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CAPÍTULO 3  

 

 

MODIFICAÇÃO DE POLIETILENO POR COPOLIMERIZAÇÃO DE 

ENXERTO INDUZIDA POR RADIAÇÃO GAMA 

 

 

 

3.1 -  MATERIAIS 

 

A preparação dos copolímeros de enxerto polietileno-g-metacrilato de 2-hidroxietilo 

(PE-g-HEMA) foi feita a partir de polietileno em duas formas: 

i) polietileno de baixa densidade (LDPE)
1
 granulado, cedido pela Neste Polímeros S.A., 

Sines, Portugal (actual Borealis Portugal, S.A.), com as seguintes características: 

• granulometria média: 4 mm (granulometria comercial padrão); 

• índice de fluídez: 7 (dureza média); 

• ρ = 0,918; 

• sem aditivos nem oxidantes. 

ii) filme de LDPE biorientado, cedido pela Fibope Portuguesa – Filmes Biorientados, 

S.A., Lugar de Vilares / Barcelos, Portugal, com as seguintes características: 

• filme de tripla camada, adequado a embalagem para uso alimentar; 

• ρ = 0,920; 

• e = 15 µm; 

• sem aditivos nem oxidantes. 

                                                
1
 Material referido amíude simplesmente como polietileno (PE), sem referência específica à sua densidade. 
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Foram ainda testados outros dois filmes de LDPE de uso alimentar, obtidos em grandes 

superfícies comerciais, ambos com uma espessura de 10 µm. A perda mais acentuada de 

robustez mecânica destes dois filmes por exposição à radiação gama, relativamente ao filme 

Fibope, resultou na escolha deste último como matriz para a preparação dos filmes 

copoliméricos. 

 

A purificação do polietileno granulado, após trituração e seriação, foi feita com etanol 

absoluto de grau analítico (p.a.), com uma pureza mínima de 99,8%, M = 46,07 g·mol
-1

, 

1 L≈ 0 ,789 kg, fornecido pela Riedel-de Haën, Seelze, Alemanha, e pela Panreac Química 

S.A., Barcelona, Espanha. 

 

O monómero utilizado, metacrilato de 2-hidroxietilo p.a., estabilizado com 200 ppm de 

éter etílico de hidroquinona, M = 130,14 g⋅mol
-1

, 1 L = 1,073 kg, com uma pureza de 98%, foi 

obtido da Merck/Acros Organics, New Jersey, USA, e utilizado como recebido
1
. Como 

solvente do monómero utilizou-se metanol p.a., pureza mínima de 99,8%, M = 32,04 g⋅mol
-1

, 

1 L≈ 0,792 kg, obtido da Panreac Química S.A., Barcelona, Espanha. 

 

Os solventes de grau técnico utilizados em operações de lavagem de material (etanol, 

metanol e acetona), foram obtidos da Labsolve, Lisboa, Portugal, através das firmas J.M.Vaz 

Pereira e J.M.Gomes dos Santos. 

 

O arrefecimento do polietileno granulado necessário para a sua trituração foi feito com 

azoto líquido. Para desarejamento de soluções e selagem de amostras em atmosfera inerte 

utilizou-se azoto comprimido puro da gama ALPHAGAZ, com uma pureza superior a 

99,999%. O azoto, líquido e gás comprimido, foi fornecido pela Air Liquide – Sociedade 

Portuguesa do Ar Líquido, Lda, Lisboa, Portugal. 

 

 

 

 

                                                
1 Não se procedeu à extracção do estabilizador do monómero, em consequência da sua elevada reactividade. A 

utilização do monómero sem estabilizador obriga a que a maioria das manipulações seja feita a baixa pressão ou 

em atmosfera rarefeita. 
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3.2 -  PREPARAÇÃO DOS SUPORTES POLIMÉRICOS 

 

Polietileno granulado 

 

Nos estudos preliminares de preparação do copolímero PE-g-HEMA, [Ferreira, 1994], a 

matriz de LDPE foi utilizada com uma granulometria entre 300 e 500 µm. Algumas das 

amostras com melhor rendimento de enxerto então preparadas, foram utilizadas com êxito em 

estudos de imobilização enzimática (lipase fúngica de Mucor miehei) [Rocha, 1996; Ferreira 

et al., 1998]. Os resultados promissores então obtidos, aconselharam à continuação dos 

estudos com a matriz de polietileno (LDPE) com a mesma distribuição de granulometria. 

