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RESUMO:  Este trabalho teve como objetivo avaliar o comporta-
mento mecanico do polietileno de baixa densidade (PEBD) quando 
exposto a radiação gama. A exposição de polímeros à radiação 
gama produz a formação de radicais livres, possibilitando o proces-
so de reticulação. Para a avaliação do comportamento mecanico 
deste material foi utilizado o ensaio de determinação do teor de gel 
antes e após a exposição a radiação gama bem como ensaio de 
tração. Foi observado neste trabalho que a radiação gama modi-
fica o comportamento mecânico deste material em função do au-
mento do grau de reticulação observado.

PALAVRAS-CHAVE: Degradação. Polietileno de baixa densida-
de. Reticulação. Ensaio de tração. Teor de gel.

ABSTRACT: The purpose of this work is to study the degradation 
of the low density polyethylen(LDPE) and the effects generated by 
submiting it to ionizing radiation. The main consequence of exposu-
re of macromolecules to radiation is the formation of free radicals, 
thereby, causing crosslink. For the study, tensile tests and standard 
tests to determine the gel content were performed in the specimens 
crosslinked by exposure to radiation. This experiment shows that 
the mechanical behavior of this material increase with crosslink.
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1 Introdução
O polietileno, devido as suas excelentes propriedades me-

canicas, possui grande utilização na indústria e são usados em 
produtos tais como embalagens, filmes, utensílios domésticos e 
revestimentos de tubos e mangueiras [1]. Atualmente este polí-
mero tem tido grande aplicação como biomaterial [2], fato que 
expressa a importância desse trabalho, uma vez que a esteriliza-
ção nesses casos é indispensável e costuma ocorrer por meio de 
incidência de radiação gama. 

Polietileno é um polímero parcialmente cristalino, cujas 
propriedades estão correlacionadas diretamente a quantidade 
relativa das fases amorfa e cristalina [3]. Estes materiais são 
inertes face à maioria dos produtos químicos comuns, devido à 
sua natureza parafínica, seu alto peso molecular e sua estrutura 
parcialmente cristalina [4].

O polietileno de baixa densidade (PEBD) é produzido em 
pressões entre 1000 e 3000 atmosferas e temperaturas entre 
100 e 300°C. Temperaturas acima de 300ºC geralmente não são 
utilizadas, pois o polímero tende a se degradar. A reação é alta-
mente exotérmica e assim uma das principais dificuldades do 
processo é a remoção do excesso de calor do meio reacional. 
Essa natureza altamente exotérmica da reação a altas pressões 
conduz a uma grande quantidade de ramificações de cadeia, as 
quais têm uma importante relação com as propriedades deste 
material. Até recentemente, nenhum outro meio comercial para 
sintetizar PE altamente ramificado era eficaz. Contudo, hoje 
existem algumas evidências de que ramificações longas podem 
ser produzidas por catalisadores metalocênicos [5] e [6].

 O PEBD tem uma combinação única de propriedades: 
tenacidade, alta resistência ao impacto, alta flexibilidade, boa 
processabilidade, estabilidade e propriedades elétricas notáveis. 

A incidência de radiação gama neste material, provoca 
alterações na estrutura macromolecular, que por sua vez aca-
bam modificando algumas de suas propriedades. O estudo 
da influência radioativa ganha importância por conta de suas 
diversas aplicações onde a presença de radiação é necessária. 

Quando se analisa o efeito da radiação gama sobre o PEBD, 
percebemos que a principal consequência da incidência de 
radiação é a cisão aleatória e consequente formação de radi-
cais livres que, por sua vez, podem formar ligações cruzadas, 
ou seja, produzir reticulação [7].

Esse processo de reticulação ocorre em baixas doses de 
radiação. Altas doses de radiação provocam cisão das ca-
deias do PEBD, que acabam diminuindo sua massa molecu-
lar e criando oligômeros. Isto ocorre quando as cisões alea-
tórias provocadas pela radiação acabam sendo seguidas por 
outras cisões randômicas, e não por ligações, o que provoca 
o rompimento da cadeia.

O efeito radioativo sobre o PEBD foi avaliado por meio 
de ensaios de tração e ensaio para determinação do teor de 
gel (reticulação) no material antes e após radiação gama. 

2 Materiais e métodos

2.1 Materiais

As amostras de PEBD utilizadas nos ensaios foram irra-
diadas, no Centro Tecnológico do Exército (CTEx), em um 
irradiador de pesquisa, marca Brookhaven, procedente do 
decaimento de 137Cs, com uma taxa de dose de 1,589 kGy/h, 
recebendo um total de 160 kGy.

