décadas. Além de

propor novas formulações que previnam o amarelecimento e preservem as propriedades

físicas do PC.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2. Policarbonato (PC)

2.1.1. Descrição geral

Os policarbonatos (PCs) são poliésteres lineares derivados da reação do ácido

carbônico com compostos di-hidroxilados, que em razão da repetição do grupo carbonato (-

CO-O-) recebem a denominação de policarbonatos. As resinas de policarbonatos, de acordo

com a estrutura da cadeia principal, podem ser classificadas em policarbonatos alifáticos e

aromáticos (DELPECH et al., 2002; ARTHAN, DOBLE, 2008).

Os policarbonatos alifáticos são preparados a partir de diols e carbonato, sua massa

molecular, varia de 500 a 5000 g/mol (PAKULL et al., 1991; DIMINGUAUS, 1993) e são

muito utilizados na síntese de poliuretanos, assim como plastificantes e estabilizadores de UV

do poli(cloreto de vinila) (PVC) (KROSCHWITZ, 1991).

Os policarbonatos aromáticos são termoplásticos de engenharia, sendo os mais

importantes e amplamente usados os policarbonatos de Bisfenol-A (PC) (ARTHAN, DOBLE,

2008; DELPECH et al., 2002; SEHANOBISH et al., 1999). Na Figura 1 são apresentadas a

estruturas de alguns policarbonatos alifáticos e um aromático.
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Figura 1 - Estruturas de alguns policarbonatos alifáticos (A-D) e aromático (E) (ARTHAN,

DOBLE, 2008).

No ano de 2002, a média anual de produção de PC ultrapassou 2,7 milhões de

toneladas (SHINSUKE et al., 2007), atingindo uma faixa de 3 milhões de toneladas em 2006

(DEFOSSE, 2006). Acredita-se que em 2010 o consumo equivalente a termoplásticos de

engenharia chegue a aproximadamente 275 milhões de toneladas (ARTHAN, DOBLE, 2008).

Isto se deve as propriedades do PC além de ter a capacidade de ser copolimerizado a outros

polímeros, tais com: acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS), tereftalato de polibutileno (PBT)

(BOMTEMPO, 2001).

Atualmente cinco empresas são detentoras da patente de produção de PC a partir do

Bisfenol-A. Em parênteses o nome comercial do PC: GE Plastics (LEXAN), Bayer

(MAKROLON), Dow (CALIBRE), Idemitsu (IDEMITSU PC) e Teijin (NOVARAX).

Apenas dez países, dentre os quais o Brasil, produz o PC e duas empresas - GE Plastics e

Bayer detêm mais de 70% do mercado mundial, mantendo esta hegemonia desde a década de

60. A indústria brasileira responsável pela produção do PC nacional é a Unigel S.A., antiga

Policarbonatos Brasil S.A., seu PC é comercializado com o nome de DUROLON®

(BOMTEMPO, 2001; MAPLESTON, 1999; DELPECH et al., 2002).

2.1.2. Processos de obtenção
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O PC pode ser sintetizado por meio de reações de policondensação do Bisfenol-A (4,4

difenilol-propano) e fosgênio. Os dois processos de obtenção mais conhecidos são:

policondensação de líquido ou esterificação e policondensação interfacial.

No Brasil o PC é obtido pela reação de policondesação interfacial, entre bisfenol-A

(difenilol-propano) e o fosgênio em meio alcalino (WIEBECK, HARADA, 2005; SECEX,

2005; ARTHAN, DOBLE, 2008). A fosgenação é o método mais empregado na indústria,

pois permite obter PC com intervalos mais amplos de massa molar do que aqueles alcançados

por meio do processo de transesterificação. Além de possibilitar a recuperação do solvente

utilizado tornando o processo mais econômico (WIEBECK, HARADA, 2005).

A resina de policarbonato produzida pela empresa Unigel S.A. é obtida a partir das

seguintes matérias-primas: bisfenol-A, monóxido de carbono (CO) e cloro, em que o cloro e o

CO são utilizados na fabricação de fosgênio. O fosgênio reage com o bisfenol-A em um

processo de policondesação interfacial, para a formulação do policarbonato bruto. Na Figura 2

é ilustrado o processo de obtenção do policarbonato de bisfenol-A. Este policarbonato passa

por uma série de processos de purificação eliminando subprodutos e resíduos de

polimerização (WIEBECK; HARADA, 2005).

A solução de policarbonato passa então por processos de secagem, originando uma

resina na forma de pó ou floco. Posteriormente, a resina de policarbonato é levada a um

processo de extrusão, no qual se acrescenta ao material polimérico os aditivos (pigmentos,

estabilizantes, etc.), para formar grânulos ou pelletes gerando grades comerciais para diversas

aplicações (SECEX, 2005; OKAMOTO, 2001). Outro caminho de processamento é o

acréscimo à resina de outros polímeros termoplásticos, como: ABS (copolímero de

acrilonitila, butadieno e estireno), PET (tereftalato de polietileno), PBT (tereftalato de

polibutileno) e PTFE (politetrafluoretileno, ou teflon); obtendo-se as chamadas blendas

poliméricas de interesse comercial (SECEX, 2005).

As blendas com policarbonato e outros polímeros tem sido alvo de diversas

pesquisas, na expectativa de melhoramentos, assim como o controle das propriedades como

transparência óptica, estabilidade térmica e propriedades mecânicas de polímeros dispersos

(JEON et al., 2000; JANG et al., 2000; KONG, HAY, 2002; OREFICE, 2004).
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Figura 2 – Esquema da síntese do policarbonato de bisfenol-A.

Quanto ao processamento, a estrutura molecular do policarbonato lhe confere a

capacidade de ser injetado, moldado por termoformagem, moldado por sopro, extrusado ou

processado com grande variedade de formas, que incluem objetos sólidos, lâminas ou

filamentos. Com relação a sua escala de produção, nível de consumo, grau de diferenciação e
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valor agregado, o policarbonato pertence à classe dos quasi-commodities (DELPECH et al.,

2002; WEIBECK; HARADA, 2005). Os polímeros quasi-commodities são produzidos em

grande escala, porém em nível mais baixo do que os commodities (alto consumo) (HEMAIS,

2003).

2.1.3. Propriedades do PC de Bisfenol-A

O PC é um polímero de condensação em que anéis benzênicos são ligados a átomos de

carbono quaternário. O valor da massa molecular do PC depende do método de preparação,

podendo variar na faixa de 18000 a 200000 g/mol. O PC caracteriza-se por apresentar

também: excelente clareza óptica; alto percentual de elongação, resistência ao impacto e à

tração, presença de considerável volume livre, resultando em alta ductibilidade e rigidez

molecular da resina; elevada resistência ao calor, devido à alta temperatura de amolecimento

(Tam = 225°C), a alta temperatura de transição vítrea (Tg = 140 – 150°C) e ponto de fusão no

intervalo de 230 a 270°C (FREITAG et al., 1990; CHEN et al., 2007; ARTHAN, DOBLE,

2008).

Como consequência da elevada Tg, as propriedades mecânicas do PC não variam

significativamente em um amplo intervalo de temperatura (-10°C a 130°C). A estabilidade

térmica é excelente, podendo o polímero manter sua forma, por horas, em temperaturas da

ordem de 310ºC. A decomposição inicia em temperaturas superiores a 350ºC e a perda de

componentes voláteis acima de 400ºC (DE MELO, 2004; DELPECH et al., 2002).

A resistência à tração, a resistência ao impacto, o módulo de elasticidade além da

resistência à flexão dependem fortemente da massa molecular do PC. A resistência mecânica

do PC a 25ºC é semelhante ao de outros polímeros amorfos tais como poliestireno (PS) ou

poli(metacrilato de metila) (PMMA) (DE MELO, 2004). O PC possui semelhantes valores de

resistência à tração e a compressão, permitindo ao polímero um alongamento cinco vezes

maior que o permitido por ABS, poliamidas ou poliacetais. Exibe, também, mínima fluência

quando submetido a uma carga de até 140 kgf/cm2 a 23°C (DE MELO, 2004).

Apesar da estrutura principal da cadeia do policarbonato ter pouca mobilidade em

temperaturas inferiores a Tg, os grupos fenileno, isopropilideno e carbonato apresentam

movimentos internos originando transições secundárias no polímero (â = -200 °C e á = 0 °C).

Esta capacidade de absorção em um amplo intervalo de temperatura, esta associada ao fato de

o PC possuir elevado volume livre abaixo da Tg, justificando também a sua elevada

tenacidade e resistência ao impacto (DELPECH et al., 2002; CHEN et al., 2005, 2007).
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Os grupos ésteres presentes na cadeia principal do PC são extremamente sensíveis à

hidrólise. A degradação hidrolítica do polímero pode causar redução de sua massa molar com

conseqüente queda da resistência ao impacto e de outras propriedades (ARTHAN, DOBLE,

2008). Entretanto, resiste bem à esterilização em água ou vapor superaquecido a 120°C, mas

apenas sob tratamento rápido; caso contrário, inicia-se um processo de degradação química do

material.

A resistência do PC para algumas reações químicas é conseqüência da presença do

grupo carbonato parcialmente hidrolisado protegido por grupos hidrocarbonetos aromáticos.

A ausência de carbonos secundários e terciários e de duplas ligações confere ao polímero uma

grande resistência à oxidação e ótima resistência ao ozônio, respectivamente (ARAÚJO,

1993; DE MELO, 2004; TERENCE, 1996). Geralmente, o policarbonato não é sensível a

ácidos orgânicos e inorgânicos. Quanto aos demais compostos, principalmente os de natureza

orgânica, sua sensibilidade é baixa, agravando-se ainda mais com o aparecimento de

microfissuramento sob tensão, que provoca porosidade na superfície do material, facilitando o

ataque químico (ARTHAN, DOBLE, 2008; DE MELO, 2004).

Diversos autores referem-se à excepcional transparência (86 a 90%) que o PC exibe.

Opacidade em aproximadamente 1 a 2 % e densidade de 1,2 g/cm3 (GE PLASTICS, 2005). O

PC possui um excelente e alto índice de refração nD = 1,590, característica que possibilita sua

aplicação na fabricação de dispositivos ópticos (PEREIRA et al., 2006). A transparência de

uma chapa de policarbonato é muito semelhante à de uma de vidro temperado ou laminado,

porém com a possibilidade de ser curvada a frio e com uma resistência mecânica ao impacto

muito superior, aproximadamente 250 vezes maior (ALBUQUERQUE, 1999).

A estrutura molecular do PC é caracterizada pela presença frequente dos grupos de

absorção carbonila, metil e anéis aromáticos (DYBAL et al., 1998; SILVERSTEIN et al.,

1991). Os principais grupos de absorção presentes no DUROLON® foram identificados por

Espectroscopia na região do Infravermelho pela Transformada de Fourier (FTIR) e mostrados

na tabela 1 (DELPECH et al, 2002).
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Tabela 1. Principais grupos de absorção presentes no espectro de FTIR do PC

(DUROLON®) (DELPECH et al., 2002).

Freqüência (cm-1) Ligações Modo de vibração

3529 OH (hidroxil fenólico) Estiramento

3039 C-H (anéis aromáticos) Estiramento

2969 C-H (grupos metil) Estiramento simétrico

2500-1800 Anéis aromáticos Ressonância

1773 -O-(C=O)-O- Estiramento

1602 e 1465 C=C (anel aromático) Estiramento

1506 C-H (anel aromático) Ligação no plano

1387 C-H (grupos metil) Estiramento simétrico

1232 -C-O-(C=O)-O-C Estiramento assimétrico

757 C-H (anel aromático) Ligação fora do plano

667 C=C (anel aromático) Ligação fora do plano

2.1.4. Aplicações do PC

O policarbonato foi desenvolvido no final da década de 1950, pelo Dr. Hermann

Schnell, da empresa Bayer, a partir do bisfenol-A, e em 1960 já começava a ser produzido nos

EUA. No Brasil, a produção de policarbonato somente foi iniciada em 1989 (BOMTEMPO,

2001; GE PLASTICS, 2005).

O PC é produzido em segundo maior volume dentre os termoplásticos de engenharia,

estando abaixo apenas das poliamidas (DEANIN, 1999). Em 2004 foram produzidas 2,3Mt e

estima-se uma taxa de crescimento de consumo em aproximadamente 4% ao ano (GRAUCE

et al., 2009). Este polímero pode ser indicado para aplicações interiores, o qual não demanda

qualquer acréscimo de aditivos. Geralmente em aplicações exteriores, em que o ataque de

radiações do tipo UV é mais severo, uma proteção adicional deverá ser fornecida ao

policarbonato, aditivando-o com absorvedores UV (WEIBECK; HARADA, 2005), tais como

4-methoxi-2 hydrxybenzophenone e 2,2-dihydroxybenzophenone (PAKULL et al., 1991).

O policarbonato pode ser também encontrado comercialmente sob a forma de chapas

extrusadas, algumas delas contendo aditivos que garantem até 10 anos sem o amarelecimento,

assim como vários tipos diferentes de resinas aditivadas com o propósito de melhorar as

propriedades originais do policarbonato para uma determinada aplicação, como: absorvedores
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UV, aditivos anti-chama, desmoldantes, antioxidantes, compostos com fibra de vidro, etc (GE

PLASTICS, 2005).

Os policarbonatos têm sido empregados em diversas finalidades industriais, face as

suas propriedades de engenharia (CALLISTER, 1997), tais como: aplicações automobilísticas

(SCHULZ, 2006; NICHOLS, 2002), em outdoor (WEIBIN et al., 2009), eletroeletrônica,

eletrodoméstica (SUVOROVA, TCHIRKOVA, 2004), nos setores de informática (CD`s e

DVD`s) (SCHULZ, 2006; SCHIFT et al., 2000a; 2000b), alimentício e construção civil

(MUNZERT et al., 2003), e em equipamentos de segurança e blindagem (RAMANI,

RANGANATHAIA, 2000; SECEX, 2005; ARTHAN, DOBLE, 2008; DELPECH et al,

2002).

Os policarbonatos podem ser manufaturados como artigos de decoração e consumo,

materiais esportivos, equipamentos fotográficos e ópticos, e em sistemas ópticos de

armazenamento de dados a laser (FREITAG et al., 1990; DELPECH et al, 2002; LU, KHIM,

2001). O uso de membranas de policarbonato (MPCs), comumente empregadas em processos

de ultrafiltração, apresentou considerável destaque nos últimos anos como modelo de síntese

de nanoestruturas em ouro, em membranas de traço (APEL et al, 2001; 2004), e na fabricação

de produção de cristais fotônicos. Estas MPCs caracterizam-se por apresentar poros

cilíndricos em toda a sua extensão e viabilizarem a geração de fios de ouro (Au) para os

propósitos mais diversificados (PEREIRA et al, 2006; 2007).

Atualmente destaca-se a utilização do PC em uma variedade de dispositivos médicos

descartáveis, como: dialisadores, oxigenadores, lentes oftálmicas, pulmão artificial, seringas,

marca passos, dispositivos de infusão e de transfusão (DENIZLI, DENIZLI, 2002). Em

nanotecnologia é possível verificar aplicações do PC em: recobrimentos fotocrômicos

(HWANG et al., 2004), moldagem por injeção de interfaces de microchip eletroporoso

(SVERBERG, 2003) e sistemas de detectores de traço nuclear no estado sólido (SSNTDs)

(SEOW, YANG, 2009).

A esterilização é definida na área médica como: o resultado de um processo em que a

probabilidade de sobrevivência de microorganismos em um equipamento (material/artefato) é

menor que 10-6 %. Portanto, a esterilização é uma técnica que garante uma grande segurança

para o uso de componentes da área médica, para biomateriais e em equipamentos hospitalares.

Os processos mais usados pelas indústrias para esterilização são usualmente: óxido de etileno,

autoclave e radiação gama. (JAYABALAN, 1995).

Um método importante e muito utilizado no Brasil é a exposição ao óxido de etileno

(ETO), cuja eficiência diminui com a complexidade da forma do objeto a ser esterilizado. Tal
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método de esterilização é proibido em países europeus, devido à desvantagem de deixar

resíduos tóxicos considerados cancerígenos retidos na peça esterilizada. A autoclavagem, por

outro lado, é um método que pode levar à oxidação do polímero. A principal vantagem da

radiação ionizante é a possibilidade de o artefato ser esterilizado já em sua embalagem final,

evitando o risco de recontaminação e tornando o processo mais prático para os fabricantes de

suprimentos médicos (SKIENS, 1980; FUZAIL et al., 2006).

As doses de esterilização geralmente encontram-se na faixa de 10 a 50kGy. O valor

mais utilizado de dose é de 25kGy na maioria dos países. Entretanto em alguns paises

europeus, como exemplo a Suíça, a dose requerida para a esterilização é de 35kGy. Valores

maiores podem ainda ser aplicado em situações onde esterilizações repetidas de um

determinado material possam ocorrer. (SKIENS, 1980; BETTINI, 1992).

Alguns materiais poliméricos ao serem irradiados por radiação gama apresentam

significativo aparecimento de centros de cor (amarelecimento) que são indesejáveis (CLEGG,

COLLYE, 1991). O policarbonato tende a tornar-se amarelo durante a irradiação gama

(HAMA, SHINOHARA, 1970; KALKAR et al., 1992; RAMANI, RANGANATHAIAH,

2000; SINGH, PRASHER, 2005). Porém suas propriedades mecânicas não sofrem mudanças

relevantes quando é irradiado em doses de até 80kGy, devido à presença de carbonos

quaternários e anéis aromáticos na sua estrutura (ARAUJO, 1993; CHUNG, 1997, DE

MELO, 2004; ALIEV et al., 2000; PARK et al, 2006).

2.2. Degradação de polímeros

Qualquer fenômeno que necessariamente envolva o rearranjo da estrutura química

e/ou física do material, de tal forma que suas propriedades de interesse (físicas e químicas)

possam ser fortemente afetadas de maneira irreversível caracteriza uma degradação nos

polímeros. As reações de degradação podem ser minimizadas pela seleção adequada do

polímero e pelo uso correto de aditivos estabilizantes na sua fabricação e/ou uso diário

(GERETOVSZKY et al, 2002; ORLOV, FELDMAN, 2001). Os processos de degradação

podem ser causados por agentes físicos e/ou químicos (radiação solar, radiação ionizante,

temperatura, campo elétrico, água, microorganismos, atrito mecânico intenso, etc.), sendo

então classificados como: térmica, química, mecânica, fotoquímica, biológica, radiolítica e

elétrica (SINGH, 2008).

Apesar da grande variedade de fenômenos envolvidos na degradação de polímeros, o

processo de oxidação em cadeia, ou auto-oxidação, é sem dúvida o mais importante, e pode
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ser iniciado por diversos meios, principalmente por altas temperaturas e por radiação na faixa

do ultravioleta (SINGH et al, 2008). O processo de oxidação ocorre por mecanismos via

radical. Sabe-se que as duplas ligações da cadeia principal são mais ativas durante a oxidação

do que as duplas ligações da cadeia lateral de grupos vinílicos. Por esta razão, os polímeros

lineares estão mais sujeitos à degradação oxidativa (TAGER, 1972).