Desta forma, houve que proceder à adequação granulométrica do polietileno de baixa 

densidade, cedido pela Neste Polímeros, S.A., por trituração e seriação de tamanho de 

partículas. Para este efeito, o polietileno foi moído, a baixa temperatura, num triturador de 

lâminas duplas em aço inox, de alta rotação, de uso doméstico (vulgar Moulinex 1:2:3). Este 

procedimento envolve:  

i) arrefecimento do polietileno abaixo da sua temperatura de transição vitrea (Tg= -128 ºC), 

[Brandrup and Immergut, 1989], por imersão em azoto líquido; 

ii) arrefecimento da câmara de trituração por evaporação de azoto líquido; 

iii) trituração do polietileno arrefecido em períodos curtos (aprox. 10 seg.) e sucessivos, 

enquanto o granulado apresenta um som vitreo de impacto dentro da câmara de trituração; 

iv) recolha do triturado e secagem até temperatura ambiente. 

 

Experiências anteriores [Ferreira, 1994; Rocha, 1996] revelaram que este método de 

trituração permite obter partículas de formato mais uniforme e não filamentadas, com um 

maior rendimento de moagem, relativamente a outros métodos de moagem habitualmente 

utilizados em laboratório, nomeadamente os moinhos de martelo e de esferas de ágata. 

O facto de a trituração ocorrer com o polietileno a uma temperatura abaixo da sua 

temperatura de transição vitrea, faz com que não ocorra a formação de filamentos nas 

pequenas partículas desintegradas, facilitando as operações seguintes de seriação por tamanho 

de partícula. 

 

A separação das partículas de polietileno trituradas foi feita a seco e manualmente, numa 

coluna de quatro peneiros analíticos em aço inox, de malhas calibradas (ISO 3310), de 800,



CAPÍTULO 3 - MODIFICAÇÃO DE PE POR COPOLIMERIZAÇÃO DE ENXERTO INDUZIDA POR RADIAÇÃO GAMA 

76 

600, 500 e 300 µm, da Retsch, Haan, Alemanha. Foi necessário proceder à separação por 

agitação manual devido à baixa densidade das partículas e à elevada carga electrostática das 

mesmas, factores que inviabilizavam o uso de vibração mecânica. Foi recolhida a fracção de 

partículas retida no crivo de 300 µm. A fracção de triturado retida nos restantes crivos era 

misturada com polietileno original, arrefecida e sujeita a novo ciclo de moagem. 

Cada secção de moagem permitia obter cerca de 40 g de LDPE [300 µm <Φ<500 µm]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
        Figura 3.1: a) Granulado de LDPE original; b)  Crivos utilizados na seriação das partículas 

        de LDPE após trituração.  

 

O polímero de baixa granulometria [300 - 500 µm], foi então submetido a uma operação 

de purificação por extracção descontínua em Soxhlet, com etanol p.a., durante seis horas. 

Terminada a purificação, o polietileno foi sujeito a uma secagem prévia a 45 ºC durante cinco 

horas, numa estufa universal Memmert UNB 300, seguido de uma secagem a 40 ºC a baixa 

pressão (10
-3

 mbar), durante vinte e quatro horas
1
, utilizando para este efeito uma estufa de 

secagem por vácuo Herareus VT5042 EX/N2, acoplada a uma bomba rotatória Alcatel 2004A.  

Após a purificação o polietileno foi mantido ao abrigo do ambiente numa embalagem 

estanque e dentro de um excicador com sílica gel. 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Nestas condições de secagem verificou-se que o intervalo de tempo necessário para o polietileno atingir peso 

constante varia entre 8-10 horas [Ferreira, 1994]. 

a b
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Figura 3.2: Purificação e secagem das partículas de LDPE.  

a) Rampa de Soxhlet’s para purificação de LDPE triturado; b) Secagem a baixa pressão do LDPE 

após purificação (t= 40 ºC, p=10-3 mbar); c) Partículas de LDPE finais (300µ <Φ< 500 µm). 

 

 

Filme de polietileno 

 

O filme cedido pela Fibope é um filme de polietileno de baixa densidade de tripla 

camada, biorientado, para uso alimentar, obtido através do processo de transformação 

Double-Bubble.  

Este processo de transformação envolve duas fases distintas: a formação por extrusão do 

tubo polimérico primário, e a biorientação das cadeias poliméricas por processos pneumáticos 

e mecânicos. 