2.2 Determinação do teor de gel (grau de reticulação)

2.2.1 Equipamentos e vidrarias

O ensaio utilizou os seguintes materiais: balão de fundo 
redondo, manta de aquecimento, condensador de bola, su-
porte universal, mufa e garra, peneira, tela metálica, gerador 
de vácuo com termômetro e balança analítica. Além disso, 
xilenos foram empregados como reagentes.
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2.2.2 Métodos

O ensaio foi realizado segundo a norma ASTM D2765 
– 11 com algumas modificações. Para a realização desse en-
saio, foram preparadas amostras de polietileno, de aproxima-
damente 0,3 g, pesadas em uma balança analítica. Em segui-
da estas amostras foram colocadas dentro de telas metálicas 
(gaiolas), previamente pesadas, e fixada com fio metálico a 
um dispositivo composto por um balão de fundo redondo, 
com xileno grau PA em seu interior,  aquecido por uma man-
ta térmica, ligado a um extrator Soxhlet que por sua vez foi 
ligado a um condensador de bola, de forma que a tela que 
envolve o PEBD não encostasse na vidraria, por um período 
de 12 horas sob fluxo. Ao fim desse período, a amostra foi 
seca em estufa e pesada com o objetivo de determinar o teor 
de gel das amostras utilizando-se da seguinte fórmula:

 (1)

Em que:
W1 = peso da gaiola (selado em três lados, um lado aberto).
W2 = peso da amostra e da gaiola (selado em três lados, 

um lado aberto).
W3 = peso da amostra e da gaiola, depois de ser gram-

peado, fechado.
W4 = peso da amostra e da gaiola após extração e secagem.

2.3 Ensaio de tração

2.3.1 Equipamentos

 Os corpos de prova tipo 1 foram confeccionados de acor-
do com a norma ASTM D 638, sendo os ensaios referentes 
aos corpos de prova não irradiado e irradiado com 160 kGy, 
respectivamente.

Para os ensaios de tração, utilizou-se a Máquina de Ensaio 
modelo DL 10.000 da EMIC – Equipamentos e Sistemas de 
Ensaio Ltda. -  com velocidade de deslocamento de 3 mm/
min e célula de carga de até 1000 kgf de capacidade máxima 
(atende às normas da ASTM e ABNT).

3 Resultados

3.1 Teor de gel 

Os resultados obtidos após a realização dos testes estão 
expostos na Tab. 1.

Tabela 1: Teor de gel em polietileno antes e após radiação 
gama.

Nível de exposição (k Gy) Teor de gel (%)

0 56,87

160 79,56

Verifica-se que ocorreu um aumento no teor de gel (reticula-
ção) após a radiação gama de 160 kGy do polietileno estudado [8]. 

3.2 Ensaio de tração a temperatura ambiente

A Tab. 2 e a Fig. 1, apresentam os resultados obtidos no 
ensaio de tração para os corpos de prova não irradiado e ir-

radiado a 160 kGy. 
Verifica-se que o material irradiado apresentou um au-

mento de 8% no limite de resistencia e uma redução na duc-
tilidade da ordem de 268% no alongamento, sugerindo um 
endurecimento por deformação (strain hardenning) no mate-
rial irradiado devido ao aumento da reticulação. 

Tabela 2: Comportamento mecânico do PEBD antes e após ra-
diação gama.

PEBD (kGy) Limite de Resistência (Mpa) Deformação máxima 
(mm/mm)

0 26,51 2,68

160 28,56 0,55

Fig. 1. Curva característica do ensaio de tração.

4 Conclusões
Os resultados do ensaio de tração no material antes e 

após a exposição a radiação gama demonstram que o ma-
terial modificou seu comportamento mecanico na dose de 
radiação estudada. 

Verifica-se, por meio dos ensaios, que o polietileno ao 
ser exposto à radiação gama, apresenta um aumento no grau 
de reticulação de cerca de 40%. Por consequência, este tem 
sua resistência mecânica aumentada e alongamento reduzido 
caracterizando uma fragilização do material quando exposto 
a dose de radiação estudada.

Assim, podemos concluir que a incidência de radiação 
gama sobre o polietileno de baixa densidade exerce signifi-
cativa mudança em suas propriedades mecânicas, fato que 
justifica o estudo em questão ao se tratar de biomateriais que 
serão esterilizadas por meio de radiação gama.
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