As reações químicas podem ter diferentes modos de iniciação. Mecanisticamente,

reações iniciadas por radicais podem ser diferenciadas das reações iônicas e das reações

envolvendo estados excitados eletronicamente. Porém, fenomenologicamente, diferentes

cinéticas são mais importantes e as reações de degradação são classificadas como: reação de

passo único ou reação em cadeia. Nas reações de passo único a velocidade da reação é

proporcional à velocidade de iniciação do processo, como por exemplo, reações fotoquímicas

e de ataque enzimático (SINGH et al., 2008). As reações em cadeia tem como característica a

auto-propagação do processo logo após a iniciação, como é o caso da degradação oxidativa e

da despolimerização. Após uma simples reação de iniciação, a velocidade do processo é

acelerada e a transformação ocorre progressivamente com a reação, implicando na

multiplicação de processos deletérios no material (SCHNABEL, 1981).

Os processos como cisões aleatórias na cadeia geralmente são observados em

degradação induzida por absorção de luz, por radiação de alta energia ou via ataque químico.

Provavelmente, o maior problema referente aos processos degradativos não aleatórios está

associado às denominadas “ligações fracas”, que são ligações covalentes de estruturas

susceptíveis à quebra (SCHNABEL, 1981).

2.2.1. Degradação radiolítica

A interação das radiações de alta energia com polímeros envolve a formação de

espécies ionizadas e excitadas, que se comportam como reagentes químicos. Embora íons e

moléculas excitadas possam produzir reações químicas, verifica-se que a formação de radicais

livres e cadeias poliméricas, que perderam um átomo de hidrogênio, é o mecanismo

predominante na química dos materiais orgânicos. Pares de radicais podem ser formados

quando um átomo de hidrogênio livre interage com outro átomo de hidrogênio de uma cadeia

polimérica adjacente ou quando a radiação causa interações suficientes para remover dois

átomos de hidrogênio. Uma ligação intramolecular ou trans-insaturação pode ser formada pela

saída de dois átomos de hidrogênio adjacentes de uma mesma molécula.
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A interação da radiação gama com os polímeros ocorre predominantemente por Efeito

Compton, uma vez que as macromoléculas são formadas por átomos leves (C, H, O). Nesse

processo os fótons perdem energia ao interagir com elétrons periféricos do átomo resultando

em elétrons livres e fótons espalhados em direções diferentes da original (CHARLESBY,

1960). A irradiação de materiais poliméricos é explicada com mais detalhes no ANEXO I.

Os dois principais efeitos da interação da radiação ionizante com polímeros são: (i)

cisão na cadeia principal (com redução da massa molecular) e formação de compostos ou

duplas ligações, responsáveis pelo aparecimento de cores e que podem ocorrer durante ou

após a irradiação; (ii) reticulação (cross-linking), com formação de uma rede tridimensional

que produz aumento de massa molecular e do módulo de elasticidade, como também o

decréscimo da solubilidade (ARAUJO, 1993; BOVEY, 1958; RAMANI,

RANGANTHAIAH, 2000).

A degradação induzida por radiação de alta energia não é um processo seletivo como

foto-degradação. Não há grupos cromóforos para radiação ionizante, desde que todas as partes

da molécula sejam capazes de interagir com a radiação. A absorção da energia pelo polímero

ocorre de modo aleatório, tendo igual probabilidade em toda a extensão da cadeia. As

radiações ionizantes podem modificar propriedades físicas, químicas e biológicas dos

materiais. Podendo ocorrer efeitos induzidos como a formação de produtos gasosos e de

grupos carbonílicos, quando a irradiação é realizada na presença de oxigênio (CLOUGH et

al., 1991).

Alguns polímeros, tais como o poli(metacrilato de metila) (PMMA), poli(acetato de

vinila) (PVAc) apresentam cisão na cadeia principal. Enquanto que em outros, como

polietileno (PE), PS, PVC e borracha natural, ocorrem reticulação. Na maioria dos casos, os

dois processos, cisão e reticulação, coexistem e a predominância de um sobre o outro depende

principalmente da estrutura do polímero e da natureza das condições de irradiação

(temperatura, dose, ambiente etc.) (CHARLESBY, 1960; SCHNABEL, 1981). De modo

geral, a maior resistência à irradiação tem sido observada em polímeros geralmente ricos em

anéis aromáticos (CLOUGH et al, 1996; RAMANI; RANGANTHAIAH, 2000).

A resistência mecânica à radiação de um polímero é caracterizada pela dose semi-

redutora (half-value dose – HVD), que é a dose absorvida capaz de reduzir em 50% o valor

inicial de uma propriedade mecânica característica do material, sob condições específicas de

irradiação. O grau de cristalinidade pode se alterar ou afetar o curso das alterações induzidas

pela dose de radiação (PEREIRA, 2003). A cristalinidade freqüentemente decresce em função
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da irradiação, especialmente, em altas doses e para moléculas que sofrem preferencialmente o

mecanismo de reticulação.

Nas aplicações envolvendo radiação ionizante, como a esterilização de artefatos

médico-hospitalares por radiação gama ou feixe de elétrons em doses de 25kGy (HALL,

1991), faz-se necessário o estudo dos efeitos induzidos pela transferência de energia para o

sistema polimérico. Independente de qual mecanismo é predominante na interação da

radiação de alta energia com o material polimérico, o primeiro evento que ocorre é sempre o

mesmo: a ejeção de um elétron com alta energia:

RR  RR+ + e-

Forças de atração coulombianas causam a recombinação dos íons carregados

positivamente com os elétrons, produzindo estados eletrônicos altamente excitados:

RR+ + e-  RR*

A energia transferida para um elétron orbital pode não ser suficiente para produzir

ionização. Neste caso, ocorre a formação de um estado excitado:

RR RR*

A energia de excitação localiza-se, rapidamente, numa determinada ligação da

molécula, resultando em uma cisão homolítica, acarretando a formação de radicais:

RR*  R1• + R2•

No caso da energia transferida ao elétron orbital ser suficiente para produzir ionização:

RR*  RR+ + e-

2.2.2. Efeitos da radiação no PC

Os polímeros podem apresentar mudanças nas suas propriedades colorimétricas após

irradiação, devido à lenta ocorrência de reações com espécies radiolíticas formadas

provocando o aparecimento ou desaparecimento dos centros de cor que podem incluir as

mudanças de estados de valência (CLOUGH et al., 1995; WALLACE et al., 1993). A indução

radiolítica de cor em polímeros é devida à formação de dois diferentes tipos de centros de cor:

os permanentes, que correspondem a uma alteração estável da estrutura molecular do

material; e os instáveis, que estão associados às espécies reativas presas na estrutura

polimérica, como radicais ou elétrons, que podem desaparecer em determinadas condições

(CLOUGH et al., 1996).
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Os radicais responsáveis pelos centros de cor instáveis são formados e permanecem na

matriz polimérica durante a irradiação, porque não reagiram com o oxigênio e não se

recombinaram, pois a velocidade de formação dos radicais foi maior do que a velocidade de

difusão do oxigênio na amostra (WALLACE et al., 1993). Após o término da irradiação, à

medida que o oxigênio se difunde na amostra, esses radicais reagem com o oxigênio,

formando espécies não cromóforas (WALLACE et al., 1993). Ou podem se recombinar

produzindo espécies não cromóforas durante o período pós-irradiação (CLOUGH et al.,

1995).

O amarelecimento do PC irradiado é atribuído aos radicais fenóxi estáveis contidos na

matriz polimérica, que decaem lentamente à temperatura ambiente (ARAÚJO, 1993; HAMA,

SHINOHARA, 1970). Essa mudança na coloração, ou seja, na propriedade ótica, tem sido

também observada por vários autores não apenas para radiações ionizantes (gama, raios-X,

feixe de elétrons, etc.) (GOLDEN, DAVIS, 1963) mais também para alguns tipos de radiação

de baixo LET (alfa, nêutron, UV, próton, etc.) (CHUNG, 1998; BABANALBANDI et al.,

1998; NOUH et al., 2007, 2008; RAMANI, RANGANATHAIAH, 2000; CLOUGH et al.,

1996; CLOUGH et al., 1995; SINGH et al., 2007; HAMA, SHINOHARA, 1970; ACIERNO

et al. 1980).

NARDI (2004) percebeu que amostras de PC quando irradiadas por feixe de elétrons

passaram de transparentes e incolores para amarelas e a intensidade desta coloração

aumentava em doses acima de 50kGy. A Figura 3 apresenta o aspecto visual do PC antes e

após irradiação em doses crescentes. A radiação gama provoca cisões da cadeia principal no

PC, predominantemente, nos grupos carbonila formando diversas espécies paramagnéticas e

radicais livres, entre os quais se destacam radicais do tipo fenil, fenóxi e O-C6H4–C(CH3)2

(SINGH, PRASHER, 2003; SINHÁ, 2004; CLOUGH, 1997; HAMA, SHINOHARA, 1970;

DE MELO, 2004; ARAUJO et al., 1998; TERENCE, 1996; MALEK, CHONG; 2002;

YAMAUCHI et al., 2003; CHUNG, 1997). A figura 4 mostra os mecanismos de formação

dos radicais fenóxi, fenil e isopropila (DE MELO, 2004).

Figura 3. Aspecto visível das amostras de PC em função da dose (DE MELO, 2004).
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Figura 4. Mecanismo de formação dos radicais fenóxi, fenil e isopropila (DE MELO, 2004).

A maioria destes radicais se recombina imediatamente após a sua formação segundo o

mecanismo apresentado na figura 5 (MIRANDA, SCIANI, 1994), enquanto que outros

permanecem estáveis na matriz decaindo lentamente à temperatura ambiente ao longo do

tempo.

Figura 5. Mecanismo de recombinação preferencial (MIRANDA, SCIANI, 1994).

A origem molecular da cor amarela e o seu mecanismo de decaimento no PC irradiado

com radiação gama a temperatura ambiente é explicada pela presença da banda característica

em 400nm. O espectro de absorção na região do visível é correlacionada aos radicais fenóxi,

fenil, e fenil-fenóxi, sendo este último formado pela reação de radicais fenil com oxigênio

(ARAUJO, 1993). Ramani e colaboradores (2003) mostraram resultados de espectroscopia

UV-Visível comprovando que a transparência do PC diminui após a irradiação gama. Neerja e

colaboradores (2007) destacaram que a radiólise do PC tem sido estudada pelo fato da

irradiação produzir mudanças na matriz polimérica e na coloração. Interessantemente, foi

observado que amostras de PC irradiado com Raios-X, apresentaram também um espectro de

absorção visível com máximo no comprimento de onda de 400nm. Essa intensidade de
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absorção decai em função do tempo, na presença de oxigênio e a temperatura ambiente

(ARAUJO, 1993).

Os centros instáveis de cor são primariamente associados aos radicais, incluindo os

radicais conjugados, os quais são capturados dentro das matrizes. E no caso da influência de

aditivos na descoloração, sabe-se que certos estabilizantes podem contribuir para a formação

de cor durante a irradiação. Para materiais poliméricos que são sujeitos ao processamento com

radiação, a formulação é otimizada para se obter a menor extensão de descoloração induzida.

Aditivos estabilizantes da classe fenol são excluídos por serem propensos excepcionalmente a

intensa descoloração (GÄCHTER et al.,1990).

A variação das propriedades ópticas, Transmitância (T%) e do índice de

amarelecimento (IA), em função da dose absorvida é mostrada na Figura 6. Observou-se que

abaixo de 10kGy a transmitância não é modificada significativamente, entretanto, acima desta

dose esta propriedade diminui sensivelmente devido ao amarelecimento induzido pela

irradiação. A Figura 6 apresenta também o índice de amarelecimento (IA) do DUROLON®

em função da dose absorvida. Deste modo confirmando que a dose esterilizante de 25kGy

promove a descoloração do policarbonato (CLEGG, COLLYER, 1991, ARAUJO et al.,

1998).

Figura 6. (a) Transmitância e (b) Índice de amarelecimento em função da dose absorvida
(ARAUJO, 1998).

Análises de espectroscopia na região do infravermelho (FTIR) mostraram que os

grupos carbonila (C=O) degradam também sobre irradiação com partículas alfa e que estes

grupos são os mais sensíveis a esse tipo de radiação. Filmes espessos de PC (Makrofol-N) e
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poliestireno (PS) (128,75µm e 142,71µm, respectivamente) quando irradiados por prótons

com energia de 3MeV, no intervalo de fluência de 1014 a 1015prótons.cm-2 apresentaram

significativas modificações nas propriedades ópticas e estruturais, sendo o PC o polímero

mais afetado comparado-o ao PS (SINGH et al., 2008b).

A característica do PC ser uniformemente descolorado pela radiação favorece as

aplicações em dosímetros de radiação no intervalo de 1 a 50x104Gy. Quando irradiado a

vácuo, o polímero adquire uma coloração verde devido à presença de radicais livres. Quando

em presença de oxigênio, este se difunde dentro do polímero, destruindo os radicais. A

primeira espécie adquire uma aparência verde, finalizando sua mudança completa com a

aparência marrom. A destruição dos centros de cores responsáveis pela absorção óptica em

400nm tem sido utilizada também para investigar as taxas de difusão de oxigênio e iodo

dentro das espécies (BARBANALBANDI et al., 1997).

Estudos utilizando Ressonância Magnética Nuclear de C13 (RMN de (C13)) mostraram

à formação de fragmentos radicalares de anions de carbonato, pares de radicais fenóxi-fenóxi

separados por moléculas de CO, e pares de radicais fenil-fenóxi separados por moléculas de

CO2. Percebeu-se que a formação de dois pares de radicais correlaciona-se com a quantidade

de CO e CO2 liberado. Resultados de Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE)

comprovaram que a irradiação gama no PC gera radicais isolados de fenóxi, pares de radicais

fenóxi-fenóxi e pares de radicais fenil-fenóxi (BARBANALBANDI et al., 1997; CHUNG,

1997).

O PC (LEXAN) ao ser irradiado de 1,25Gy a 1,0MGy libera preferencialmente

monóxido de carbono e em menor quantidade hidrogênio, dióxido de carbono e metano

(GOLDEN, DAVIS, 1969; ALIEV, GONZALEZ, 2006). Observou-se a existência de duas

etapas principais durante a cisão induzida pela irradiação do PC que ocorrem em igual

probabilidade: a ruptura da ligação carbonato e a ruptura de ligações nos compostos

aromáticos alifáticos. A tabela 2 mostra os valores G obtidos dos produtos gasosos formados

durante a radiólise do PC (ALIEV, GONZALEZ, 2006).
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Tabela 2. Produtos gasosos do PC irradiado (ALIEV, GONZALEZ, 2006).

Compostos G

CO 0,87

H 0,08

CO2 0,04

CH4 0,006

O2 ---

Morgan, Stapleton (1999) analisaram os produtos gasosos do PC irradiado no ar, e

observaram uma produção total de gases G(gás)total = 0,86 do polímero irradiado. Factor

(1995) realizou estudos sobre os produtos da irradiação de policarbonato em vácuo e observou

a formação dos seguintes gases: CO>CO2>>H2>>CH4>>benzeno.

A decomposição do radical isopropil está associada à liberação de H2 e CH4, portanto,

durante a irradiação gama o grupo isopropila não é tão reativo quanto o grupo carbonila.

Ainda que a produção do CO seja praticamente duas vezes maior que a de CO2, a formação de

radicais livres do tipo fenóxi é preferencial proporcional à formação do fenil (GONZALES,

ALIEV, 2006).

O policarbonato LEXAN® é usado na fabricação de detectores traço nuclear no estado

sólido, apresentando propriedades superiores de detecção de íons em ampla faixa de energia.

Porém é facilmente degradado pela radiação com raios gama e feixe de elétrons (SINGH et

al., 2004). Ao estimar a extensão de danos produzidos pelos raios gama no LEXAN®,

percebeu-se que a radiação gama aumenta a excitação e ionização, gerando grupos

conjugados OH, de CO e CO2. Yamauchi e colaboradores (2003) e Malek; Chong (2002)

também observaram a geração de CO2 durante a exposição do CR-39 (polímero usado em

detectores de traço nuclear) a radiação gama.

Singh, Pracher (2004) compararam a extensão de danos produzidos pela radiação

gama em duas grades de PC (MAKROFOL-N e MAKROFOL-KG). A radiólise promoveu a

formação de novos centros de cor no PC, e as mudanças de cor observada podem ser

atribuídas à degradação do polímero na presença de oxigênio atmosférico durante o processo

de irradiação, fato também reproduzido por Yamauchi et al.(2003) no caso do CR-39. Nouh et

al. (2007) investigou os efeitos da radiação de feixe de elétrons nas doses de 40 a 100kGy no

PC BAYFOL®, fabricado pela Bayer, atualmente utilizado na fabricação de detectores de

traço nuclear. Análises termogravimétricas mostraram que a irradiação do BAYFOL®
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promoveu reticulação na cadeia principal como efeito predominante, refletindo-se no

melhoramento de sua estabilidade térmica, e no sensível aumento da resistência à tração, no

alongamento da ruptura e na viscosidade após a irradiação.

Clough et al. (1996) observaram que a magnitude da descoloração e a presença de

centros de cor instáveis e permanentes são diferenciados para cada tipo de polímero. Deve-se

considerar que a análise da formação de cor em produtos poliméricos comerciais ainda é

complicada, pois envolve o estudo de aditivos introduzidos, enxertos e impurezas que

poderiam influenciar a descoloração. Por outro lado, materiais poliméricos puros podem não

apresentar essa coloração em comparação ao polímero na formulação comercial. O

policarbonato comercial apresentou considerável quantidade de ambos os centros de cores,

por exemplo.

Araujo e colaboradores (1998) perceberam que os produtos de oxidação, aldeído e

cetonas, os quais seriam produzidos na radiólise do DUROLON®, não foram observados por

espectroscopia no infravermelho por Transformada Fourier (FTIR). O espectro de

Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) confirmou que o PC irradiado a dose de

100kGy apresentou dois picos de absorção atribuídos aos radicais fenóxi e fenil. Os radicais

fenóxi decaem mais lentamente e são capturados pela matriz polimérica. Diferentemente os

radicais fenil decaem rapidamente pela reação com aditivos estabilizantes presente no sistema

polimérico. Os radicais fenóxi aprisionados na matriz polimérica absorvem luz na região

visível, refletindo no amarelecimento do polímero.