Na primeira fase é feita a extrusão do polietileno através de uma cabeça de co-extrusão 

anelar tripla, que origina a formação de um tubo primário com três camadas, o qual é 

imediatamente arrefecido após a sua formação. 

A segunda fase tem início com a condução do tubo primário, através de rolos de puxo, 

até ao cimo da torre de biorientação, a partir de onde é novamente puxado em sentido 

descendente e aquecido transversalmente com o auxílio de resistências de infravermelhos. 

Atingida a temperatura adequada (temperatura de biorientação), é insufaldo ar comprimido 

para o interior do tubo polimérico, forçando à formação de um balão, e permitindo o ajuste da 

espessura do filme. 

Atingida a espessura pretendida, procede-se ao isolamento do ar no interior do balão, 

por bloqueamento dos rolos de puxo inferiores. Ocorre nova expansão do tubo primário, a 

qual resulta na orientação biaxial das cadeias poliméricas. Esta orientação é então controlada, 

no sentido horizontal pela pressão do ar, e no sentido vertical pelo diferencial de velocidade 

entre os rolos de puxo superiores e inferiores. O processo termina com o arrefecimento do 

filme biorientado, corte e bobinagem [Fibope, 2007]. 

cba 
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Figura 3.3: Representação do processo Double-Bubble utilizado pela Fibope, S.A., na produção dos 
filmes de LDPE biorientados (adaptado de http://www.fibope.pt/).  
1 – Aquecimento e injecção do polímero inicial: 2 – Extrusão (tubo primário); 3 – Alimentação da 
coluna de biorientação; 4 – Coluna de biorientação; 5 – Aquecimento transversal do tubo primário; 6 – 
Balão de LDPE (biorientação). 

 

Trata-se de um filme com uma excepcional uniformidade de espessura (15 µm), 

adequado ao contacto directo com alimentos e produtos farmacêuticos. A sua elevada 

resistência a baixas temperaturas, rasgamento e perfuração, constituem uma garantia de 

inviolabilidade das embalagens. 

 

O facto de ser um material adequado ao 

contacto directo com produtos alimentares é 

garantia de um elevado grau de pureza, pelo 

que, foi utilizado como matriz nas reacções 

de copolimerização de enxerto, tendo sido 

sujeito apenas a uma lavagem com etanol p.a.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.4: Filme de LDPE biorientado 
produzido pela Fibope S.A.. 
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3.3 -  PREPARAÇÃO DE COPOLÍMEROS PE-g-HEMA EM GRÂNULOS 

 

3.3.1 - Definição dos Sistemas Reaccionais  

 

O estudo da reacção de copolimerização de enxerto de HEMA sobre LDPE induzida por 

radiação gama foi realizado pelo método mútuo de irradiação do sistema hetrogéneo 

polietileno (estado sólido) / metacrilato de 2-hidroxietilo (estado líquido), (PE/HEMA).  

A avaliação do efeito das condições de preparação (concentração de monómero, débito 

de dose e ambiente de irradiação), sobre o rendimento e eficiência da reacção de enxerto, e as 

propriedades finais do novo material, foi conduzida sob doze condições experimentais 

diferentes (doze sistemas reaccionais).   

Para a mesma massa inicial de LDPE [300 µm <Φ < 500 µm], as condições 

experimentais de preparação envolveram: i) três concentrações iniciais de monómero em 

solução alcoólica de metanol: 5, 10 e 15% V/V; ii) dois débitos de dose de irradiação: 0,3 e 0,5 

kGy⋅h
-1

; e, iii) dois ambientes de irradiação das amostras: na presença e na ausência de ar. 

A Tabela 3.1 sistematiza a forma como estes parâmetros foram organizados 

experimentalmente. 

 

           Tabela 3.1: Sistemas reaccionais PE/HEMA estudados. 

SISTEMA [HEMA]            
(V/V em MeOH) 

DÉBITO DE DOSE 
(kGy⋅h-1) 

AMBIENTE DE 
IRRADIAÇÃO 

1 5% 

2 10% 

3 15% 

 

0,3 

4 5% 

5 10% 

6 15% 

 

0,5 

 

 

Presença 

de ar 

7 5% 

8 10% 

9 15% 

 

0,3 

10 5% 

11 10% 

12 15% 

 

0,5 

 

 

Ausência 

de ar 
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3.3.2 - Preparação e Irradiação das Amostras  

 

As diversas amostras do copolímero de enxerto PE-g-HEMA, relativas aos diferentes 

sistemas reaccionais em estudo, foram obtidas por irradiação gama de suspensões de 2 g de  

polietileno granulado [300 µm <Φ< 500 µm], em 30 cm
3
 de solução de HEMA em metanol 

(5%, 10% e 15% V/V, respectivamente).  

Foram preparadas amostras para irradiação em dois ambientes diferentes: na presença e 

na ausência de ar. Em ambas as situações, o polietileno granulado (purificado e seco) foi 

rigorosamente pesado directamente dentro das ampolas em pyrex adequadas ao tipo de ensaio, 

às quais foi então adicionado 30 cm
3
 de solução de HEMA com a concentração pretendida. 

Todas as pesagens foram efectuadas numa balança analítica de precisão 10
-5

 g, Sartorius 

modelo R160P, e a preparação e manipulação das soluções de HEMA foi realizada com 

material de vidro aferido. 

 

Nas irradiações em presença de ar as ampolas foram simplesmente fechadas, de forma a 

evitar a contaminação das amostras e a perda de solução monomérica por evaporação. 

Para os ensaios de irradiação na ausência de ar, as amostras foram desarejadas com 

azoto puro durante quinze minutos, antes da selagem das ampolas. A selagem foi feita à 

chama em linha de vazio, após reposição da pressão no interior das ampolas (≈ 10
-1

 mbar) com 

azoto puro. Para evitar a evaporação da solução de monómero durante o processo de selagem, 

as ampolas com a mistura reagente foram submersas num banho criogénico (-22,4 ºC). 

A linha de vazio para selagem de amostras em atmosfera controlada foi construída de 

raíz com esta finalidade. O acoplamento em série de uma bomba rotatória (Alcatel, modelo 

2004A) com uma difusora (Alcatel, modelo PDE250), permite pressões de trabalho da ordem 

dos 10
-6

 mbar. O controlo de pressão é assegurado por dois sensores da Edwards, um do tipo 

Pirani (modelo PRE10K) e outro do tipo Penning (modelo CP25EK). 

Foi ainda utilizado um outro processo de selagem das ampolas, igualmente eficaz e que 

se revelou mais expedito, que consistiu em utilizar as ampolas de irradiação na presença de ar, 

seladas com filme de polietileno termorectrátil, após o período de desarejamento do meio 

reagente heterogéneo. 

 

Terminada a preparação das amostras estas foram transferidas de imediato para a câmara 

de irradiação, onde após distribuição pelas posições de irradiação previamente seleccionadas, 
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em função do débito de dose pretendido (0,3 e/ou 0,5 kGy⋅h
-1

), teve início a irradiação pelo 

período de tempo definido.  

 

Os primeiros tempos de irradiação a que as amostras de cada sistema reaccional foram 

submetidas, foram seleccionados com o objectivo de fornecerem um esboço do perfil da curva 

de rendimento de enxerto em função do tempo de irradiação. Para confirmação extra da 

validade das geometrias de irradiação definidas anteriormente, estes ensaios foram também 

monitorizados por dosimetria PMMA (Red Perspex 4034 - Lotes EV e HA; Amber Perspex 

3042 – Lote P e  Gammachrome YR – Lotes 6 e 63). Este procedimento foi repetido 

periodicamente ao longo das sessões de irradiação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 3.5: Acondicionamento das amostras para preparação dos copolímeros PE-g-HEMA. 
a) Amostras para irradiação em atmosfera normal; b) Amostras para irradiação em atmosfera rarefeita 
(ampolas seladas na linha de vazio); c) Amostras para irradiação em atmosfera rarefeita (ampolas 
seladas com filme termoretráctil); d) Amostras em posições de irradiação acompanhadas com 
dosímetros de rotina. 

dc

ba 
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Nas irradiações seguintes, os tempos foram escolhidos de modo a completar os “troços 

vazios” das curvas reaccionais, permitindo um traçado sucessivamente mais preciso. Estes 

planos de irradiação incluiram sempre tempos já testados anteriormente, para confirmação da 

reprodutibilidade da técnica.  

Os ensaios de irradiação decorreram em sistema contínuo sem agitação das amostras, no 

entanto, para os tempos de irradiação superiores a vinte horas, as suspensões sofriam uma 

rotação de 180º em relação à fonte de 
60

Co, a meio tempo da irradiação.  

Foram igualmente irradiadas amostras só com partículas de LDPE dispersas em 

metanol, durante trinta horas, aos dois débitos de dose e nos dois ambientes de irradiação 

definidos. Foi também preparado poli(HEMA) por irradiação gama de solução metanólica de 

HEMA, naquelas que se verificou serem as melhores condições experimentais para 

preparação dos copolímeros.  