Nouh et al. (2008) ao utilizarem a técnica de difração de Raios-X (XDR) comprovou-

se que a degradação provocada pela radiação por partículas alfa no intervalo de dose de 5,1 a

34MeV, possibilitou o aumento do grau de ordenação das moléculas e diminuição da

viscosidade intrínseca do PC de 0,56 dl/g para 0,43 dl/g, o que indica a diminuição da massa

molecular. Paralelamente, foi confirmado por técnica de colorimetria que o PC após ser

irradiado sofre sensível escurecimento, comprovado pela alteração do parâmetro de cor L* de

36,7 para 33,6. Esta alteração de cor foi justificada pela presença de moléculas excitadas

formadas pela ionização do polímero.

Estudos utilizando análises espectroscópicas apresentaram alterações nas regiões das

bandas de OH, em 3650–3350 cm-1, que têm sido atribuídas à formação de grupos hidroxil

fenólicos, e pela reação de abstração de hidrogênio, e a redução da intensidade da banda de

absorção de grupos metil após a irradiação gama do PC. Além de perceberem picos de

absorção em 1580 cm-1 e em 1780 cm-1 que representam os grupos fenil e o grupo C=O,

respectivamente (CHUNG, 1997; SINGH, PRASHER, 2005; KALKAR et al.; 1992,
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SHAMSHAD et al., 1997; TORIKAI et al., 1984). Singh, Prasher (2005) analisaram os

espectros na região do infravermelho (IR) do PC após a irradiação gama nas doses de 0,5 a

106Gy, apresentando uma diminuição da intensidade da banda correspondente a C=C

(carbonila) e nenhuma mudança na deformação C-H dos aromáticos foi observada, indicando

que os raios gama não influenciaram os anéis aromáticos. Com base nestas informações a

origem da banda de absorção em 400nm e da cor amarela no PC irradiado pode ser atribuída

aos radicais fenóxi isolados. O desaparecimento destes radicais é associado à abstração de

átomos de hidrogênio dos grupos isopropileno, para formar grupos finais fenol.

Na Figura 7, De Melo (2004) mostrou que não houve variação do índice de carbonila

com a dose de radiação até 25kGy e que após esta dose houve um decréscimo,

aproximadamente linear até a dose de 75kGy. A redução do índice de carbonila com o

aumento da dose foi observado nos resultados obtidos em trabalhos de outros autores

(HAMA, SHINOHARA, 1970; BAILEY, HAAG, 1983; KALKAR et al., 1992), segundo os

quais, a cisão de cadeia no policarbonato ocorre preferencialmente no grupo carbonila.

Causando a formação de ligações conjugadas, associadas a transições eletrônicas do tipo p-p *

(CALCAGNO et al., 1992). Estes tipos de transições eletrônicas acontecem nos centros não

saturados das moléculas, com dupla ou tripla ligações e também em anéis aromáticos.

Figura 7. Índice de carbonila em função da dose absorvida de radiação (DE MELO, 2004).

A Figura 8 apresenta os valores de viscosidade intrínseca e massa molecular

viscosimétrica média (Mv) em função da dose: os ensaios de viscosidade apresentaram

diminuição da viscosidade intrínseca e da massa molecular viscosimétrica média do PC
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LEXAN ® após ser irradiado com radiação gama com doses de até 125kGy. (DE MELO et al.,

2007).

Figura 8. Viscosidade intrínseca e massa molar viscosimétrica média (Mv) todos em função
da dose (DE MELO et al., 2007).

Seguchi et al. (2002) compararam os efeitos da radiação nas propriedades do

policarbonato (PC) e polisulfone (PSF) sob diferentes temperaturas acima da temperatura de

transição vítrea. Observaram que a dureza do PC poderia ser controlada pela seleção da

temperatura durante a irradiação. Kudon et al. (1996) comprovaram que altas taxas de dose

pulsadas por feixes de elétrons (4,2 e 10 Gy/s), provocavam uma diminuição dos valores da

dureza Rockwell com o aumento da dose de irradiação.

Chen et al. (2005) estudaram os parâmentos taxa de dose e fracionamento da dose

durante processamento do PC com feixe de elétrons na dose de 150kGy, observou-se que a

variação destes parâmetros de irradiação afetava as propriedades de tensão, tração e

ductibilidade das espécies de PC irradiado, sendo esta última mais afetada. Confirmando que

as propriedades mecânicas sofrem diminuição em função do aumento da dose e das etapas de

fracionamento da dose. Este comportamento é caracterizado por uma drástica diminuição na

ductibilidade. Chen e colaboradores (2005, 2007) identificaram que amostras do PC quando

exposto à irradiação em dose única ou fracionada até 200kGy apresentaram também

diminuição da massa molecular viscosimétrica média.
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Lee et al. (2002) descreveram que, embora o PC seja processado em reações a alta

temperatura, é necessária a remoção do fluido, melt, que surge durante o aquecimento, pois

este leva à formação de sítios de cor que reduzem a claridade óptica do polímero. Seguchi et

al. (2002) comprovaram a possibilidade de se alcançar excelentes valores de dureza quando o

PC foi irradiado na dose de (3kGy) em um meio cuja temperatura estava próxima a da Tg.

Chen et al. (2007) após verificarem resultados semelhantes sugeriram que este

comportamento seja devido ao efeito sinérgico entre irradiação e temperatura.

ARAÚJO et al. (1998) observaram que a irradiação do PC, DUROLON®, em doses

abaixo de 100kGy promove alterações pouco significativas das propriedades mecânicas. Esta

resistência à radiação é devido à existência da proteção conferida pelos anéis benzênicos

dentro do polímero, que promovem a dissipação da energia de excitação dentro dele. Assim,

apenas quando o PC foi irradiado em doses acima de 100kGy estas alterações foram

consideráveis, ocasionadas devido às cisões na cadeia, e consequentemente ao aumentar a

dose para 300kGy verificou-se uma redução nas propriedades mecânicas do PC em ~20%. De

Melo et al. (2007) confirmaram semelhantes mecanismos de degradação provocados pela

radiólise do PC, principalmente no comportamento mecânico. Na Figura 9 apresenta-se a

variação do comportamento mecânico em função da dose absorvida (ARAUJO et al., 1998).

Figura 9. (a) Alongamento na ruptura (%) em função da dose (kGy); (b) Resistência à tração

(MPa) em função da dose (kGy); (c) Impacto Izod (J/m) em função da dose (kGy)(ARAUJO

et al., 1998).

http://www.getpdf.com


24

As espécies irradiadas mostraram uma diminuição da resistência à tração e ao

alongamento na ruptura comparada as amostras não irradiadas. Confirmou-se que a

resistência mecânica das amostras quando irradiadas até a dose de 100kGy é

aproximadamente semelhante as das amostras não irradiadas, comprovando que o PC possui

boa estabilidade mecânica a efeitos induzidos pela radiação gama (ARAUJO et al., 1998).

2.3. Estabilização de polímeros

Durante o processamento ou pronto para uso, os polímeros estão sempre sujeitos a

processos de degradação (ataques físicos e/ou químicos), os quais causam alterações na

estrutura molecular prejudicando suas propriedades, conforme descrito na seção anterior.

Sendo inaceitável que ocorram degradações durante o processamento do PC, é normal que se

faça uma estabilização do sistema polimérico, proporcionando uma vida útil maior ao artigo

final. Geralmente, a estabilização polimérica pode ser realizada por intermédio de dois

processos: modificação da estrutura polimérica, por copolimerização, ou pela introdução de

aditivos estabilizadores, que é o método mais comum e versátil de estabilização (RABELLO,

2000).

Os aditivos são todos e quaisquer materiais adicionados ao polímero visando a uma

aplicação específica. Na fabricação dos polímeros uma variedade de aditivos é utilizada, não

só para garantir e melhorar suas propriedades físico-químicas, permitindo uma vasta gama de

aplicações, mas também inovando, quando substituindo materiais tradicionais

(CANEVAROLO; 2004). Dentre as inúmeras classes de aditivos, listam-se abaixo os tipos

principais: cargas, plastificantes, lubrificantes estabilizantes, pigmentos, entre outros.

Geralmente são acrescentados em baixas concentrações aproximadamente 1% (m/m) ou

menos (SKIENS, 1980). A estabilização pode ser feita em diferentes estágios pela adição de

quantidade muito pequena de estabilizantes, os quais são classificados de acordo com sua

forma de atuação. Podemos classificar os aditivos em: antioxidantes primários (seqüestradores

de radicais), antioxidantes secundários (decompositores de hidroperóxidos), desativadores de

metais, absorvedores de radiação ultravioleta (UV) e como bloqueadores de estados excitados

(quenchers) (ALARIQI et al., 2006).

A estabilização polimérica é acompanhada pela diminuição efetiva de estabilizantes.

Essa perda pode ser tanto por consumo químico como por perda física. Por isso, é necessário

que os estabilizantes possuam certos requisitos como: ter estabilidade térmica e hidrolítica,

resistir à extração, possuir baixa volatilidade e apresentar pouca tendência à migração
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(ALARIQI et al., 2006; RABELLO, 2000). Cada estabilizante possui um mecanismo de ação.

Por isso, para se estabilizar um sistema polimérico é indispensável o conhecimento do

processo de degradação e o comportamento químico dos estabilizantes a serem utilizados.

2.3.1. Tipos de estabilizantes

Os antioxidantes são substâncias que inibem ou retardam o processo oxidativo e seus

efeitos degradativos sobre o sistema polimérico, diminuindo a deterioração durante o

processamento, estocagem e uso. As ligações químicas dos polímeros podem se quebrar

formando radicais, por aquecimento, radiações ionizantes, esforço mecânico e reações

químicas. O radical reage com o oxigênio transformando-o em radical peróxil, o qual por

abstração do hidrogênio de outra cadeia polimérica passa a molécula de hidroperóxidos e um

novo radical é formado na cadeia. O grupamento hidroperóxido é pouco estável e se

decompõe em dois novos radicais, um hidroxílico e outro hidrocarboxílico, que atacam duas

novas cadeias aumentando a taxa de degradação do polímero (SANTOS, 2007), como mostra

a Figura 10.

Figura 10. Representação das reações químicas de degradação de polímeros: (a) formação dos

radicais (b) reação do radical com O2, (c) formação do hidroperóxido, (d) decomposição do

hidroperóxido (RABELLO, 2000).

Os antioxidantes podem ser divididos em primários e secundários. Os antioxidantes

primários (sequestradores de radicais ou Scavengers) são compostos que interrompem o ciclo

de propagação mediante a produção de radicais. Os principais são os fenóis estericamente

bloqueados e a aminas secundárias (CAMILLI, 1991). A Figura 11 representa a atuação

genérica de um antioxidante primário (AH), considerando que PH é uma cadeia polimérica

intacta e P• é um dos radicais formados.
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Figura 11. Representação geral do mecanismo de atuação de antioxidantes primários

(RABELLO, 2000).

O antioxidante primário mais antigo comercializado, o BTH, fenol estericamente

bloqueado, 2,6-di-terc-butil-4-metilfenol, apresenta como desvantagem uma elevada

volatilidade, alta velocidade de migração em alguns polímeros e em certos casos pode

também promover a descoloração.

A classe mais importante de seqüestradores de radicais são as aminas estericamente

bloqueadas denominadas HALS - Hindered Amine Light Stabilizers. Este tipo de antioxidante

primário que pode ser utilizado na estabilização de polímeros quando há exposição e

degradação a luz ultravioleta (UV), sendo eficientes na foto-oxidação. Acredita-se que a

estrutura dos HALS é alterada durante a exposição à radiação UV, formando radical nitróxil,

este radical captura macroradicais alquila, dando origem a éteres de hidroxilaminas. Os

antioxidantes secundários reagem com os hidroperóxidos, que são compostos altamente

instáveis, por um mecanismo iônico para não produzir radicais. Interrompendo as reações de

ramificação, as quais são responsáveis pela reticulação ou ramificação da cadeia. Os

tioésteres e os fosfitos são os grupos mais representativos de antioxidantes secundários

(CAMILLI, 1991). A Figura 12 mostra o esquema do mecanismo de atuação dos

antioxidantes secundários.

Figura 12. Esquema do mecanismo de atuação dos antioxidantes secundários. (RABELLO,

2000).
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Derivados de fósforos (fosfitos e fosfonitos) são bem conhecidos pela eficiente

estabilização de polímeros principalmente durante o processamento. Atuam como

antioxidantes secundários e são particularmente eficazes em combinação com fenóis

(antioxidantes primários). A adição de fosfitos pode auxiliar no melhoramento da

descoloração de artefatos poliméricos quando expostos ao calor, a luz UV, ao óxido de

nitrogênio e aos raios gama. Dois exemplos de fosfitos considerados de alto desempenho

estão na Figura 13. Estes se destacam, por manterem a viscosidade e a coloração de polímeros

como Polietileno (PE) e Polipropileno (PP), melhorarem a resistência ao calor, a exposição à

luz UV e por retardarem a descoloração causada pela radiólise e pelo oxido de nitrogênio

(COSTANZIA et al., 2000).

Figura 13. Fosfitos de alto desempenho (COSTANZIA et al., 2000).

A mistura de antioxidantes primários e secundários geralmente induz um efeito

sinérgico, pois os primários neutralizam os radicais peróxidos ou se convertem em

hidroperóxidos, reduzindo a velocidade de propagação, ao passo que os secundários

decompõem os hidroperóxidos em alcoóis estáveis, impedindo as reações em cadeia

(RABELLO, 2000). Os hidroperóxidos, na presença de certos íons metálicos contidos em

aditivos, tais como cargas ou modificadores, são decompostos à temperatura ambiente por

reações de oxirredução formando radicais. Assim, torna-se necessária à adição de um

desativador de metais, cuja função é formar um complexo inativo com o metal ativo,

quelando-o. Agentes quelantes são extremamente adequados para esse fim, por formarem

complexos metálicos com alta estabilidade térmica, por exemplo, os derivados de hidrazina

são muito eficientes (CAMILLI, 1991).
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A radiação ultravioleta é uma das maiores fontes causadoras da degradação polimérica.

Por isso, foto-estabilizantes como filtros UV, quenchers e os HALS são adicionados ao

sistema polimérico. Os absorvedores de UV atuam transformando energia ultravioleta em

energia calorífica inofensiva ao sistema. Esses estabilizantes são específicos para cada

polímero, absorvendo a radiação, principalmente, na faixa de comprimento de onda em que o

material apresente maior sensibilidade.

Os absorvedores de UV mais importantes são do tipo benzofenona e benzotriazol.

Estes agentes de ocultação ou filtros atuam refletindo ou absorvendo as radiações UV do

espectro solar, apenas na superfície do material, evitando a transmissão para seu interior,

reduzindo assim os processos fotodegradativos com boa eficiência. Geralmente, os

estabilizantes que atuam dessa forma são pigmentos, como negro fumo e dióxido de titânio, e

cargas minerais tais como o talco (RABELLO, 2000).

Os quenchers são estabilizantes que agem desativando o estado excitado dos grupos

cromóforos, fazendo com que a molécula volte ao seu estado fundamental. Eles absorvem a

energia luminosa por intermédio de reações fotoquímicas, com formação de um estado

excitado e decaindo por um processo não radioativo; como pode ser visto na Figura 14, onde

Q é um quencher e P é uma molécula polimérica. A Figura 15 mostra como os principais

estabilizantes podem interferir no processo de degradação de polímeros por diferentes

caminhos. RH representa o polímero.

Figura 14. Representação esquemática da atuação de um quencher (RABELLO, 2000).

http://www.getpdf.com


29

Figura 15 - Mecanismo geral de degradação e estabilização de polímeros (ALARIQI, 2006).

2.3.2. Estabilização radiolítica

Devido às numerosas aplicações envolvendo radiação de alta energia nos polímeros,

surge à necessidade de torná-los mais resistentes à radiação ionizante. Muitos estudos sobre

estabilização radiolítica têm sido realizados. A introdução de alguns aditivos na massa

polimérica é uma alternativa para promover certo grau de proteção radiolítica aos polímeros.

Os dois principais mecanismos de ação dos aditivos são: (1) a captura ou desativação de íons

e radicais, formados diretamente pela radiação ou pelas espécies reativas na degradação em

cadeia, e (2) supressão de energia de estados excitados (CLOUGH et al.,1996).

A mistura física (blenda) do polímero sensível à radiação com polímeros que sejam

intrinsecamente estáveis, os quais possuem geralmente grupos aromáticos, pode resultar em

um sistema de maior resistência a radiólise (FAN et al., 2006). Dentre os polímeros com

maior estabilidade à radiação estão às poliamidas aromáticas, que resistem até 100MGy de

dose absorvida, sem alteração das propriedades mecânicas ou elétricas (SCHNABEL, 1981).

A estabilização radiolítica pode ser alcançada também pela incorporação de grupos

aromáticos nas cadeias poliméricas, por meio de copolimerização, tornando o polímero mais

resistente à radiação ionizante (CLOUGH et al.,1996). Esta última não apresenta praticidade

do ponto de vista industrial, por envolver custos elevados.

Outro caminho para a estabilização radiolítica consiste em introduzir um aditivo, não

para impedir a formação destes radicais ou capturá-los, mas para acelerar o decaimento. Esses

aditivos atuam como plastificantes, ou mobilizadores, aumentando o volume livre na região
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amorfa do polímero. Assim, uma rápida auto-reação de radicais peróxidos minimizará a

formação de hidroperóxidos por intermédio de suas reações de propagação; reduzindo os

níveis de hidroperóxidos instáveis que são os compostos mais associados à degradação

polimérica (CARLSSON, CHMELA, 1990).

A proteção radiolítica também pode ser conferida pela adição de agentes nucleantes

desenvolvidos originalmente para controlar a morfologia de polioleofinas, devido a sua

estrutura aromática que oferece excelente proteção a sistemas poliméricos. A Figura 16

apresenta estruturas da forma geral de agentes nucleantes, em que R1 e R2 são grupos alquila

ou hidrogênio e R3 grupos alquila (CARLSSON, CHMELA, 1990).

Figura 16. Estrutura geral de agentes nucleantes (CARLSSON, CHMELA, 1990).

São diversos os trabalhos na literatura que mostram a utilização de aditivos

estabilizantes nas formulações de inúmeros polímeros. Aquino e Araújo (2004) estudaram a

estabilização radiolítica do poli(metacrilato de metila) (PMMA) usando aditivos comerciais

que são empregados na estabilização termo-oxidativa de polímeros. Os resultados mostraram

que um dos aditivos, do tipo HALS, usado na concentração de 0,3% da massa total do

polímero, conferiu uma excelente proteção radiolítica ao PMMA de aproximadamente 92%.

Isso significou uma redução do valor G de 0,61 para 0,05, no intervalo de dose de 20 a

50kGy.