 

A escolha das posições de irradiação com os débitos de dose pretendidos, 0,3 e 0,5 kGy⋅h
-1

, 

foi feita a partir da distribuição de débitos de dose nas diferentes geometrias disponíveis, 

actualizados para a data de irradiação, considerando os respectivos valores aproximados à 

primeira casa décimal. 

As irradiações decorreram nas mesmas condições experimentais dos estudos dosimétricos, 

à temperatura ambiente da câmara (≈ 24 ºC), e sem interferência no normal funcionamento da 

UTR. 

 

 

3.3.3 - Tratamento das Amostras após Irradiação  

 

Terminado o tempo de irradiação estipulado para as amostras, o irradiador recolheu à 

sua posição de armazenamento e as amostras foram retiradas da câmara de irradiação. 

Durante vinte e quatro horas
1
 foram mantidas em repouso, ao abrigo da luz, de forma a 

garantir a estabilização das espécies ainda activas (radicais) formadas durante a irradiação. 

Findo o período de repouso, as partículas de LDPE enxertadas correspondentes a cada 

amostra foram separadas do meio reaccional por filtragem sob vácuo em cadinhos 

(porosidade G2), e lavadas com metanol. 

                                                
1
 Período de repouso pós-irradiação usualmente considerado como referência neste tipo de estudos. 
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Os copolímeros foram então submetidos a extracção descontínua em Soxhlet, durante 

quatro horas, para remoção dos resíduos indesejáveis de monómero e de homopolímero 

(poli(HEMA)). Na extracção em Soxhlet foram utilizados cartuchos de celulose da Watman 

(22×65×2 mm) e da Schleicher & Schuell (30×80×2 mm)  como recipientes de extracção. O 

metanol foi utilizado como agente extractor devido ao facto de ser um bom solvente do 

monómero e do homopolímero e não ser solvente do copolímero. 

Na operação seguinte os copolímeros foram sujeitos a uma pré-secagem a 45 ºC, 

seguida de secagem  a 40 ºC a baixa pressão (10
-3

 mbar) até peso constante. Nas operações de 

secagem e de pesagem foi utilizado o equipamente já anteriormente descrito neste capítulo. 

O facto do homopolímero ser insolúvel em água [Braun, 1986], foi utilizado como teste 

qualitativo da sua presença na fracção sobrenadante das amostras irradiadas e no respectivo 

metanol de extracção. A precipitação do homopolímero em água fria ocorre sob a forma de 

um pó finamente dividido, responsável pela turbidez imediata da água. 

 

 

3.3.4 - Estudos Complementares  

 

Durante um período de aproximadamente um ano, as irradiações na UTR foram 

condicionadas por alguns problemas técnicos de operação, associados principalmente ao 

controlo dos tempos de irradiação. Este problema, sem riscos radiológicos, implicava com 

alguma frequência a interrupção das irradiações por intervalos de tempo variáveis (de alguns 

minutos a algumas horas), sendo a mesma retomada após reposição das condições 

operacionais do irradiador. 

De acordo com o plano de trabalho, já parcialmente executado, a descontinuidade das 

irradiações estava fora das condições experimentais inicialmente definidas. A operação de 

enxerto é uma copolimerização de reacção de cadeia radicalar, iniciada neste caso por uma 

radiação de elevada energia (radiação gama) [Burlant and Hoffman, 1960]. A transferência de 

energia para um sistema por exposição à radiação gama, induz modificações que não 

terminam com o fim da irradiação. A existência de radicais livres e outras espécies activas no 

meio reaccional, dá continuidade a um conjunto de transformações físico-químicas (segunda 

fase das alterações induzidas pela radiação ionizante de elevada energia), as quais irão ser em 

grande parte responsáveis pela estrutura final do material [Bovey, 1958]. Desta forma, para a 

mesma dose absorvida, a irradiação faseada de um material ou sistema reaccional funcionará, 
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em maior ou menor grau, como um processo cumulativo de efeitos, com resultados diferentes 

dos da irradiação em contínuo. 

A dificuldade de cumprir os planos de irradiação de acordo com as especificações 

definidas, obrigou ao estudo complementar do efeito da interrupção das irradiações sobre o 

rendimento de enxerto final dos copolímeros. O estudo deste efeito, a que se chamou Efeito de 

“Standby”, foi realizado em condições de trabalho adequadas com o estado de operação da 

câmara e a baixa actividade do irradiador nessa altura (Julho/Agosto de 2003). Assim, foram 

consideradas as condições experimentais do sistema reaccional 1 (Sistema 1: [HEMA]= 5% V/V; 

DD= 0,3 kGy⋅h
-1

; irradiação em atmosfera normal), para um tempo total de irradiação de dez 

horas (Dabs= 3 kGy), com interrupções crescentes a meio do tempo de irradiação, partindo da 

irradiação em contínuo. Todos os ensaios foram realizados em triplicado. A tabela 3.2 

sistematiza o plano de irradiações seguido para este estudo. 

 

       Tabela 3.2: Plano de irradiações para estudo do Efeito de “Standby” sobre o rendimento de 

       enxerto no sistema PE/HEMA. 
 

ENSAIO MODO DE IRRADIAÇÃO ISOLAMENTO 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Após 

 

24 horas 

 

de 

 

repouso 

 

16 h 

Standby  Irrad. γ 

5 h 

Irrad. γ 
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Nas irradiações com interrupção, após o primeiro período de irradiação de cinco horas, 

as amostras foram cautelosamente retiradas da câmara e colocadas em repouso ao abrigo da 

luz. Terminado o período de standby, as amostras retomaram as suas posições dentro da 

câmara e foram irradiadas durante mais cinco horas. As operações subsequentes seguiram o 

protocolo inicialmente estabelecido. 

 

Os estudos complementares envolveram ainda a avaliação da influência do tempo de 

espera após irradiação até isolamento das amostras sobre o rendimento de enxerto final dos 

copolímeros (Efeito do Tempo de Espera até Isolamento). Para tal, nas condições 

experimentais do sistema reaccional 5 (Sistema 5: [HEMA]= 10% V/V; DD= 0,5 kGy⋅h
-1

; 

irradiação em atmosfera normal), procedeu-se à irradiação em contínuo de oito conjuntos de 

três amostras por períodos de dez horas (Dabs= 5 kGy) cada. Terminada a irradiação, cada 

conjunto de amostras foi isolado do líquido sobrenadante após um intervalo de tempo de 

espera crescente (5 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 10 h, 19 h e 24 h). As operações de isolamento, 

lavagem, secagem e determinação do grau de enxerto dos copolímeros obtidos cumpriram o 

protocolo inicialmente definido. 

 

 

3.4 -  PREPARAÇÃO DE FILMES COPOLIMÉRICOS PE-g-HEMA 

 

3.4.1 - Selecção do Sistema Reaccional para Preparação dos Filmes  

 

A selecção das condições experimentais para preparação dos filmes copoliméricos 

PE-g-HEMA, foi feita com base nos melhores resultados de rendimento de enxerto e de 

eficiência da reacção de copolimerização obtidos com a matriz granulada ([HEMA]= 15 % V/V; 

DD= 0,3 kGy⋅h
-1

; irradiação em atmosfera rarefeita). 

 

A escolha do filme de LDPE para matriz, foi feita a partir da avaliação do efeito da 

exposição à radiação gama sobre os três filmes testados. A irradiação destas matrizes decorreu 

em metanol, durante trinta horas em contínuo e nas condições de débito de dose e ambiente 

seleccionados para a preparação dos filmes copoliméricos. O filme de LDPE fabricado pela 

Fibope Portuguesa (“filme Fibope”), foi o escolhido para matriz dos novos filmes 

copoliméricos. 
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3.4.2 – Optimização do Método de Preparação dos Filmes  

 

Definidas as condições de irradiação para o enxerto de HEMA sobre filme de LDPE, 

teve início um conjunto de ensaios preliminares, onde se fez a optimização da preparação das 

amostras. A optimização envolveu essencialmente a concepção e teste de estruturas suporte 

para a matriz em filme e respectivo acondicionamento para irradiação. Os ensaios de 

irradiação para optimização do método de preparação dos filmes copoliméricos foram 

realizados em triplicado, durante intervalos de tempo entre dez e trinta horas respectivamente. 

Foram testados no total quatro sistemas de acondicionamento, seguidamente designados 

por Séries de filmes copoliméricos.  