Alariqi et al. (2006) promoveram a estabilização de polioleofinas biomédicas usando

misturas sinérgicas de estabilizantes oligoméricos. Foram utilizadas misturas de antioxidantes

primários e secundários aprovados para aplicações em alimentos. O copolímero etileno-

proprileno (EP) foi misturado com dois estabilizantes do tipo amina com impedimento

estérico, HALS, sendo um terciário e outro secundário oligomérico, um fenol estericamente

impedido e um organofósfito. Foram preparados filmes do copolímero contendo várias

combinações de estabilizantes, mantendo a proporção entre copolímeros e estabilizantes de

99,6:0,4 e a proporção entre os estabilizantes de 1:1. A eficiência de estabilização foi estudada

em termos de propriedades de tração, descoloração e morfologia de superfície. Alariqi et al.

(2006) descobriram que combinações de HAS terciário e secundário como antioxidantes
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primários, seqüestradores de radicais, com organofósfito, como antioxidante secundário,

decompositor de hidroperóxidos, exibiram efeitos de estabilização sinérgica.

Bracco et al. (2007) avaliaram a estabilização do polietileno de peso ultra alto

molecular (UHMWPE – ultra-high molecular weight polyethylene) com vitamina E sintética

(á- tocoferol) contra a degradação oxidativa do polímero ao ser irradiado em doses de

esterilização. Os resultados obtidos revelaram que sistemas polímero-aditivo são mais

resistente à oxidação em comparação aos sem a vitamina-E e aos não irradiados.

Segundo Araujo (2007) é possível estabilizar a matriz de PMMA comercial submetida

à exposição a raios gama em dose padrão de esterilização de 25kGy, preservando 92% da

massa molar viscosimétrica (Mv) inicial do polímero, com a introdução de nanoestruturas

fibrilares de polianilina dopada com HCl (PANF-HCl) a 0,15% de massa. Kaci et al. (2003)

estudaram a estabilidade radiolítica fornecida ao PEBD, testando aditivos comerciais

(TINUVIN-123, USASIL 299, e SANDUVOR PR 31). Confirmaram a existência de uma

significativa diminuição na taxa de formação de carbonila em relação às amostras irradiadas.

Devido ao PC ser processado em altas temperaturas, na faixa de aproximadamente

320°C, é necessário que os aditivos estabilizantes possuam alta estabilidade térmica e uma

menor volatilidade. O amarelecimento do PC no processamento poderia ser reduzido

adicionando fosfitos e fosfonitos em concentrações de 0,05 a 0,15%, os quais podem ser

usados em combinação com componente epóxi e um agente ácido (GÄCHTER, 1990). Chung

et al. (1998) apresentaram um estudo comparativo na tentativa de estabilização radiolítica do

PC, utilizando os aditivos: Trimetilato tri-isononil (TINTM), Ftalato di-tridecil (DTDP) e

Ftalato di-ciclohexil (DCHP). Os resultados foram explicados em termos das diferenças de

reatividade dos aditivos com elétrons secundários danosos formados durante a interação da

radiação com a matéria. O aditivo DCHP, que não teve sua estrutura molecular especificada,

apresentou a mais alta eficiência como seqüestrador de elétrons comparado aos outros

aditivos testados (TINTM, DTDP). Este aditivo foi capaz de reduzir expressivamente à

formação de radicais fenóxi, que são responsáveis pela cor amarela no PC irradiado a

temperatura ambiente. Park et al. (1999) utilizando a deposição de uma fina cobertura

semelhante carbono tipo diamante, carbono diamond-like, DLC, sobre a superfície de

amostras de corpos de prova, constataram uma significativa diminuição dos efeitos de

degradação radiolítica, os quais interferem na resistência a oxidação do PC LEXAN®.

Araujo (1993) estudou a degradação e estabilização radiolítica do policarbonato

utilizando o PC DUROLON® em forma de filme. Demonstrando experimentalmente que dois

aditivos comerciais: um desativador de estados excitados, quencher, e um capturador de
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radicais, Scavenger, numa formulação sinérgica, na concentração de 1% (m/m), promovem

uma redução do valor G de 16,7 para 0,4, com uma excelente proteção radiolítica ao sistema

polimérico de 98%, irradiado de 20 a 40kGy.

2.3.3. Técnicas empregadas no estudo de estabilização radiolítica em polímeros

2.3.3.1. Ensaios ópticos

As propriedades ópticas dos polímeros podem informar sobre a estrutura e as

ordenações moleculares, bem como sobre a existência de tensões ou regiões de deformação.

As propriedades ópticas geralmente estudadas são: reflexão, absorção e dispersão da luz.

Estas propriedades são observadas em termos de cor, opacidade e transparência.

a. Colorimetria

A cor nada mais é do que uma qualidade especial e subjetiva de uma imagem mental

criada pelo observador. Um feixe de luz em um prisma se decompõe nas cores do arco íris,

formando o espectro solar, que é uma extensão de luz visível. O olho humano só é sensível a

uma estreita faixa de radiações situadas entre o vermelho e o violeta (400nm a 700nm). Uma

diferença centesimal de milésimos de milímetros do comprimento de onda estabelece a

margem entre a visibilidade e a invisibilidade.

Uma imagem formada na retina de um observador só será enxergada por ele se a

imagem for transportada ao cérebro. Os impulsos elétricos, que são estabelecidos nas células

oculares denominadas cones, são codificados em cores opostas antes de serem transportados

pelos nervos ópticos até o cérebro, ou seja: em claro/escuro, vermelho/verde, e amarelo/azul

(NARDI, 2004).

A cor de um objeto não é uma propriedade específica dele, ela depende da luz,

radiação eletromagnética, que o atinge e das propriedades as quais possui de refletir,

transmitir, absorver ou emitir essa radiação. Sendo assim, pode-se definir a cor de um corpo

como a sensação produzida pelo cérebro a partir de um conjunto de fenômenos que se inter

relacionam (COLORIMETRIA, 2002). O fenômeno da cor, entretanto, também pode resultar

exclusivamente de efeitos físicos, tanto na natureza como em materiais sintéticos. As cores

nesses casos são denominadas cores estruturais e são resultados da reflexão, da refração ou da
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interferência da luz em estruturas com unidades de repetição separadas por distâncias

correspondentes ao comprimento de onda da luz visível.

Em 1931 a Commission International de l'Eclairage (CIE) introduziu elementos de

padronização da fonte e do observador e uma metodologia para transformar em números, os

valores obtidos das medidas de cor, vistas sob uma fonte de luz padrão e um observador

padrão (BILLMEYER, SALTZMAN, 1981). Posteriormente, no ano de 1976 a CIE

especificou dois espaços de cores, que até hoje tem grande interesse industrial. Um deles foi

elaborado para o uso de cores com iluminação própria (ex: monitor de televisão) e o outro

para o uso de cores em superfície, conhecido como espaço de cores CIE 1976 (L*, a*, b*) ou

CIELab. O CIELab permite a especificação de percepções de cores em termos de um espaço

tridimensional. A axial L é conhecida como luminosidade. As outras duas coordenadas a e b

representam respectivamente avermelhar-esverdear e amarelar-azular, como mostra o

diagrama da Figura 17.

Figura 17. Coordenadas a*(a), L*(L) e b*(b) representam respectivamente avermelhar-

esverdear, clarear-escurecer e amarelar-azular (COLORIMETRIA, 2002).

O espaço de cores CIELab proporciona uma representação tridimensional para a

percepção do estímulo de cores. Se dois pontos no espaço representando dois estímulos são

coincidentes, então a diferença de cores entre os dois estímulos é zero. À medida que à

distância entre os dois pontos no espaço aumenta, é razoável assumir que essa diferença de
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cor percebida entre os estímulos também aumente. Este espaço pode ser tratado de forma

matemática como um espaço euclidiano e qualquer distância dentro desse espaço pode ser

calculada (COLORIMETRIA, 2002).

A medida da diferença da cor entre dois estímulos é, portanto, a distância euclidiana,

DE*, entre dois pontos no espaço tridimensional, dada pela Equação 1 descrita abaixo. O E,

do termo DE*, é derivado da palavra alemã empfindung, que significa sensação, e

corresponde literalmente a uma diferença na sensação. O asterisco sobrescrito é utilizado

algumas vezes para denotar a diferença de cor CIELab (DE*).

DE*=[(DL*)2+(Da*)2+(Db*)2]1/2 (1)

Com o objetivo de padronizar os iluminantes, o CIE estabeleceu e publicou as

características dos diversos iluminantes utilizados no controle e ajuste das cores (FAZANO,

1998):

Iluminante A. Consiste em urna lâmpada de filamento de tungstênio, que opera dentro

de corrente e tensão especificadas.

Iluminante B. Possui a mesma fonte luminosa que o tipo A, porém é provido de filtros

de correção correspondentes à luz solar ao meio dia.

Iluminante C. Produzido pela mesma lâmpada incandescente, com filtros de correção

para simular a média da luz do dia tendo como fundo um céu nublado.

Estudos recentes definiram com precisão a composição espectral da luz do dia criando

condições para a sua reconstituição baseada nas várias temperaturas das cores. Esta nova

fonte luminosa padrão estabelecida pela CIE foi designada pela letra D, seguida de uma

codificação numérica (55, 65 ou 75), a qual indica a correta temperatura da cor (FAZANO,

1998). Portanto, o iluminante D65 é indicado para medições e comparações da maioria das

cores, enquanto que os D55 e D75 são usados quando se deseja uma fonte luminosa padrão

mais azulada ou amarelada, respectivamente.

• Verde-vermelho

A colorimetria é uma técnica analítica comparativa e os valores a* são conseguidos

em função de uma amostra branca não irradiada. Os valores matemáticos obtidos estão

relacionados à posição da amostra, em relação a uma amostra branca não irradiada, em uma
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escala que varia do vermelho (valores positivos) (+a*) ao verde (valores negativos) (-a*).

Sendo assim, valores a* positivos indicam que a amostra irradiada se encontra mais vermelha

do que a amostra não irradiada e valores a* negativos indicam que a amostra irradiada se

encontra mais verde que a amostra não irradiada.

• Escurecimento

A luz ao atravessar um material pode sofrer refração (transmissão), reflexão

(espalhamento) e absorção. A soma da intensidade dos feixes refratados e refletidos sempre

será menor do que a intensidade do feixe incidente porque uma parte da energia é sempre

absorvida. A quantidade de energia luminosa que é absorvida por um corpo determinará sua

"claridade". Um corpo negro tem absorção total do feixe luminoso, enquanto que um corpo

cinzento tem elevada taxa de absorção.

O escurecimento de polímeros irradiados pode estar relacionado com o aparecimento de

alguma espécie que proporcione o aumento da absorção da luz. Os valores L* (L) obtidos nas

medidas colorimétricas são valores matemáticos que refletem a posição da amostra, em

relação a uma amostra branca não irradiada, em uma escala que varia de claro (L  100) para

escuro (L  0).

• Azul-Amarelo

Os valores b*, obtidos nas medidas colorimétricas, são valores matemáticos que

refletem a posição da amostra, em relação a uma amostra branca não irradiada, em uma escala

que varia do amarelo (valores positivos) (+b*) para o azul (valores negativos) (-b*).

b. Transmitância

Polímeros amorfos ou com baixo grau de cristalinidade são geralmente analisados por

meio da técnica de transmitância, devido a sua excelente transparência. A transmitância (T) é

definida como sendo a razão da luz transmitida (I) pela luz incidente (I0) de uma fonte

luminosa que atravessa a amostra e está representada pela equação (2), conforme a ASTM D

1003.
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(2)

A transmitância permite observar se a radiação provoca mudanças na quantidade de

luz conduzida em uma dada amostra polimérica.

c. Brilho

O brilho é um fenômeno reflexivo medido num ângulo pré-determinado. Em geral,

quanto mais lisa a superfície de um filme, maior o brilho desta. A opacidade superficial é

consequencia de sua rugosidade, a qual por sua vez, dependerá das condições de

processamento e das propriedades reológicas do material. Já a opacidade interna é

influenciada pelo arranjo morfológico das fases cristalinas. Por exemplo, se o tamanho dos

diâmetros dos esferulitos é próximo aos dos comprimentos de onda da luz visível, maior será

o valor desta opacidade (TJANDRAATMADJA et al., 2002).

d. Índice de Amarelamento (IA)

O índice de amarelecimento (IA) determina o grau de amarelecimento (ou alteração no

grau de amarelecimento) de um material. O IA de plásticos transparentes e translúcidos

depende da espessura e do tratamento (térmico, radiolítico, mecânico,...), ao qual foi

condicionado. A magnitude relativa do amarelecimento é obtida a partir do óxido de

magnésio utilizado como padrão pela CIE para uma fonte C, e é calculada pela equação (3).

Neste trabalho, a variação do índice de amarelecimento ( IA) foi calculada pela diferença

entre as medidas após (IA) e antes (IA0) da irradiação, representada pela equação (4) (ASTM

D 1925):

IA = [100(1,28.XCIE – 1,06.ZCIE)]YCIE (3)

 IA = IA – IA0 (4)

Onde XCIE, ZCIE e YCIE – São valores de triestímulos das espécies em relação à fonte C.
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d. Haze

É a medida da luz espalhada pela amostra, por isso se a superfície de um polímero for

irregular ou se agentes de espalhamento de luz são formados na espécie, os valores de Haze

aumentam e a transmissão direta da luz diminui. A forma da curva do Haze justifica também

os resultados alterações da massa molecular e amarelecimento em polímeros

(TJANDRAATMADJA et al., 2002). Segundo a norma ASTM D 1003, as espécies com

valores de Haze maiores que 30% podem ser consideradas difusas ou translúcidas. O cálculo

percentual de Haze está na equação 5:

(5)

Onde Td - Luz difusa e Ti - Luz incidente ASTM D 1003 (1977).

d. Índice de refração (nD)

O índice de refração, que é a razão entre a velocidade da radiação eletromagnética no

vácuo (3x1010 cm/s) e em um dado meio, é um parâmetro muito utilizado no estudo da

radiólise do PC.

2.3.3.2. Ensaios mecânicos

As propriedades mecânicas de polímeros são explicitadas através de muitos

parâmetros: módulo de elasticidade, resistência à tração na ruptura e no escoamento e

resistência ao impacto. Para muitos materiais poliméricos, um simples ensaio de tensão-

deformação é empregado para a caracterização de alguns desses parâmetros mecânicos

(ASTM D 638). As características mecânicas de polímeros, em sua maioria, são muito

sensíveis à taxa de deformação, à temperatura e à natureza química do ambiente, presença de

água, aditivos, oxigênio, solventes orgânicos, como exemplos.

O módulo de elasticidade, chamado também de módulo de tração ou algumas vezes,

somente módulo, no caso dos polímeros, e a ductibilidade em termos do alongamento

percentual são determinados para polímeros do mesmo modo que para os metais. No caso dos

polímeros plásticos o limite no escoamento é tomado como sendo o valor máximo na curva
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tensão X deformação. Portanto, o limite de resistência à tração corresponde ao nível de tensão

no qual a fratura ocorre.

Ensaios de impacto Izod ou Charpy são geralmente conduzidos para avaliar a

resistência ao impacto. Os polímeros podem exibir fraturas dúcteis ou frágeis quando são

submetidos a condições de carga de impacto, dependendo da temperatura, do tamanho da

amostra, da taxa de deformação e do modo de carregamento. A habilidade para resistir à

ruptura é uma propriedade importante de alguns plásticos, especialmente aqueles usados

como finas películas em embalagens.

A resistência à ruptura é a energia exigida para rasgar ou romper uma amostra cortada

que possua uma geometria padrão. As magnitudes do limite de resistência à tração e de

resistência à ruptura estão relacionadas. A dureza representa a resistência de um material ao

risco, a penetração, a marcação, e assim por diante. Os polímeros são mais moles do que os

metais e as cerâmicas, e a maioria dos ensaios de dureza é conduzida de acordo com técnicas

de penetração.

2.3.3.3. Viscosimetria

As teorias de degradação polimérica radiolítica assumem que a probabilidade de cisão

é a mesma em qualquer mero. Assim uma teoria estatística é estabelecida considerando as

seguintes condições: 1) todas as moléculas poliméricas são lineares (alterações na massa

molar de polímeros ramificados são muito difíceis de detectar); 2) todos os meros sofrem

cisões com igual probabilidade; 3) a massa molar do polímero é suficientemente alta; 4) o

número total de cisões é suficientemente menor que o número total de meros (CHARLESBY,

1991). O número de cisões ou produtos formados na cadeia principal é conhecido por G, e é

calculado pela seguinte relação:

G = 100 N y/R (6)

Sendo N o número de Avogadro, R é a energia de irradiação em elétron volt (eV)

absorvida em um mol de meros, e y é a integral no tempo da probabilidade de um mero sofrer

uma cisão, ou a densidade de cisões na cadeia principal (DOLE, 1973).

A relação (7) foi estudada e modificada por CHARLESBY (1977) resultando na

seguinte equação:

106/Mn(y) = 106/Mn(0)+0,104GD (7)
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Onde Mn(0) e Mn(y) são as massas molares numéricas antes e depois da irradiação e D

a dose absorvida em kGy.

O gráfico de 106/Mn(y) como função de D é linear e por meio da declividade da curva

o valor de G pode ser identificado, ou seja, o número de cisões na cadeia principal por 100 eV

de energia absorvida. Entretanto, devido às dificuldades em se determinar Mn, que pode ser

obtido por cromatografia de exclusão de tamanho (SEC) e pressão osmótica, Araújo (1993)

modificou a equação (7) deduzindo MV, G e D. A determinação da viscosidade intrínseca, [η],

pode ser obtida pela medida de um simples ponto da viscosidade reduzida de uma solução

diluída utilizando a equação de Solomon e Ciuta (equação 8).

Desta forma, MV é determinada de uma maneira mais simples por meio da viscosidade

intrínseca, [η], utilizando-se a expressão de Mark-Houwink (equação 9):

(8)

[η]=K.Mv
a (9)

Onde K e a são as constantes que dependem do sistema polímero-solvente-

temperatura. Quando a substância polimérica tem a distribuição de massa molar como a “mais

provável” (índice de polidispersividade ~ 2), como é o caso do PC, é válida a seguinte relação

(DOLE, 1972):

Mv
a = Γ(a+2)Mna. (10)

Então, utilizando-se as Equações (7) e (11) pode-se deduzir uma relação entre Mv, G

(kGy):

106/Mv = 106/Mv0+0,104/(Γ(a+2)1/a (11)

Onde Mv0 e Mv são as massas molares médias viscosimétricas antes e depois da

irradiação, respectivamente. No caso do PC em uma temperatura de ~20°C, deduzindo a

Equação (12) para o sistema em estudo, PC, com a = 0,83, tem-se (ARAÚJO et al., 1998):

106/Mv = 106/Mvo+0,054GD (12)

O índice de degradação (ID) representa o numero de cisões na cadeia principal que

ocorre por molécula original do polímero, decorrente da irradiação e pode ser calculado pela

relação da equação (13) (GUILLET, 1987) e o cálculo de proteção do aditivo no sistema

irradiado pode ser obtido pela equação (14):

http://www.getpdf.com


40

ID= (Mv0/ Mv) - 1 (13)

P%= [(G - Ga)/G] x 100 (14)

Onde G equivale ao número de cisões na cadeia principal por 100eV de energia

absorvida do polímero sem aditivo, e Ga ao número de cisões na cadeia principal por 100eV

de energia absorvida do sistema polímero-aditivo.