 

Nos primeiros ensaios, tiras de filme de LDPE (Fibope) com 10×2,5 cm, foram 

irradiadas em 30 cm
3
 de solução de HEMA em metanol. No final da irradiação os filmes, 

embora mostrando indícios de enxerto, apresentavam-se emrolados sobre si próprios. Este 

enrolamento impedia a exposição mais directa de grande parte da superfície da matriz, 

disponível para enxerto, ao ataque das moléculas monoméricas, e como tal só se detectou um 

enxerto homogéneo nas zonas “desprotegidas” (zona central e faces exteriores do 

enrolamento).  

O enrolamento dos filmes pode ser atribuído maioritariamente a processos de 

reticulação na matriz de LDPE induzidos pela radiação gama.  

O polietileno é um polímero do tipo reticulativo relativamente à radiação gama, e o 

filme Fibope, devido à sua estrutura (filme de tripla camada biorientado), apresenta uma 

grande capacidade de reticulação. Por reticulação os polímeros sofrem um processo de 

interligação das cadeias longas, responsável por um “apertar” da malha macromolecular 

tridimensional. Macroscopicamente, este “aperto” manifesta-se frequentemente através de um 

enrugamento ou deformação da superfície do material, acompanhado por uma perda de 

flexibilidade [Geetha et al., 1988; Davenas et al., 2002].  

Estes efeitos poderão ser mais intensos no caso de existirem outras espécies químicas 

activas no meio reagente, que possam competir ou participar directamente nos processos 

induzidos pela radiação gama [Bovey, 1958]. 
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Figura 3.6: Filme PE-g-HEMA (Primeira série). a) e b) Filme copolimérico ainda em solução após 

irradiação; c) Filme já isolado e lavado; d) Visualização da não homogeneidade de enxerto no filme. 

 

 

Desta forma, o passo seguinte consistiu em conceber um sistema de fixação que 

mantivesse o filme de LDPE esticado no seio da solução de monómero durante a irradiação, 

contrariando o processo natural de enrolamento. Foi então construída uma moldura dupla em 

alumínio (9,8×5,0×0,2 cm), que prendia o filme de LDPE entre as duas peças da moldura, 

com o auxílio de pequenos parafusos. 
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Figura 3.7: Construção (a), forma final (b) e montagem das molduras em alumínio (c) para 

preparação dos filmes PE-g-HEMA (Segunda série). 

 

Devido à dimensão das molduras, as amostras foram acondicionadas em caixas de petri 

com Φ= 11 cm, utilizando 50 cm
3
 de solução monomérica

1
, e irradiadas em posição perpendicular 

ao irradiador. 

Este sistema, ainda que com melhores resultados, estava longe dos objectivos 

pretendidos. Conseguiu-se evitar o enrolamento dos filmes copoliméricos e o rendimento de 

enxerto aumentou bastante. Contudo, esta metodologia não gerou resultados reprodutíveis. 

Quando se conseguiu obter filmes com bom rendimento de enxerto, este, embora ocorrendo 

em toda a superfície livre da matriz, decrescia no sentido do ponto mais afastado do 

irradiador. Noutros ensaios, observou-se a formação de grande quantidade de homopolímero 

nos pontos de maior irregularidade superficial do conjunto, principalmente sobre os parafusos 

de aperto das molduras. Quando tal sucedia, o enxerto era mínimo e não homogéneo ao longo 

da superfície da matriz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Preparação da segunda série de filmes copoliméricos. 
a) Filme em posição de irradiação; b) Filme copolimérico; c) Homopolímero formado durante a 
irradiação. 
                                                
1
 Volume mínimo necessário para assegurar a imersão total da moldura com a matriz no seio da solução de 

monómero. 

cba 

cba 
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A opção seguinte foi construir molduras maiores, em aço inox, de forma circular 

(Φ= 10,5 cm), com o objectivo de aumentar a superfície de matriz em contacto com a solução 

de monómero, e assim tentar diminuir a formação de homopolímero. A fixação do filme de 

LDPE às molduras passou a ser feita através de pequenos tubos cortados longitudalmente, em 

polietileno teraftalato (PET). Para atenuar a gradiente de enxerto, as amostras sofreram 

rotações de 90º, relativamente ao irradiador, de duas em duas horas durante o tempo total de 

irradiação. 

Uma vez mais as alterações introduzidas no método não resultaram numa melhoria 

significativa dos resultados. Ainda que em menor grau, continuou a verificar-se a ocorrência 

de um enxerto não uniforme e a formação aleatória de aglomerados de homopolímero no 

meio reaccional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 3.9: Molduras circulares em aço inox utilizadas na preparação da terceira série de  

  filmes copoliméricos. 

  a) Molduras e respectivo vasador dos filmes; b) Filmes de LDPE montados nas molduras. 