2.3.3.4. Espectroscopia na região do infravermelho

A análise por infravermelho tem como objetivo verificar a existência de alterações na

composição estrutural do material irradiado, correlacionando-as com a dose absorvida.

Permite, ainda, detectar a presença de grupos oxigenados, como a carbonila. Para a

determinação da degradação causada pela radiação gama foi calculado o índice de carbonila

(IC), que representa a variação da quantidade de grupos carbonila. Este índice foi calculado

por meio da razão entre a intensidade do pico de absorção em 1775cm-1, referente ao

estiramento da carbonila e à intensidade do pico de absorção em 769cm-1, referente à flexão

fora do plano da ligação C-H do anel aromático (ARAÚJO et al., 1998).

IC = A(1775)/A(769) (15)

Onde:

A(1775) – intensidade do pico referente à absorção em 1775cm-1 (entre 1694 -1840cm-1);

A(767) – intensidade do pico referente à absorção em 769cm-1 (entre 744 – 796cm-1).
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3. MATERIAL E MÉTODOS

O procedimento experimental para verificar a ação de aditivos comerciais na

estabilização radiolítica do DUROLON® foi estruturado em duas etapas descritas a seguir:

Etapa I - Os corpos de prova de PC+aditivos foram preparados com espessura de ~

3mm, pela Unigel S.A.. Nesta etapa, apenas a técnica de transmitância luminosa foi utilizada

para investigar a ação de aditivos comerciais, originalmente utilizados na estabilização foto e

termo-oxidativa de polímeros, na estabilização radiolítica do DUROLON®. Além disso,

foram preparadas formulações contendo corantes máster de cor (mistura de azul e violeta) em

concentrações de 1,08ppm e 1,62ppm, com a finalidade de se observar possíveis reduções no

índice de amarelecimento do PC irradiado. Outra formulação de PC contendo o antioxidante

padrão (D) + corante amarelo (T-1A) (PC+T-1A) também foi preparada para avaliação

comparativa dos efeitos radiolíticos em um material com tonalidade original amarela. Os

aditivos foram adicionados às formulações do PC durante a extrusão, e os corpos de prova

foram produzidos por injeção.

Analisou-se a variação da transmitância (T%) destas formulações quando expostas a

irradiação gama nas doses (25, 35, 50 e 100kGy), em função do tempo de estocagem à

temperatura ambiente (horas ou semanas), e em relação ao aquecimento a 45°C na estufa. Os

comprimentos de onda utilizados foram: 420nm, por representar o mínimo percentual de

reflectância (cerca de 10 %) no espectro de um material amarelo, cor predominante no

material depois de irradiado, e o comprimento em 680nm, pois geralmente a indústria utiliza o

comprimento de onda no intervalo de 680 a 750nm para apresentar os valores de

transmitância luminosa de seus produtos, tendo em vista que nesta faixa de luz visível se

obtém os valores de transmitância máximos. Todo o experimento desta etapa foi realizado no

Laboratório de Modelagem e Biodosimetria Aplicada (LAMBDA) na Universidade Federal

de Pernambuco (UFPE).

Etapa II – Nesta fase experimental foi realizada a caracterização dos sistemas que

apresentaram os resultados mais interessantes após a irradiação. A amostra controle,

DUROLON®, contendo antioxidante padrão (D) em concentração 0,08% (PC+0,08%D), e

com corantes máster de cor (mistura de azul e violeta) em concentrações de 1,08ppm e

1,62ppm e (PC+T-1A) foram irradiadas nas doses de 25, 50 e 100kGy.

Em sequência foram analisados os efeitos da radiação gama e da presença dos aditivos

pelos resultados dos ensaios ópticos, mecânicos e reológicos realizados pelo Dr. Leopoldo

Benício, na Indústria Unigel S.A. (Camaçari/BA). Tal caracterização foi complementada por
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ensaios de viscosimetria e índice de refração no Laboratório de Polímeros do Departamento

de Energia Nuclear (DEN/UFPE) e a espectroscopia na região do infravermelho (FTIR)

realizada na Central Analítica no Departamento de Química Fundamental da UFPE.

3.1. Material

O polímero em estudo é o policarbonato, PC nacional de nome comercial

DUROLON® da série IR 2200 (Mn0 ~ 22.000 g/mol). O PC na sua composição básica é

composto por: resina polimérica e aditivos de processamento (demoldantes, lubrificantes e

antioxidantes). A amostra controle, DUROLON®, contém na sua formulação o aditivo

antioxidante padrão (D) na concentração de 0,08% (m/m). Este aditivo (D) caracteriza-se por

apresentar um alto teor de fosfito na sua formulação, que atua através de um mecanismo de

decomposição de hidroperóxidos, sendo classificado como um antioxidante secundário de alto

desempenho.

As amostras de PC DUROLON® e os aditivos comerciais utilizados nesta pesquisa

foram gentilmente fornecidos pela Unigel S.A. (Camaçari/BA). Os corpos de prova foram

preparados contendo os aditivos antioxidantes em concentrações de 0,1%, 0,3% e 0,5 %

(m/m). A concentração padrão de aditivos desmoldantes e lubrificantes não foi alterada.

Na primeira parte experimental consideramos os dados obtidos por ensaios ópticos de

transmitância luminosa (T%), obtidos pela equação 2, anteriormente detalhada na secção

2.4.3.1.b. As amostras utilizadas foram identificadas numericamente de acordo com o tipo

composição PC+aditivo: (1) 0,08% D; (2) 0,1% D; (3) 0,3% D; (4) 0,5% D; (5) 0,08% C; (6)

0,1% C; (7) 0,3% C; (8) 0,5% C; (9) Turlock; (10) Irganox E; (11) Songnox; (12) Dovernox;

(13) Doverphos; (14) Tinuvin 622; (15) Irgafos 168; (16) Chimassorb; (17); Tinuvin 770 e

(18) Kinox 76; (19) Topanox; (20) Songlight LO e (21) Songlight 1190 L8. A amostra (1)

equivale ao PC controle.

Foram preparadas formulações contendo corantes máster de cor (mistura de azul e

violeta) em concentrações de 1,08ppm e 1,62ppm, com a finalidade de observar possíveis

reduções no índice de amarelecimento do PC irradiado. Outra formulação do PC contendo o

antioxidante padrão (D) + corante amarelo (T-1A) (PC+T-1A) também foi preparada para

avaliação comparativa dos efeitos radiolíticos em um material com tonalidade originalmente

amarela. Todas as análises as quais as formulações anteriormente citadas foram reproduzidas

em triplicata.
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3.2. Irradiação das amostras

As amostras de PC na forma de corpos de prova foram irradiadas com radiação gama

provenientes de uma fonte de 60Co, a uma taxa de dose de aproximadamente 8,61 kGy/h, no

Laboratório de Radiação Gama - GAMALAB/DEN/UFPE. As amostras foram irradiadas nas

doses de 25, 35, 50 e 100kGy. A irradiação das amostras ocorreu na presença de ar

atmosférico e à temperatura ambiente (25°C).

3.3. Etapas experimentais

3.3.1. Etapa I - Experimentos realizados para escolha do melhor aditivo e concentração ótima.

As formulações (1-8) foram importantes para a escolha da melhor concentração

(0,3%), que foi acrescentado ao controle para produzir às formulações (9) a (16). As espécies

de PC que continham em sua formulação corantes foram identificadas como: máster 0,4%

(concentração de 1,08ppm), máster 0,6% (concentração de1,62ppm) e PC+T-1A. Os

resultados das formulações antes e após serem irradiadas, em função do tempo e do

aquecimento à 45°C na estufa, foram comparados aos dados do controle (veja o Apêndice A).

Os aspectos visuais das amostras controle e aditivadas foram também registrados por

fotografias, antes e após a irradiação.

3.3.1.1. Transmitância (T%)

A propriedade de transmitância luminosa em dois comprimentos de onda (ë = 420 e 680

nm) foi avaliada em amostras não irradiadas e irradiadas. Utilizou-se um Espectrofotômetro

Spectro 22, modelo 108-D de 60 Hz, para obtenção da transmitância e análise em função do

tempo de estocagem. As amostras foram guardadas no escuro e em condições ambientais de

25 ± 1°C e 50% de umidade relativa do ar. A transmitância foi medida em intervalos de sete

dias. Para se observar o desvanecimento da transmitância das amostras utilizou-se o

armazenamento das amostras na estufa à temperatura de 45°C.
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3.3.2. Etapa II – Caracterização

As amostras levadas a um estudo de caracterização foram: Controle, máster 0,4%,

máster 0,6% e PC+T-1A, não irradiadas e irradiadas. Foram analisados os seguintes aspectos:

as alterações causadas pela presença dos aditivos (corantes) no PC, e os efeitos provocados

pela radiação gama, na variação de: T%, dos parâmetros de cor e índice de amarelamento (IA)

por técnica de Colorimetria. Foram determinados os valores de índice de refração (nD) e

Haze. Determinou-se as alterações na massa molar viscosimétrica média (Mv), viscosidade

intrínseca [ç] e do índice de fluidez (MFI) das formulações. Foram realizados ensaios

mecânicos para avaliar as mudanças decorrentes da irradiação nos sistemas (ensaios de

resistência à tração, resistência ao impacto e flexão). Além de serem realizados ensaios

espectroscópicos na região do visível por Transformada Fourier (FTIR).

3.3.2.1. Colorimetria

Utilizou-se um colorímetro Datacolor modelo Spectraflash SF600. Como branco

foram adotadas as amostras de cada polímero não irradiado, pelo iluminante padrão de

reflexão D65 -10°. Seguindo a norma da ASTM D 1003 foram obtidos os valores dos seguintes

parâmetros:

a* - variação verde (valores negativos) / vermelho (valores positivos);

b* - variação azul (valores negativos) / amarelo (valores positivos);

L* - variação escuro (valores tendendo a 0) / claro (valores tendendo a 100).

A técnica permitiu obter as variações nos parâmetros de cor a*, b*, L* e DE* (pela

equação 1), da T% na região do espectro visível e o índice de amarelecimento (IA), dos

corpos de prova de PC controle e com corante, não irradiado e irradiados nas doses de 25, 50

e 100kGy.

3.3.2.2. Índice de refração (nD)

Os valores de índices de refração do PC controle e com corantes, irradiadas e não

irradiadas, foram avaliados e obtidos a temperatura de ~25°C, utilizado-se um refratômetro

tipo Abbe Hedwig-Dransfeld Allce 40d-80637 da OPTECH.
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3.3.2.3. Haze

Os corpos de prova foram acondicionados à temperatura de 23°C e umidade de 50 ±

5%, por um período de 48h até a primeira análise, Os valores de transmitância luminosa

foram medidos com um Hazemetro Gardner UX-10, de acordo com a norma ASTM D 1003.

3.3.2.4. Ensaios mecânicos

Os ensaios de tração e impacto Izod foram realizados em uma máquina de tração

KRATOS; K 2000 MP; 2000 kgf; N° 6116, seguindo ASTM D638 e ASTM D 256,

respectivamente. Os corpos de prova foram padronizados em espessuras de 3,2mm (ensaios

de tração e impacto izod). Os ensaios foram realizados à temperatura de ~23°C, com uma

velocidade de garras de 20mm/min para ensaios de tração, foram fabricados por injeção nos

formatos representados na Figura 18.

A deformação máxima permitida foi fixada em 12 % para garantir o escoamento do

material, pois o mesmo não apresenta fratura durante o ensaio. A Figura 18 apresenta a

Configuração do corpo de prova para ensaio de tração uniaxial, de acordo com o tipo I da

norma ASTM D638 (DE MELO, 2004).

Figura 18. Configuração do corpo de prova para ensaio de tração uniaxial, de acordo com o

tipo I da norma ASTM D638 (DE MELO, 2004).

3.3.2.5. Viscosimetria

Análises viscosimétricas de soluções das amostras irradiadas e não irradiadas foram

realizadas, usando um viscosímetro capilar tipo Ostwald imerso em banho termostático, na

temperatura de 20 ± 0,5ºC. Este experimento permite determinar a viscosidade relativa de

uma solução diluída, a qual é obtida pela relação: (ç rel  t/t0), onde t e t0 são, respectivamente,

os tempos de escoamento da solução e do solvente. Esta, por sua vez, fornece a viscosidade
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específica (çesp = ç rel - 1) e a viscosidade reduzida (ç red = çesp/C), onde C é a concentração da

solução. Assim, a viscosidade intrínseca, [ç], é obtida pela equação de Solomon e Ciuta (eq.

8). A viscosidade intrínseca, [η], de soluções poliméricas diluídas, fornece o valor da massa

molar viscosimétrica média, Mv, através da relação de Mark-Houwink, Equação 9 (com as

constantes K = 1,23x10-4 (g/dL) e a = 0,83 para o sistema PC/Cloreto de metileno a

temperatura de 20°C (SCHNELL, 1956; ARAÚJO, 1998).

As alterações na massa molar viscosimétrica média, que refletem a degradação

molecular do polímero, foram quantificadas através de dois parâmetros: índice de degradação

por molécula original (ID) (eq. 13) e pelo grau de degradação molecular (valor G). Este

último representa o número de cisões na cadeia principal por cada 100eV de energia

absorvida. O valor G pode ser determinado facilmente pela declividade da reta expressa pela

eq. 11, e pode também ser utilizado para calcular o grau de proteção (P%) (eq. 14).

3.3.2.6. Índice de Fluidez – MFI (g/10min)

Nas medidas do índice de fluidez (MFI) utilizou-se o equipamento Plastômetro

Capilar Tinius Olsen MP 993, nas condições de 300°C/1,2 kg, de acordo com as normas

ASTM D 1238 e ISO 1133.

3.3.2.7. Espectroscopia na região do infravermelho

Os espectros de infravermelho do PC foram realizados para as amostras de PC, controle e

aditivado com T-1A, irradiados e não irradiados. Utilizou-se a técnica de filme em uma janela de

KBr, utilizando o solvente THF, em um espectrofotômetro do tipo Perkin-Elmer, modelo 1710,

com resolução de 4 cm-1, na região de 400 a 4000 cm-1.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Etapa I – Escolha dos aditivos de melhor desempenho na estabilização radiolítica do PC.

A Figura 19 mostra o aspecto superficial do policarbonato DUROLON®, antes e após a

irradiação gama. O exame visual, a olho nu, permitiu observar que o material, inicialmente

transparente e incolor, apresentou um progressivo amarelecimento com o aumento da dose de

radiação, principalmente quando esta foi aumentada para valores acima de 25kGy. Este

comportamento indica uma intensificação do mecanismo de formação de grupos cromóforos,

possivelmente pelo rompimento dos grupos carbonila da cadeia principal.

A irradiação gama produz cisão da cadeia e formação de radicais dos tipos fenil e fenóxi,

originando centros de cor que absorvem a luz na faixa do visível, refletindo em um

amarelecimento do PC (NARDI, 2004; DE MELO, 2004; ARAUJO, 1998; CHUNG, 1998,

CLOUGH et al., 1996). O nível de amarelecimento é aparentemente proporcional à dose de

radiação gama (SHAMSHAD et al., 1997).

Figura 19. Amostras de PC controle antes da irradiação e irradiado nas doses de 25 e 35kGy.

4.1.1. Transmitância luminosa

Nesta etapa foi utilizada apenas a técnica de transmitância luminosa para avaliar a

estabilização radiólitica do PC testando alguns aditivos comerciais que originalmente são

utilizados na estabilização foto e termo-oxidativa de polímeros. A Figura 20 mostra os

resultados dos ensaios de transmitância luminosa realizados com corpos de prova e em dois

comprimentos de onda (ë = 420 e 680nm), logo após a irradiação na dose de 35kGy.

Verificou-se que o DUROLON® controle contendo antioxidante padrão (D) na concentração

0,08%, apresentou uma drástica redução na T% (ë = 420nm) em aproximadamente 80%.
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Semelhante comportamento foi observado para as formulações em que foi aumentada a

concentração deste aditivo para: 0,1% D, 0,3% D e 0,5% D (m/m).
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Figura 20. Transmitância (ë = 420nm) em função da concentração, amostras Controle não
irradiada e irradiada a 35kGy.

O aditivo padrão (D) é derivado de fósforo (fosfitos e fosfonitos) e estes são

conhecidos como fosfitos de alto desempenho, pela eficiente estabilização de polímeros

durante o processamento. Podem atuar como antioxidantes secundários e são particularmente

eficazes em combinação com fenóis (antioxidantes primários) (COSTANZIA et al., 2001).

Na Figura 21 observa-se que o PC em várias concentrações de aditivo D mostrou uma

diminuição em ~20% nos valores de T% (ë=680nm) quando irradiados à 35kGy. Uma vez

que, é neste comprimento de onda do espectro da região do visível que a luz atravessa um

corpo transparente amarelo sem sofrer modificações relevantes.
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Figura 21. Transmitância (ë = 680nm) em função da concentração, amostras Controle não
irradiada e irradiada a 35kGy.

A Figura 22 apresenta os valores de T% (ë = 420 e 680nm), antes e após a irradiação

(dose = 35kGy), de formulações de PC com aditivos comerciais. As formulações contendo os

antioxidantes a base de fosfitos de alto desempenho D e C foram identificadas em parênteses

e ordenadas numericamente na legenda da Figura 23 como: (1) 0,08% D (controle); (2) 0,1%

D; (3) 0,3% D; (4) 0,5% D; (5) 0,08% C; (6) 0,1% C; (7) 0,3% C e (8) 0,5% C.

A concentração em 0,3% (m/m) foi utilizada para minimizar o número de

experimentos; visto que é um valor de concentração intermediária justificada pelos valores de

variação da transmitância observados nas formulações (1-8) antes e depois de irradiadas,

representados anteriormente nas figuras 20 e 21, resultando em uma boa análise comparativa

entre vários aditivos testados e o controle nesta etapa da pesquisa.

As formulações testadas foram nomeadas pelo tipo de aditivo utilizado: (9) Turlock;

(10) Irganox E; (11) Songnox; (12) Dovernox; (13) Doverphos; (17); Tinuvin 770 e (19)

Topanox são formulações contendo aditivos antioxidantes geralmente utilizados em

estabilização foto e termo-oxidativa. Além disso, utilizaram-se alguns aditivos HALS,

buscando um mecanismo de estabilização radiolítica de captura de radicais (sequestradores):

(14) Tinuvin 622; (15) Irgafos 168; (16) Chimassorb; (18) Kinox 76, (20) Songlight LO e (21)

Songlight 1190 L8. O aditivo Tinuvin 622 (14) pode ser considerado tanto um HALS como

um absorvedor UV.

http://www.getpdf.com


50

http://www.getpdf.com


51

As amostras contendo fosfitos (D e C) em várias concentrações apresentaram valores

de T% em ë = 420nm em sua maioria acima de 80% e após a irradiação na dose de 35kGy os

valores de T% ficaram abaixo de 10%. As formulações contendo outros aditivos comerciais

apresentaram em sua maioria valores de T% abaixo de 80% antes de serem irradiados.