 

 

Finalmente optou-se por repôr as amostras em posição paralela ao irradiador, durante as 

irradiações, utilizando novamente as ampolas em pyrex. Para sustentação da matriz foram 

construídas novas molduras, em laminado polimérico
1
, de formato rectangular (8,6×2,6×0,3 cm), 

sendo a fixação do filme de LDPE assegurada por “molas tubulares” de PET. Este conjunto 

foi colocado em posição diametral no interior das ampolas e completamente imerso em 30 

cm
3
 de solução de monómero. 

                                                
1
 Laminado multicamada normalmente utilizado no fabrico de cartões de crédito e multibanco. 

a b
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Os ensaios de irradiação com este sistema de acondicionamento decorreram em modo 

contínuo, com uma única rotação de 180º a meio do tempo de irradiação. 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 
Figura 3.10: Acondicionamento das amostras utilizado na preparação da quarta série de 

filmes copoliméricos. 

a) Matriz de LDPE fixa nas molduras de laminado polimérico; b) Amostras irradiadas. 

 

Esta metodologia, ainda que com uma formação residual de homopolímero, permitiu obter 

de forma reprodutível, filmes copoliméricos PE-g-HEMA uniformes e com elevado grau de 

enxerto. 

Há a referir que todas as molduras metálicas e vazadores dos filmes foram construídos na 

Oficina Mecânica da Unidade de Física e Aceleradores do ITN. 

 

 

3.4.3 - Preparação dos Filmes Copoliméricos pelo Método Optimizado 

 

Os filmes copoliméricos PE-g-HEMA finais foram então preparados nas condições 

experimentais de maior eficiência reaccional, as quais permitiram obter os rendimentos de 

enxerto mais elevados com a matriz granular, utilizando o método de acondicionamento 

optimizado nos estudos preliminares (quarta série de filmes). 

Os melhores resultados de enxerto e de eficiência de reacção foram obtidos nas 

condições de irradiação do Sistema Reaccional 9
1
 ([HEMA]= 15 % V/V; DD= 0,3 kGy⋅h

-1
; 

irradiação em ambiente rarefeito), para tempos de irradiação entre trinta e quarenta horas. 

                                                
1
 Ver Cap.5 – Resultados e Discussão; 5.3 – Reacção Copolim. Enxerto de HEMA sobre PE induzida por rad. γ.  

a b
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Nestas condições, foram então preparados cinco conjuntos de seis filmes PE-g-HEMA. 

Cada conjunto foi irradiado durante 20 horas (≡6,0 kGy), 25 horas (≡7,5 kGy), 30 horas 

(≡9,0 kGy), 35 horas (≡10,5 kGy) e 40 horas (≡12,0 kGy), respectivamente. 

O protocolo experimental seguido foi basicamente idêntico ao das amostras granulares. 

No entanto, a operação de extracção em Soxhlet dos resíduos de monómero e homopolímero 

foi feita com os filmes copoliméricos ainda montados nas respectivas molduras. 

Em virtude de as zonas de fixação do filme às molduras dificultarem o enxerto numa 

fracção da quantidade total de filme imerso na solução de monómero, foi definida uma “área 

padrão” de filme enxertado, dentro da área útil da janela da moldura. Esta “área padrão” 

correspondente a um provete rectângular com 8×2 cm, foi recortado da área útil de filme 

enxertado, após extracção e pré-secagem dos filmes PE-g-HEMA. Os provetes foram 

recortados com o auxílio de um molde construído para o efeito, e tomados como referência 

para a avaliação posterior do rendimento e eficiência de enxerto nos filmes. 

Devido a este facto considerou-se como quantidade inicial de matriz dos filmes, o valor 

médio obtido por pesagem de vinte provetes padrão de filme Fibope, limpo e seco até peso 

constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3.11: Preparação dos filmes PE-g-HEMA. a) Extracção em Soxhlet dos resíduos de 

monómero e homopolímero; b) Filmes após secagem prévia. 

 

Utilizando o sistema de acondicionamento para preparação dos filmes copoliméricos, 

foram ainda irradiadas na ausência de ar, amostras de filme de LDPE imerso unicamente em 

solvente (30 cm
3
 de metanol), durante trinta horas, com um débito de dose de 0,3 kGy⋅h

-1
, 

para avaliação do efeito da radiação gama sobre a matriz polimérica. 

a b
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