Todavia, a análise de variação da transmitância em comprimento de onda de 680nm revelou

que todas as formulações apresentaram T% acima de 80%, antes de serem irradiadas, e

quando estas foram irradiadas a 35kGy observou-se uma diminuição em aproximadamente

20% em transmitância.

A espécie controle apresentou-se como a melhor quanto aos dados de T% (ë = 420 e

680nm) antes e após a irradiação a 35kGy, representando para a indústria melhor garantia da

propriedade óptica em comparação as outras formulações testadas. Uma vez que esta oferece

a vantagem de se utilizar uma menor concentração de antioxidante (0,08% D) e de já ser

usada em aplicações comerciais.

As Figuras 23 – 25 apresentam os valores de transmitância (ë = 420) das amostras PC

controle e aditivada em função do tempo após irradiação a 35kGy. Estes dados permitiram

analisar que o PC controle e aditivado recuperam parcialmente a transmitância. Para ë =

420nm, os valores de T% atingiram ~40-50%, enquanto que em ë = 680nm, T% atingiu 87%,

em média. De maneira geral, as amostras de PC controle apresentaram valores maiores de T%

do que as amostras contendo os demais aditivos nos dois comprimentos de onda pesquisados,

tanto antes quanto depois da irradiação. A coloração amarela vai desaparecendo até tornar-se

constante em aproximadamente 2 a 4 semanas quando armazenadas à temperatura de 25°C e

na ausência da luz.

Nas Figuras 26 – 28 são apresentados os valores de transmitância (ë = 680nm) das

amostras PC controle e aditivada em função do tempo após irradiação a 35kGy. Neste

comprimento de onda observaram-se que as amostras, após 2 a 4 semanas, a recuperação

parcial da transmitância, nas mesmas condições e em igual intervalo de tempo, mostravam

valores de T% acima de 80%. Considerados valores de transmitância muito interessantes para

a indústria. Segundo Nardi (2004) e Clough et al. (1996) a recuperação parcial da

transmitância é devida aos grupos cromóforos formados durante a radiólise do polímero que

posteriormente reagem quimicamente formando substâncias que não absorvem cor na região

amarela do espectro visível.
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Figura 23. Transmitância (λ = 420nm) (T% (420nm)) em função do tempo (semanas) de
estocagem a 25°C, as amostras na forma de corpos de prova de Impacto Izod irradiados a
35kGy de PC + aditivos. As amostras são identificadas numericamente pela concentração e
aditivo presente no sistema: (1) 0,08% D(controle); (2) 0,1% D; (3) 0,3% D; (4) 0,5% D; (5)
0,08% C; (6) 0,1% C; (7) 0,3% C e (8) 0,5% C.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

T%
(4

20
nm

)

Tempo (semanas)

9
10
11
12
13
14
15
16

Figura 24. Transmitância (λ = 420nm) (T% (420nm)) em função do tempo (semanas) de
estocagem a 25°C, as amostras na forma de corpos de prova de Impacto Izod irradiados a
35kGy de PC + aditivos (0,3%). As amostras são identificadas numericamente pelo aditivo
presente no sistema: (9) Turlock; (10) Irganox E; (11) Songnox; (12) Dovernox; (13)
Doverphos; (14) Tinuvin 622; (15) Irgafos 168 e (16) Chimassorb.
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Figura 25. Transmitância (λ = 420nm) (T% (420nm)) em função do tempo (semanas) de
estocagem a 25°C, as amostras na forma de corpos de prova de Impacto Izod irradiados a
35kGy de PC+aditivos (0,3%). As amostras são identificadas numericamente pelo aditivo
presente no sistema: (17) Tinuvin 770; (18) Kinox 76; (19) Topanox; (20) Songlight LO; (21)
Songlight 1190 L8.
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Figura 26. Transmitância (λ = 680nm) (T% (680nm)) em função do tempo (semanas) de
estocagem a 25°C, as amostras na forma de corpos de prova de Impacto Izod irradiados a
35kGy de PC+aditivos. As amostras são identificadas numericamente pela concentração e
aditivo presente no sistema: (1) 0,08% D (controle); (2) 0,1% D; (3) 0,3% D; (4) 0,5% D; (5)
0,08% C; (6) 0,1% C; (7) 0,3% C e (8) 0,5% C.
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Figura 27. Transmitância (λ = 680nm) (T% (680nm)) em função do tempo (semanas) de
estocagem a 25°C, as amostras na forma de corpos de prova de Impacto Izod irradiados a
35kGy de PC+aditivos (0,3%). As amostras são identificadas numericamente pelo aditivo
presente no sistema: (9) Turlock; (10) Irganox E; (11) Songnox; (12) Dovernox; (13)
Doverphos; (14) Tinuvin 622; (15) Irgafos 168 e (16) Chimassorb.

0 5 10 15 20 25 30 35 40
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

17
18
19
20
21

T%
(6

80
nm

)

Tempo(semanas)

Figura 28. Variação na Transmitância (λ = 680nm) em função do tempo (semanas) de
estocagem a 25°C, as amostras na forma de corpos de prova de Impacto Izod irradiados a
35kGy de PC + aditivos (0,3%). As amostras são identificadas numericamente pelo aditivo
presente no sistema: (17) Tinuvin 770; (18) Kinox 76; (19) Topanox; (20) Songlight LO; (21)
Songlight 1190 L8.
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As Figuras 29 e 30 mostram dados do desvanecimento da transmitância da amostra

controle. Observou-se que o processo de recuperação parcial ou armazenamento, que duraria

aproximadamente de 2 a 4 semanas a temperatura de 25°C, poderia ser acelerada para 35h

armazenando-se a amostra em estufa à temperatura de 45°C. Entende-se que a diminuição do

período de recuperação parcial é provocada pelo aumento da mobilidade dos grupos

cromóforos gerado pelo aquecimento a 45°C das amostras de PC. Por outro lado a

recuperação total da transmitância das amostras não foi atingida, uma vez que grupos

cromóforos como os radicais fenóxi são estáveis, mesmo em temperaturas de ~100ºC, de

modo que estes permanecem aprisionados na matriz polimérica absorvendo luz na região

visível (ARAUJO, 1993).
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Figura 29. Transmitância % (T%, ë = 420 e 680nm) em função do tempo (semanas) de
estocagem a 25°C, amostras na forma de corpos de prova de Impacto Izod irradiados à 25kGy
de PC (Controle).
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Figura 30. Transmitância (T%, ë = 420 e 680nm) em função do tempo (horas) de estocagem
em estufa à temperatura de 45°C, amostras na forma de corpos de prova de Impacto Izod
irradiados à 25kGy de PC (Controle).

A ação protetora dos aditivos no sistema polimérico, não pode ser completamente

avaliada utilizando-se os ensaios de transmitância luminosa apresentados. Porém foi

suficiente para observar que diferenças entre os sistemas aditivados e controle apresentaram-

se de forma muito sutis, sendo o sistema controle, não irradiado e irradiado a 35kGy, o que

apresentou melhor resultado.

Na tentativa de reduzir o amarelecimento do PC quando irradiado foram preparadas

formulações adicionando-se ao DUROLON® corantes máster de cor (mistura de corantes azul

(150ppm) e violeta (120ppm)) em duas concentrações de 1,08ppm e 1,62ppm, ou melhor,

0,4% do máster (máster 0,4%) e 0,6% do máster (máster 0,6%) respectivamente. O aspecto

visual destas amostras antes de expostas à irradiação gama mostraram-se ligeiramente

azuladas. A Figura 31 mostra que o aumento da concentração de aditivos máster no sistema

favorece a diminuição da Transmitância (%) em λ = 420nm, e a intensidade deste efeito é

maior comparado aos dados de transmitância obtidos em λ = 680nm.
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Figura 31. Transmitância (T%, ë = 420 e 680nm) em função da concentração de aditivo
(Máster de cor), em amostras na forma de corpos de prova de Impacto Izod.

Os corantes de forma geral, não são abrasivos, mostram alta capacidade de absorção

luminosa e permitem que polímeros transparentes não percam propriedades. Alguns tipos de

corantes, dependendo de sua solubilidade podem migrar para a superfície do material, e

causar mudanças na coloração do produto e, ainda, podendo sublimar manifestando

toxicidade. Em comparação aos pigmentos os corantes normalmente são mais caros. Por outro

lado os pigmentos, não migram, não sublimam e apresentam baixa toxicidade, mas são

geralmente abrasivos, difíceis de dispersar e quando incorporados, tornam o material opaco

(SARON et al., 2006). Na literatura não há trabalhos que tratem sobre a possibilidade de

reduzir o amarelecimento do PC submetido à irradiação pela utilização de corantes ou mesmo

de pigmentos.

Nas Figuras 32 – 37 observam-se os efeitos da presença dos máster de cor e da

irradiação gama no DUROLON®. A presença dos máster 0,4% e 0,6% não provocou

alterações significativas na transmitância (ë = 420 e 680nm) em relação ao controle. Os

sistemas com máster de cor e controle quando irradiados a dose de 25kGy mostram uma

diminuição na T% (420nm) em ~60%, e ao serem irradiadas na dose de 50kGy a alteração foi

mais acentuada (~80%). Os sistemas controle e aditivados (máster de cor) depois de

irradiados recuperam parcialmente a transmitância, e consequentemente reduzem o
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amarelecimento com o tempo em período semelhante aos das formulações testadas

anteriormente.

Figura 32. Transmitância T% (λ = 420nm) em função do tempo (semanas) 25°C, em amostras
na forma de corpos de prova de Impacto Izod não irradiados de PC controle e aditivado.

Figura 33. Transmitância T% (λ = 420nm) em função do tempo (semanas) 25°C, em amostras
na forma de corpos de prova de Impacto Izod irradiados a 25kGy de PC controle e aditivado.
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Figura 34. Transmitância T% (λ = 420nm) em função do tempo (semanas) 25°C, em amostras
na forma de corpos de prova de Impacto Izod irradiados a 50kGy de PC controle e aditivado.

Figura 35. Transmitância T% (λ = 680nm) em função do tempo (semanas) de estocagem a
25°C, em amostras na forma de corpos de prova de Impacto Izod não irradiado, controle e
aditivado.
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Figura 36. Transmitância T% (λ = 680nm) em função do tempo (semanas) de estocagem a
25°C, em amostras na forma de corpos de prova de Impacto Izod irradiado a 25kGy, controle
e aditivado.

Figura 37. Transmitância T% (λ = 680nm) em função do tempo (semanas) de estocagem a
25°C, em amostras na forma de corpos de prova de Impacto Izod irradiado a 50kGy, controle
e aditivado.

Outra formulação do PC contendo o antioxidante padrão (D) + corante amarelo (T-1A)

(PC+T-1A) também foi preparada para avaliação comparativa dos efeitos radiolíticos em um

material com tonalidade original amarela. De modo que o amarelecimento induzido pela

irradiação do DUROLON® não fosse perceptível, pois o produto já estaria amarelo, e que este

mantivesse bons valores de transmitância e luminosidade.

Essa estratégia já vem sendo utilizada por alguns fabricantes de plásticos, em que

alguns produtos transparentes vêm com coloração amarela ou verde, e mantêm sua
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transparência e brilho quando irradiados (GE PLASTICS, 2001). Estes materiais são

geralmente empregados em blindagem, lentes oftálmicas, equipamentos de imagem e artigos

com uso direto com radiações.

Nas Figuras 38 – 39 são apresentados os dados de transmitância das amostras controle

e com o corante T-1A em função do tempo (semanas) pós-irradiação. As amostras com

aditivo T-1A quando irradiadas nas doses de 25, 50 e 100kGy apresentaram novamente uma

diminuição drástica de sua transmitância T% (ë = 420nm) e uma recuperação parcial em

semelhante intervalo de tempo ao do controle. Na Figura 40 apresentamos os aspectos visuais

dos sistemas aditivados (T-1A) não irradiados e irradiados na dose de 25kGy.

O corante T-1A promoveu significativo amarelecimento a amostra controle e quando

irradiadas as amostras indicaram uma significativa intensificação deste amarelecimento,

principalmente com aumento da dose. O uso do corante amarelo promoveu a diminuição do

grau de amarelecimento da amostra quando irradiada, tornando a variação de cor causada pela

irradiação menos perceptível.

Figura 38. Transmitância T% (λ = 420nm) em função do tempo (semanas), amostras na forma

de corpos de prova de Impacto Izod irradiados a 25, 50, e 100kGy de PC controle e PC+T-1A.
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Figura 39. Transmitância T% (λ = 680nm) em função do tempo (semanas), amostras na forma

de corpos de prova de Impacto Izod irradiados a 25, 50, e 100kGy de PC controle e T-1A.

Figura 40. Aspectos visuais do PC controle e aditivado (T-1A), não irradiado e irradiado à
25kGy.

4.2.1. Etapa II- Caracterização óptica, mecânica, reológica e estrutural dos aditivos de melhor

desempenho na estabilização radiolítica do PC.

4.2.1.1. Colorimetria

A Figura 41 mostra os dados de T% em todo o espectro visível das amostras de PC

controle e aditivado com máster de cor após serem irradiadas a 25kGy. Observa-se que o
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comportamento da T% em função da dose é semelhante para todos os comprimentos de onda

no espectro visível para as amostras sem aditivo e com aditivo máster. Verificou-se também

que a amostra controle não irradiada apresentava valores maiores de transmitância

comparados aos sistemas irradiados.

Figura 41. Espectro visível de amostras de PC, controle não irradiado e irradiado e PC+máster

de cor irradiado a 25 kGy.

No Apêndice B são apresentados os valores dos parâmetros de cor a*, b* L* e DE*

das amostras de PC, controle e aditivado, antes e após a irradiação. Tais valores estão

representados nas Figuras 42-45. As análises foram realizadas 40 dias após as amostras serem

irradiadas. As espécies controle e aditivadas com corantes máster de cor foram irradiadas a

25kGy, e as com os aditivos T-1A a 25, 50 e 100kGy.

A Figura 43 mostra os valores L* obtidos nas medidas colorimétricas, estes são

valores matemáticos que refletem a posição da amostra, em relação a uma amostra branca

(não irradiada), em uma escala que varia de claro (L 100) para escuro (L 0). Diferentemente

do parâmetro a*, pode-se afirmar que as amostras com valor L* com valores próximos de 0 se

tomaram mais escuras que a amostra não irradiada, sendo o escurecimento indicado pelos

valores L*, os quais foram observados visualmente.
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Figura 42. Parâmetro de cor L* (variação escuro (valores negativos)/ claro (valores positivos)

em função da dose (kGy).

Ao ser irradiada a 25kGy, a amostra controle sofreu um pequena diminuição do valor

de L*(de 94,33 não irradiada para 94,08 em 25 kGy), em comparação, os sistemas aditivados

foram os que apresentaram-se mais claros. O máximo de variação de luminosidade foi obtido

para o sistema com aditivo T-1A, o qual variou de 92,06 para sistema PC+T-1A não irradiado

para 89,1 após ser irradiado a 100kGy.

Os valores de L* mostraram que os sistemas PC controle e aditivado conservam mais

de 90% de luminosidade (clareza) sob irradiação na dose de esterilização (25kGy). E de modo

geral, pode-se dizer que pela análise destes resultados o escurecimento do policarbonato se dá

pela formação de espécies químicas durante a irradiação que promove o aumento quantidade

de luz absorvida pelo polímero, este efeito se intensifica em função do aumento da dose.

A amostra sem aditivo e não irradiada utilizada como controle não apresentava cor,

nem verde nem vermelha, que fosse observada visualmente. Mesmo assim, deve-se levar em

consideração que a amostra já poderia apresentar valores de a* (positivos ou negativos)

insuficientes para proporcionar cor perceptível ao olho humano. É possível que, visualmente,

nenhuma alteração de cor verde ou vermelha possa ser observada, pois esta pode estar sendo

mascarada pelos valores b* positivos que indicam a presença da cor amarela, que já fora

observada visualmente.

Pequenas quantidades de verde ou vermelho misturadas a grandes quantidades de

amarelo resultariam em uma cor amarela mais "amarronzada" ou "alaranjada"
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respectivamente. Essas diferenças de tonalidade são muito sutis e difíceis para o olho humano

distingui-las (NARDI, 2004). Sendo assim, os valores a* (variação verde (valores negativos) /

vermelho (valores positivos) para o policarbonato controle e formulações contendo aditivos,

em diferentes doses de radiação gama serão apresentados apenas matematicamente sem

nenhuma relação com a cor produzida na Figura 43, pois visualmente tais cores não foram

observadas (nem na amostra controle nem nas amostras irradiadas).

Figura 43. Parâmetro de cor a* (variação verde (valores negativos)/ vermelho (valores

positivos) em função da dose (kGy).

A radiação promove em 25 kGy uma diminuição no valor do parâmetro de cor a* da

amostra controle de -0,11 não irradiada, para -2,35 quando irradiada na dose de 25kGy

mostrando certo esverdeamento da amostra causado pela radiação. A presença de aditivos

máster de cor 0,4% e 0,6% no sistema controle não provocou significativas alterações de a*

(de -0,11 para controle, para -0,12, e -0,07 para as respectivas concentrações de máster). No

entanto, as amostras com o aditivo T-1A não irradiadas o valor de a* diminui para -1,21,

indicando que o aditivo induziu uma cor verde na amostra controle quantificada pelo

colorímetro. Entretanto esta cor foi mascarada pela grande quantidade de amarelo do sistema,

comprovando que se for pequena a quantidade de cor verde misturada a uma grande

quantidade de cor amarela resultaria em uma cor amarela mais amarronzada. Os valores das

amostras aditivadas com T-1A apresentaram os maiores valores a* (chegando a* ~-3) para

todas as doses de irradiação, percebendo-se que a irradiação deste sistema provocou maior

surgimento da cor verde quando comparado aos sistemas controle e aditivado com máster.
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A Figura 44 apresenta os valores do parâmetro de cor b* do DUROLON® (controle) e

dos sistemas aditivados em diferentes doses de radiação gama (veja Apêndice C). Os valores

matemáticos deste parâmetro refletem a posição da amostra em relação a uma amostra branca

(não irradiada), em uma escala que varia do amarelo (valores positivos) para o azul (valores

negativos).

Diferentemente do parâmetro a*, pode-se afirmar que as amostras irradiadas que

apresentam valores b* positivos são amarelas em relação à amostra não irradiada, sendo esta

cor amarela sensorialmente visível.

Figura 44. Parâmetro de cor b* (variação azul (valores negativos)/ amarelo (valores
positivos)) em função da dose (kGy).

A presença dos máster de cor no sistema e o aumento da concentração favoreceram a

diminuição dos valores b* (em 0,71 e -0,04 para sistemas+ aditivo máster de cor 0,4% e

0,6%, respectivamente). Além disso, foi comprovado numericamente o aspecto azulado

conferido ao controle com adição 1,62ppm de máster de cor (máster 0,6%). A irradiação do

controle na dose de 25kGy promoveu uma coloração amarela (de b* = 0,87 para o controle

não irradiado, para 9,62 em 25kGy).

O sistema máster 0,6% reduziu sensivelmente os valores de amarelecimento quando

irradiadas a 25kGy (de 9,62 para o controle irradiado, para 7,85 com máster de cor 0,6%).

Observou-se que o corante T-1A, como já esperado no PC, provocou um aumento

significativo do valor de b* (de 0,87 do controle, para b*=10,91 com aditivo T-1A),

reduzindo a percepção da variação de cor provocada pela radiólise, assim como pela

coloração amarela em (~40%). Contudo, foi observado um significativo aumento dos valores

b* em função do aumento da dose de irradiação, passando a alcançar um valor b*=24,14
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quando irradiado a dose de 100kGy. De modo geral, ao irradiar à dose de 25kGy os sistemas

controle e aditivados apresentaram um aumento do amarelecimento comprovados pelo

aumento dos valores de b*.

Baseando-se no comportamento colorimétrico observado e nos dados já discutidos da

literatura, item (2.3.3.1), é possível admitir que a irradiação gama promova o aparecimento de

centros de cor tanto estáveis quanto instáveis no policarbonato e, apesar de serem espécies de

naturezas diferentes, conferem ao polímero a cor amarela. A técnica de colorimetria não é

capaz de distinguir a cor amarela formada pelos centros de cor estáveis da cor amarela

formada pelos centros de cor instáveis, quantificando, somente, a cor amarela total do

polímero. Assim, os sistemas controle e com corantes foram caracterizados quanto suas

diferenças de cor, em função da dose de irradiação e em função da presença dos corantes.

A Figura 45 mostra os valores da diferença de cor DE* das amostras de PC controle e

aditivado antes e depois de irradiadas a 25, 50 e 100kGy. Percebeu-se que o aditivo que afeta

mais significativamente o DUROLON® quanto à alteração de cor é o T-1A, comparado-se aos

outros aditivos testados (valores de DE*= 0,22; 1,06 e 11,20 para 0,4%, 0,6% e T-1A,

respectivamente).

Figura 45. Valor da diferença de cor (DE*) das formulações PC, controle e aditivado em
função da dose de radiação gama (kGy).

A irradiação das amostras promoveu uma variação significativa dos parâmetros de cor,

resultando em um aumento dos valores DE* com a dose. Esta dependência da variação de cor

do PC em função da dose foi maior para os sistemas de aditivados com T-1A (de 9,04 do
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controle irradiado a 25kGy, para 20,07; 23,08 e 24,02 e para o sistema PC+T-1A irradiados a

25, 50 e 100kGy, respectivamente). Os valores de L* para todas as amostras com aditivo T-

1A são ~90, todas as doses foram caracterizados para materiais “claros”, mesmo apresentando

valores de DE* (~20) elevados atribuídos ao amarelecimento provocado pelo aditivo e/ou

radiação. A Figura 46 apresenta graficamente os valores de variação de IA das amostras do

PC em diferentes doses de radiação gama (Apêndice F).

Figura 46. Índice de amarelecimento (IA) em função da dose 25kGy, nos sistemas PC

controle e aditivados.

Observou-se também, que os valores de IA das amostras controle e aditivadas com

máster de cor, irradiadas a 25kGy, apresentaram ~15 de amarelecimento. O PC apenas com a

adição do aditivo T-1A mostrou aumento significativo do IA para ~21. Após a irradiação do

PC+T-1A nas doses de 25, 50 e 100kGy os valores aumentaram para 34,38, 38,72 e 40,62,

respectivamente. O sistema com aditivo T-1A apresentou os maiores valores de IA, antes e

após irradiação quando comparado ao controle e aos máster. Considerando-se que o material

PC com aditivo T-1A, encontrava-se amarelecido antes da irradiação, o efeito da radiolise que

provoca o amarelecimento do PC foi menos perceptível comparando amostras controle e

máster quando irradiadas. Esses valores auxiliam o entendimento da perda de transmitância%

e o surgimento da cor amarela observada na figura 41, mostrada anteriormente.

É interessante notar que, à medida que os valores b* aumentam, os valores L*

diminuem, indicando que, o polímero se toma mais escuro devido ao amarelecimento (veja no

Apêndice C). O simples fato do material ficar amarelo ou com outra cor mais acentuada já
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significa escurecimento, pois a idéia de escurecimento está ligada a perda de transparência de

um material transparente, e não necessariamente que um material está ficando “preto”.

4.2.2. Haze

As medidas de Haze em diferentes amostras foram conduzidas para observar se houve

alguma diminuição na transparência antes e após a irradiação. Haze é a medida da luz

espalhada pela amostra, por isso se a superfície de um polímero for irregular ou se agentes de

espalhamento de luz são formados na espécie durante a adição de aditivos e/ou radiólise, os

valores de Haze alteram e a transmissão direta da luz sofre modificações.

O comportamento da curva do Haze auxilia a justificar os resultados de alterações na

massa molecular e no amarelecimento (TJANDRAATMADJA et al., 2002). A Figura 47

mostra que a presença do aditivo no sistema promoveu a diminuição dos valores de Haze,

promovendo conseqüentemente um aumento da transmitância do material (confira no

apêndice D). As amostras máster de cor ao serem irradiadas à 25kGy apresentaram

significativo aumento dos valores de Haze sendo superiores inclusive ao controle irradiado.

Figura 47. Valores de Haze em função da dose de 25kGy no PC controle e aditivado.

4.2.3. Índice de refração (nD)

O estudo da variação do índice de refração em função da dose é uma importante

ferramenta no estudo da radiólise de polímeros. O índice de refração (nD) é uma relação entre

a velocidade da luz em um determinado meio e a velocidade da luz no vácuo (c). Os
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polímeros podem sofrer alterações nos valores do índice de refração devido à presença de

aditivos e/ou a radiólise pela formação de fases no sistema (RAJULU, 1999).

Sabe-se que o índice de refração está também relacionado diretamente com a

densidade do material (WOCHNOWSKI et al., 2000). A Figura 47 mostra o comportamento

do índice de refração (nD) em função da dose de radiação, para as formulações de PC controle

e aditivada com aditivo T-1A. Todos os valores referentes à figura estão listados no apêndice

G.
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Figura 48. Índice de refração (nD) dos sistemas PC, controle e aditivado, em função da dose
(kGy).

O valor do índice de refração obtido do PC controle não irradiado é de 1,5835, e

apresentou uma pequena diminuição com a adição do aditivo (T-1A), indicando um valor

1,5812. Percebe-se que os valores de (nD) do PC controle mantiveram-se constantes até

50kGy. Enquanto que o sistema aditivado apresentou sensível dependência à medida que se

aumentava a dose de irradiação, aumentando seus valores de nD até um valor próximo ao do

PC controle quanto irradiado a 50kGy.

Sugere-se que as alterações observadas no Índice de refração do sistema PC+T-1A

foram promovidas pela presença do corante no sistema. Este pode esta favorecendo a

formação de micro-domínios no PC, que com o aumento da irradiação até 50kGy são

destruídos, refletindo assim valores de nD muito próximo ao do controle em mesma dose.
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4.2. Ensaios mecânicos

As propriedades mecânicas compreendem a resposta dos materiais às influências

externas, manifestadas pela capacidade de desenvolverem deformações reversíveis e

irreversíveis, e resistirem à fratura. Estas características são geralmente avaliadas por meio de

ensaios, que indicam dependência a tensão de deformação que, todavia são insuficientes para

descrever os materiais poliméricos, como também a nível molecular.

As propriedades mecânicas mais importantes decorrem de processos onde há grandes

relaxações moleculares, como relaxação sob tensão, escoamento sob peso constante e

histerese. Essas relaxações dependem muito da temperatura, da capacidade de desenvolver

tensão, bem como, da íntima correlação entre processos mecânicos e químicos, os quais se

influenciam mutuamente de modo substancial (COSTI, 2006).

Neste trabalho, as propriedades mecânicas estudadas foram: alongamento na ruptura

(AR), que avalia a capacidade de estiramento do material polimérico; resistência à tração no

ponto de ruptura (RT), resistência à tração no escoamento (RE), que avalia a quantidade de

carga aplicada ao polímero no momento da ruptura e no escoamento, e o módulo de

elasticidade (ME), que avalia a rigidez do material polimérico. Comparou-se o

comportamento mecânico do DUROLON® com e sem a presença de aditivos antioxidantes, e

antes e depois de irradiados a 25 e 50kGy.

O corante T-1A ao ser adicionado ao PC causou uma diminuição de 33% no valor AR

quando comparada a amostra controle. A AR do controle diminui em ~22% e em ~30%

quando foi irradiado em doses de 25 e 50kGy, respectivamente. Similar comportamento foi

encontrado para sistema com corantes máster de cor 0,4% e 0,6%.

Os corpos de prova geralmente apresentam tensões internas, que podem ser relaxadas

pela incorporação de aditivos. Desta maneira, uma explicação razoável para a redução de AR

nas amostras T-1A não irradiadas está no destensionamento do sistema resultante da

incorporação deste aditivo, levando o sistema controle a sofrer uma diminuição dos valores de

AR de 162,05 ± 4,67 para 108,38 ± 3,31 quando adicionado o aditivo T-1A.

Por outro lado, verifica-se que este sistema quando irradiado nas doses de 25, 50 e

100kGy, apresentou pequena alteração do AR. A figura 49 apresenta os valores de AR em

função da dose de irradiação para as amostras de PC controle e aditivados.
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Figura 49. Alongamento na ruptura (AR) em função da dose de irradiação (kGy), nos sistemas
PC controle e aditivado.

Semelhante comportamento foi observado para a propriedade de Resistência à tração na

ruptura (RT). A Figura 50 mostra a variação dos valores de resistência à tração (RT) das amostras

controle e aditivadas em função da dose de radiação. Quando o PC controle é irradiado nas doses

de 25 e 50kGy observou-se uma redução de RT de 719,26 ± 16,61 kgf/cm2 do controle não

irradiado, para 695,97 ± 20,08 kgf/cm2 e para 683,9 ± 35,05 kgf/cm2, nas respectivas doses.

A presença do aditivo máster de cor a 1,08ppm (máster 0,4%) e a 1,62ppm (máster

0,6%) promoveu valores RT muito parecidos ao do controle, diferentemente do aditivo T-1A

que causou significativa redução (657,98 ± 12,57 kgf/cm2).
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Figura 50. Resistência à tração na ruptura em função da dose das amostras de PC controle e
aditivados.

A Tabela 3 apresenta os valores dos parâmetros de resistência à flexão e módulo de

elasticidade para o policarbonato controle e para as formulações máster 0,4%, máster 0,6%, e

T-1A. Observou-se na tabela que a presença dos corantes máster pouco influenciou nestas

propriedades mecânicas. O corante T-1A promoveu maior interferência nas propriedades

mecânicas do controle quando comparado aos máster de cor.

Tabela 3– Parâmetros de ensaios mecânicos do PC Controle e formulações aditivadas
Amostras Controle Máster

0,40%
Máster
0,60%

T-1A

Resistência à flexão (MPa) 92,36±0,88 88,6±0,13 88,59±0,96 90,86±0,70
Módulo de elasticidade
(MPa)

1877,57±20,34 1777,74±23,95 1785,45±31,74 1897,32±22,18

A Figura 51 apresenta os dados referentes à perda da resistência à tração no

escoamento (RE) em função da presença dos aditivos e em função da dose de radiação gama.

O aditivo máster de cor nas duas concentrações causou uma pequena redução, cerca de 5%,

em comparação ao controle. O sistema PC+T-1A mostrou maior conservação, praticamente

constante foi o seu comportamento de resistência à tração no escoamento em função do

aumento da dose de irradiação (25, 50 e 100kGy). Foi observado também, um aumento da RE

de 610,07 ± 9,05 kgf/cm2 do controle para o valor 637,02 ± 3,45 kgf/cm2 para o sistema com

T-1A, e quando este foi irradiado a 100kGy apresentou um valor de 633,73 ± 7,68 kgf/cm2.
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Enquanto que os sistemas com máster de cor 0,4% e 0,6% mostraram uma pequena

diminuição dos valores de RE, observados após a irradiação em 25 e 50kGy.
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Figura 51. Resistência à tração no escoamento em função da dose de radiação, das amostras
de PC controle e com aditivos.

A Figura 52 mostra a variação da resistência ao impacto izod em função da dose de

radiação gama. O sistema PC+T-1A apresentou valores de impacto izod em ~23 kgf/cm2,

mesmo quando irradiado a dose de 100kGy. Percebeu-se que a presença dos máster de cor

mostra semelhante comportamento de resistência ao impacto izod ao do controle, antes e após

a irradiação. Estas medidas de impacto izod em todos os intervalos de dose foram maiores que

as obtidas pelo sistema PC+T-1A.

A resistência ao impacto do PC controle não sofreu significativas variações com a

adição dos corantes. O aumento da dose de radiação nos sistemas também não promoveu

alterações relevantes nesta propriedade mecânica, nas formulações em geral. De modo

genérico, comprovaram-se que as propriedades mecânicas estudadas não foram

significativamente afetadas pela presença dos aditivos (corantes) e nem pelo efeito da

irradiação nas doses de 25, 50 e 100kGy.
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Figura 52. Resistência ao impacto Izod em função da dose de irradiação nas amostras de PC
controle e aditivadas.

4.3. Índice de Fluidez (MFI)

O índice de fluidez tem sido amplamente utilizado na indústria para caracterizar

propriedades de fluxo dos polímeros, devido à simplicidade e a agilidade da técnica utilizada

na sua determinação. O fato de os polímeros serem comumente classificados para as várias

tecnologias de processamento de acordo com este índice é uma evidência da popularidade da

técnica. Propriedades poliméricas como extrusabilidade e resistência de filmes ao rasgamento

são frequentemente consideradas como fundamentalmente dependentes do índice de fluidez.

Esta prática sugere que o índice de fluidez seja uma propriedade fundamental do polímero. O

que na verdade, nada mais é do que um parâmetro definido empiricamente, inversamente

proporcional à viscosidade do material fundido a uma temperatura e taxa de cisalhamento

especificado pelas condições operacionais de medida.

Sendo assim, é dependente de propriedades moleculares tais como massa molecular e

ramificações, bem como, da função de distribuição estatística dessas propriedades. Na tabela

4 são apresentados valores de índice de fluidez do PC controle e aditivado. A partir destes

valores observou-se que a presença dos aditivos no DUROLON® favoreceu um aumento dos

valores de índice de fluidez que se associaram também a diminuição da viscosidade do PC em

~10%, indicada a seguir pela diminuição dos valores da massa molar viscosimétrica média

(Mv) (veja seção 4.4).
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Tabela 4. Índice de Fluidez (g/10min) do PC controle a aditivado.

Amostras MFI
Controle 13,68
Máster 0,4% 14,99
Máster 0,6% 15,12
T-1A 15,32

4.4. Viscosimetria

A Figura 53 apresenta a massa molar viscosimétrica média, Mv, do PC controle e

aditivado, antes e após a irradiação gama nas doses de 25, 50 e 100kGy. Sabe-se que o

policarbonato DUROLON® ao ser irradiado sofre predominantemente cisões na cadeia

principal. Este efeito pode ser comprovado com a redução de Mv em função da dose.

Contudo, o melhoramento do processo de extrusão, com a purificação industrial e das novas

formulações desenvolvidas, favoreceram o aparecimento de um PC atualmente muito mais

resistente à degradação radiolítica do que quando comparado aos que foram estudados em

anos anteriores (ARAUJO et al., 1998; NARDI, 2004; TERENCE, 1996).
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Figura 53. Massa molar viscosimétrica média (Mv (g/mol)) das formulações de DUROLON®

controle e aditivado, em função da dose (kGy).

Ao analisar a influência dos corantes máster de cor na massa molar viscosimetria do

PC, percebeu-se uma alteração pouco significativa em relação ao controle sem aditivo.
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Sugerindo que a adição deste corante não interferiu na massa molar viscosimétrica do

polímero, e consequentemente não afetou as propriedades mecânicas deste material, conforme

visto na seção 4.2.2. Entretanto, após a irradiação, todos os valores de Mv sofreram redução

em função da dose, e foi possível observar que as espécies com máster irradiados a 25 e

50kGy foram mais estáveis a radiólise, apresentando valores de Mv superiores aos do controle

nas mesmas doses.

O sistema com aditivo T-1A apresenta um valor de Mv 7,8% menor que o controle nas

amostras não irradiadas, evidenciando uma ligeira influência deste aditivo nas propriedades

viscosimétricas do PC. Quando ambos os sistemas são irradiados nas doses de 25, 50 e

100kGy, observou-se um acentuado decréscimo na massa molar da amostra controle até a

dose de 50kGy, mantendo-se constante até a dose de 100kGy, enquanto que o PC+T-1A

praticamente se manteve inalterado com a irradiação. Isto significa que o aditivo T-1A

confere certo grau de estabilização radiolítica nas moléculas do PC.

A Figura 54 mostra a variação recíproca do peso molecular viscosimétrico médio,

106/Mv, em função da dose de irradiação R, para o DUROLON® na ausência de aditivos

radioestabilizantes (controle) e na presença dos aditivos máster 0,4% e máster 0,6%.
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Figura 54. Efeito dos aditivos máster 0,4% e máster 0,6% na radiolise do DUROLON®.
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Tabela 5. Dados experimentais de 106/Mv em função de R (kGy). DUROLON® sem e com

aditivos máster 0,4%, 0,6% e T-1A.

Dose (kGy) Controle Master 0,4% Master 0,6% T-1ª

0 60,39 61,04 59,19 60,00 60,96 60,96 64,75 64,88

25 63,36 63,70 61,60 61,05 62,24 62,40 64,08 63,57

50 66,79 64,62 64,61 64,66 64,75 64,64 64,94 64,94

A tabela 6 fornece os valores dos parâmetros de análise de regressão linear dos

resultados experimentais mostrados na Figura 54, nas regiões (0-50kGy) de melhor

linearidade dos pontos experimentais de forma a incluir a faixa de dose de esterilização

25kGy. A reta de regressão y = mR+c, calculada pelo método dos mínimos quadrados, sendo

y e R os parâmetros estimadores de 106/Mv e da dose de radiação, respectivamente, é

utilizada para determinar o valor G e estimar a proteção molecular causada pelos aditivos,

quando o DUROLON® é irradiado.

Tabela 6. Parâmetros de regressão linear da curva 106/Mv em função de R (kGy).

DUROLON® sem e com aditivos máster 0,4%, máster 0,6% e T-1A, e em intervalo de dose

de 0-50kGy.

(106/Mv) C M r2 r

Controle 60,82 0,10 0,90 0,95

Master 0,4% 59,33 0,10 0,95 0,98

Master 0,6% 60,79 0,07 0,97 0,99

T-1A --- --- --- ---

Para a maioria das retas de regressão linear apresentadas na tabela 6, os coeficientes de

correlação linear foram positivos entre os dados de 106/Mv e R, com valores em 90% para

sistema controle e aditivado com máster de cor. O PC com aditivo T-1A não apresentou

alterações significativas na massa molar (Figura 54), justificando um sistema bastante estável

a radiação no intervalo de dose absorvida de 0-50kGy.

O coeficiente de determinação, r2, que exprime a proporção da variação total de

106/Mv que é explicada pela reta de regressão, fornece valores que indicam o grau de
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utilidade da reta de regressão para o DUROLON® controle e aditivado com máster de cor,

uma vez que ela consegue explicar mais de 90%.

A tabela 7 mostra o valor G e o grau de proteção promovido pelos aditivos ao PC no

intervalo de 0 a 50kGy. Nota-se que o PC controle apresentou um valor G de 1,848

cisões/100eV. O sistema com máster de cor na concentração de 1,62ppm (máster 0,6%)

promoveu uma diminuição significativa para 1,296 cisões/100eV, e uma proteção de 29% ao

sistema polimérico. O sistema PC+T-1A devido aos valores de Mv, que se apresentaram

constantes em função da dose, apresentou um valor G  0 que refletiu uma proteção excelente

gerada ao sistema controle pelo aditivo em aproximadamente 100%.

Tabela 7. Valor G e grau de proteção (%) promovido pelos aditivos no PC.
Amostras Valor G P(%)
Master
0,4%

1,851 ~0

Master
0,6%

1,296 29,85

Valor G do Controle: 1,848

A Figura 55 mostra o índice de degradação por molécula original (ID) do PC controle

e das formulações aditivadas. Observou-se um comportamento similar em todas as

formulações com crescentes valores de ID para o aumento da dose de irradiação gama. O

sistema PC+T-1A apresentou valores de ID  0 em doses até 50kGy, abaixo das outras

formulações, comprovando radioestabilização do sistema polimérico promovida por este

aditivo. Apesar do visual aumento de ID com a dose nas amostras controle e com máster de

cor, os valores deste parâmetro não ultrapassaram 0,2 cisões por molécula original de

polímero quando irradiados a 100kGy, refletindo em pequenas alterações nas propriedades

mecânicas do PC.
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Figura 55. Índice de degradação (ID) em função da dose, em sistema PC controle e

aditivados.

A tabela 8 apresenta os resultados da massa molar viscosimétrica média, antes (Mvo) e

após (Mv) a irradiação gama nas doses de 25 e 50kGy dos sistemas PC, controle e aditivados.

Observou-se que os sistemas com aditivos quando irradiados a 25kGy apresentaram menor

alteração de Mv.

Tabela 8. Percentual de Mv (%) em amostras do PC em diferentes formulações irradiadas com

uma dose de 25kGy.

Amostras Tipo Mvo (g/mol) Mv (g/mol)

em 25kGy

Alteração de

Mv (%)

Controle Fosfito de alta

performance (D)

16471,88 15741,54 -4,43

Máster 0,4% Corante + Controle 16781,37 16306,49 -2,83

Máster 0,6% Corante + Controle 16405,32 16046,36 -2,19

T-1A Corante + Controle 15428,27 15742,55 +2,04

Os resultados dos ensaios mecânicos e viscosimétricos sugerem que as formulações

com corantes máster a 1,62ppm (máster 0,6%) e T-1A apresentaram-se como sistemas mais

estáveis após a irradiação gama até 50kGy quando comparados ao controle. O aditivo T-1A

http://www.getpdf.com


81

promoveu uma proteção excelente ao controle e os valores dos ensaios mecânicos obtidos

ainda estão inseridos no intervalo de aceitação industrial.

As formulações controle e com corantes estudadas podem ser utilizadas na fabricação

de artefatos médicos radioesterilizáveis por radiação ionizante sem perdas significativas das

suas propriedades físicas. Embora a aparência amarelecida destas formulações não tenha sido

evitada, comprovou-se que esta coloração observada após a irradiação nas doses de 25, 35, 50

e 100kGy, não interferem nas características de transparência do material, visto que os

ensaios óticos mostraram valores de transmitância (T%  87%, em ë = 680nm) e

luminosidade (L  90) muito semelhantes aos de materiais incolores atualmente

comercializados.

4. 5. Espectroscopia na região do Infravermelho por Transformada Fourier (FTIR)

As análises espectroscópicas na região Infravermelho por Transformada Fourier

(FTIR) foram realizadas afim de que possa observar se o corante T-1A incorporado ao PC

promove alguma alteração nas bandas de absorção característica do polímero. Nas Figuras 56

e 57 são apontados os espectros FTIR das amostras controle e com corante T-1A, antes e após

serem irradiados até 100kGy. De forma geral é possível observar que as bandas características

do PC aprecem na mesma frequência tanto no espectro do polímero controle como no

aditivado. A presença de corantes não promoveu alteração perceptível à técnica de

espectroscopia FTIR.
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Figura 56. Espectros de FTIR do DUROLON® (controle) antes e após a irradiação nas doses

de 25, 50 e 100kGy.
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Figura 57. Espectros de FTIR do DUROLON®, formulação com corante T-1A, antes e após a

irradiação nas doses de 25, 50 e 100kGy.

No intuito de estudar a eficiência radiolítica do aditivo no sistema, através de análises

espectroscópicas foi realizado o calculo do índice de carbonila (IC) nos dois sistemas

utilizando a absorção do grupo carbonila que ocorre no pico de freqüência de 1775 cm-1

(A1775) para o PC em estudo. Neste estudo foi utilizado como referência, a absorção da banda

no pico de freqüência 767 cm-1 que se refere à deformação angular do grupo metileno, banda

esta que menos alterou com a dose de irradiação. A Tabela 9 apresenta os valores da

intensidade destes picos dos espectros de transmitância em função da dose.
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Tabela 9 – Intensidades dos picos de absorção para o policarbonato, antes e após a irradiação.

Amostras Dose

(kGy)

Intensidade do

pico 1775 cm-1

Intensidade do

pico 767 cm-1

Índice de

carbonila

Controle 0 0,568 0,497 1,14

Controle 25 0,352 0,277 1,27

Controle 50 0,675 0,666 1,01

Controle 100 0,610 0,501 1,22

T-1A 0 0,605 0,549 1,10

T-1A 25 0,469 0,394 1,19

T-1A 50 0,675 0,638 1,06

T-1A 100 0,628 0,525 1,20

A Figura 58 mostra a variação do índice de carbonila no PC controle e aditivado (T-

1A), com sua respectiva dose de radiação. Observou-se que o índice de carbonila se manteve

relativamente constante ao ser irradiado nas doses de 25, 50 e 100kGy. O comportamento dos

sistema controle mesmo quando aditivado é explicado pela característica original do PC ser

muito resistente a radiólise em doses superiores a de ~100kGy (ARAUJO, 1998; NARDI,

2002). Os sistemas aditivados analisados mostraram-se bastante estáveis depois de irradiados

até 100kGy. Os sistemas controle e PC+T-1A refletiram grande semelhança nos valores de

variação do índice de carbonila em função da dose de irradiação.

Sugere-se também que à pequena concentração de aditivo no sistema polimérico, não

participe de ligações químicas com o PC, assim não sendo perceptíveis pela técnica. Estes

resultados confirmam os estudos desenvolvidos anteriormente por Delpech et. al. (2002) que

comprovaram que os aditivos que compõem a formulação das três grades comerciais do

DUROLON® (A-2600, I-2600 eV-2700) não interferem nas freqüências das bandas

características do polímero, por serem utilizados convencionalmente em pequena

concentração no sistema. Segundo Araujo et al. (1998) pode-se observar a diminuição do IC

no policarbonato DUROLON®, quando o mesmo é irradiado em doses muito elevadas acima

de 250kGy, confirmando junto a outros autores citados anteriormente na seção 2.2.2, que as

cisões na cadeia principal ocorrem preferencialmente nos grupos carbonila.
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Figura 58. Índice de carbonila de amostras de PC controle e aditivada com T-1A em função

da dose de irradiação (kGy).
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5. CONCLUSÃO

A análise dos resultados obtidos nesta dissertação de Mestrado permite afirmar as seguintes

conclusões:

• Observou-se que os aspectos visuais dos corpos de prova do PC controle (PC+0,08%
de antioxidante padrão D), assim como as amostras PC contendo os demais
estabilizantes e corantes estudados, apresentavam amarelecimento logo após a
irradiação a 35 kGy e perda de transmitância luminosa (T%) de ~80% (em relação ao
valor inicial) em comprimento de onda ë = 420nm e ~20% em ë = 680nm. A
recuperação parcial da transmitância se deu em 2 a 4 semanas em amostras
armazenadas à temperatura ambiente e em apenas 35h quando as amostras foram
mantidas a ~450C em estufa. Para ë = 420nm, os valores da transmitância atingiram
~40-45%, enquanto que em ë = 680nm a transmitância atingiu 87%, em média.
Entretanto, quando as amostras foram armazenadas em estufa a ~45°C a recuperação
parcial da transmitância ocorreu apenas em 35 horas.

• As formulações contendo o antioxidante padrão (D) (fosfito de alto desempenho)
apresentaram valores melhores de Transmitância (ë = 420nm e 680nm) antes e após a
irradiação, e dentre estas a formulação controle apresentou melhores resultados.

• Verificou-se que os sistemas com corantes T-1A e máster de cor após a irradiação
mesmo provocando variação dos parâmetros de cor (a*, b*, L* e DE*) mantiveram-se
com valores de transmitância (T%  89, em 680nm) e luminosidade (L  90)
semelhantes aos do controle, sendo aceitáveis para aplicações comerciais.

• Alterações na massa molar viscosimétrica média foram pequenas, tanto no controle
quanto nos sistemas aditivados irradiados; entretanto, o sistema PC+T-1A mostrou-se
mais estável à radiação gama, pois não apresentou alteração do índice de degradação
por molécula inicial (ID  0) nas doses até 50kGy. O corante máster de cor na
concentração de 1,62ppm promoveu uma diminuição do índice de degradação por
100eV (valor G), de 1,848 do controle irradiado para 1,296 cisões por 100eV de
energia para o sistema com máster de cor, proporcionando uma proteção radiolítica de
~29% na estrutura molecular do sistema polimérico.

• As propriedades mecânicas e estruturais do DUROLON® não foram
significativamente alteradas com a presença dos corantes e/ou quando irradiado até
100kGy.

Sugere-se que as formulações PC controle, máster de cor e T-1A são adequadas para
aplicações que envolvem o uso das radiações ionizantes, como na confecção de plásticos
médicos que podem ser radioesterilizados sem perda significativa de suas propriedades
físicas.
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APÊNDICES

APÊNDICE A - Dados de Transmitância luminosa.

Transmitância %
420nm 680nm

Amostras Não irradiado Após 35kGy Não irradiado Após
35kGy

Mec. de ação
do aditivo

* ** * ** * ** * **
1 Controle

(0,08%D)
85,40 0,46 6,17 0,12 88,63 0,21 77,20 0,17 Antioxidante

2 0,08%C 81,20 0,36 1,53 0,21 88,43 0,31 74,30 0,26 Antioxidante
3 0,1%C 82,87 0,81 2,43 1,00 87,53 0,32 71,37 0,06 Antioxidante
4 0,3%C 76,67 0,81 1,83 0,06 87,90 0,78 72,60 1,74 Antioxidante
5 0,5%C 83,13 0,15 4,27 0,25 86,07 0,42 69,60 0,10 Antioxidante
6 0,1%D 81,20 0,36 7,83 0,06 87,17 0,67 77,33 0,15 Antioxidante
7 0,3%D 79,63 0,60 2,90 0,17 86,23 0,86 71,33 0,31 Antioxidante
8 0,5%D 59,30 0,44 0,70 0,26 79,53 0,83 59,73 0,78 Antioxidante
9 Turlock LLP 68,50 0,00 7,73 0,29 84,17 0,35 73,36 0,06 Antioxidante

10 Irganox E 36,30 0,46 0,00 0,00 83,07 0,06 72,66 0,42 Antioxidante
11 Songnox 1680 FF 66,53 0,21 12,07 0,21 83,60 0,17 75,26 0,21 Antioxidante
12 Dovernox 76 74,47 1,14 10,97 4,62 85,93 0,21 71,16 0,24 Antioxidante
13 Doverphos 4HL 67,33 1,50 5,17 1,72 86,50 0,17 69,76 0,15 Antioxidante
14 Tinuvin 622 LD 68,23 1,01 6,73 2,11 84,87 0,35 65,90 0,78 Absoverdor

de luz UV e
HALS

15 Irgafos 168 77,93 0,32 10,50 0,36 85,97 0,21 73,26 0,80 HALS
16 Chimassorb

119FL
76,10 0,36 4,73 2,32 84,30 0,10 73,53 0,22 HALS

17 Tinuvin 770 DF 77,27 0,21 4,60 1,82 83,33 0,12 71,66 0,11 Antioxidante
18 Kinox 76 74,83 0,55 10,03 0,40 83,83 0,59 73,33 0,14 HAS
19 Topanox CA 62,70 0,75 3,83 0,76 87,13 0,31 77,10 0,20 Antioxidante

secundário
20 Songlight LO 70,80 0,56 4,00 0,79 86,40 0,35 75,06 0,02 HALS
21 Songlight 1190

L8
66,33 1,29 3,87 2,73 87,13 0,25 74,00 0,11 HALS

Observação: * media, e ** desvpad
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APÊNDICE B - Dados de Colorimetria do PC, controle e aditivado, em função da dose de
irradiação gama.

Dados de Colorimetria
Amostras Dose L* a* b* DL* Da* Db* DE*

Controle 0 94,33 -0,11 0,87 0 0 0 0
Máster 0,40% 0 94,48 -0,12 0,71 0,15 -0,01 -0,16 0,22
Máster 0,60% 0 93,78 -0,07 -0,04 -0,55 0,04 -0,91 1,06

T-1A 0 92,06 -1,21 11,78 -2,27 -1,1 10,91 11,20
Controle 25 94,08 -2,35 9,62 -0,25 -2,24 8,75 9,04

Máster 0,40% 25 92,74 -2,38 9,52 -1,59 -2,27 8,65 9,08
Máster 0,60% 25 92,26 -2,06 7,85 -2,07 -1,95 6,98 7,54

T-1A 25 90,38 -2,87 20,35 -3,95 -2,76 19,48 20,07
T-1A 50 89,99 -3,37 23,3 -4,34 -3,26 22,43 23,08
T-1A 100 89,1 -2,97 24,14 -5,23 -2,86 23,27 24,02

Onde os parâmetros: L*- parâmetro de Luminosidade; a* - parâmetro verde-vermelho;
b* - parâmetro azul-amarelo; DE* - Equação de diferença de cor CIELab. Da*-
variação verde(valores negativos)/vermelho(valores positivos); Db* - variação

azul(valores negativos)/amarelo(valores positivos); DL*- variação escuro(valores
negativos)/claro(valores positivos)

APÊNDICE C – Índice de amarelecimento (IA) em função da irradiação a 25kGy
Dose (kGy)Amostras

0 25

Controle 1,61 16

Máster 0,4% 1,28 15,98

Máster 0,60% 0,13 13,29

T-1A 21 34,38 38,72 40,62

APÊNDICE D - Valores de Haze das amostras de PC controle e aditivada.
Amostras Dose (kGy)

0 25
Controle 0,90 0,87
Máster 0,40% 0,12 0,97
Máster 0,60% 0,12 1,13
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APÊNDICE E - Valores Alongamento na ruptura (%) das amostras de PC controle e
aditivado, em função da dose de irradiação(kGy).

Dose Controle Máster 0,4% Máster 0,6% T-1A
Não irradiada 162,05 ± 4,67 162,72 ± 7,43 162,70 ± 7,16 108,38 ± 3,31
25 kGy 125,80 ± 10,80 127,00 ± 3,99 132,85 ± 5,08 102,68 ± 8,66
50 kGy 116,60 ± 8,37 114,88 ± 13,99 111,48 ± 16,21 103,67 ± 18,92
100 kGy 101,55 ± 2,62

APÊNDICE F - Valores de resistência à tração na ruptura (Kgf/cm2) em função da dose de
radiação

Dose Controle Máster 0,4% Máster 0,6% T-1A

Não irradiada 719,26 ± 16,61 727,28 ± 15,86 715,42 ± 32,22 657,98 ± 12,57
25 kGy 695,97 ± 20,08 688,87 ± 66,63 721,92 ±15,20 654,10 ± 9,92
50 kGy 683,9 ± 35,05 657,78 ± 26,93 656,13 ± 52,72 660,03 ± 25,93
100 kGy 641,67 ± 13,22

APÊNDICE G - Dados da Resistência à tração no escoamento (kgf/cm2) do PC controle e
aditivado, em diferentes doses de irradiação gama.

APÊNDICE H - Dados de Impacto Izod (Kg/cm) do PC, controle e aditivado, em diferentes
doses de irradiação gama.

Dose Controle Máster 0,4% Máster 0,6% T-1A
Não irradiada 25,51 ± 0,60 24,71 ± 0,43 24,65 ± 0,48 23,06 ± 0,60
25 kGy 24,93 ± 0,67 24,85 ± 0,7 25,05 ± 0,67 23,67 ± 1,12
50 kGy 26,73 ± 0,70 24,35 ± 0,71 25,68 ± 0,7 22,74 ± 0,57
100 kGy 22,86 ± 1,41

APÊNDICE I - Índice de degradação (ID) do PC, controle e aditivado, em função da dose de
irradiação gama.

Dose (kGy) Controle Master
0,4%

Master 0,6% T-1A

0 0,000 0,000 0,000 0,000
25 0,046 0,029 0,022 -0,020
50 0,082 0,085 0,061 0,002
100 0,105 0,140 0,163 0,047

Dose Controle Máster 0,4% Máster 0,6% T-1A

Não irradiada 610,07 ± 9,05 603,96 ± 2,87 590,64 ±15,57 637,02 ± 3,45
25 kGy 610,15 ± 8,88 626,43 ± 6,87 626,38 ± 7,69 643,46 ± 5,85
50 kGy 619,04 ± 7,27 618,11 ± 3,19 620,3 ± 5,81 641,20 ± 1,89
100 kGy 633,73 ± 7,68
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