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ABS – Absorção  

CdSe – Seleneto de Cádmio 

CdWO4 ou CWO – Tungstato de Cádmio 

CdZnS – Sulfeto de Zinco Cádmio 

CdZnSe – Seleneto de Zinco Cádmio 

Eq – Equivalente Molar 

FWHM – Full width at half maximum ou Largura média a meia altura 

HD – High definition ou Alta definição 

HI – Hot-injection ou injeção a quente  

HU – Heating-up ou aquecimento 

I ( MÁX) – Intensidade de emissão em comprimento de emissão máximo 

IV – Infravermelho  

LED – Light Emitting Diode ou Diodo Emissor de Luz 

MEH-PPV – Poli(2-metóxi,5-etil(2-hexilóxi)p-fenilenovinileno)  

NIR – Near infrared ou infravermelho próximo  

OSL – Optically Stimulated light Dosímetros oticamente estimulados 

PL – Fotoluminescência  

PS – Poliestireno 

QDs – Quantum Dots ou Pontos quânticos 

QLED – Quantum-dot-based LEDs ou Diodo Emissor de Luz à base de pontos quânticos 

t - PA – Trans-poliacetileno 

TE – Temperatura de ebulição 

Te – Tempo de exposição 

TLD – Termal luminescence dosimeters ou Dosímetros termoluminescentes 

u.a. – Unidade arbitrária  

UV – Ultravioleta  

Vis – Visível  

 MÁX – Comprimento de emissão máximo 
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RREESSUUMMOO  

 

Vários processos médicos e industriais utilizam radiação como tratamentos de materiais e 

pacientes. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de sistemas 

luminescentes versáteis, tipo absorvedor-emissor de energia, para aplicação como sensores de 

radiação em uma ampla faixa espectral: raios-X (Tubo de Cobre – 40 Kv, 40 mA), radiação 

Gama (1,33 Mev), luz azul (= 450 nm) e UV ( 300 nm). As principais características 

desses sistemas são: (1) a fotodegradação do poli(2-metóxi,5-etil(2-hexilóxi)p-

fenilenovinileno) (MEH-PPV), atrelado a alteração de cor e da sobreposição dos espectros de 

absorção desse polímero com a emissão induzida pela radiação de  Tungstato de Cádmio 

(CdWO4), e (2) a emissão de pontos quânticos – Quantum Dots (QDs) de Seleneto de Cádmio 

Zinco (CdZnSe) e Seleneto de Cádmio Enxofre (CdZnS) com tamanhos diferentes. Filmes, 

em matriz de poliestireno (PS), e soluções desses materiais foram preparados e, em seguida, 

as propriedades óticas dos sistemas foram investigadas por meio das técnicas de 

espectrofotometria de absorção no UV-Vis (ABS), fotoluminescência (PL) e diagrama de 

cromaticidade. Como resultado, observa-se a dependência direta da resposta dose-cor a 

composição química dos sistemas. Como principal resultado, observa-se que é possível 

adequar a combinações de materiais luminescentes para aplicação a determinada faixa de 

energia de radiação. Para filmes expostos a luz UV, por exemplo, observa-se resposta mais 

rápida com o aumento da massa de CdWO4. Já os QDs, apresentam eficiência quântica de até 

80% expostos a UV, e variação da fotoemissão de 430 a 670 nm. Para filmes expostos de 

PS/MEH-PPV a luz azul, observa-se queda de 90% na intensidade de emissão com doses 

terapêuticas. Por outro lado, a resposta desse filme com CdWO4 a radiação ionizante, raios-X 

e gama, observa-se variação na resposta ótica com a massa de CdWO4. A partir desses 

resultados pode-se concluir que é possível ajustar o tempo de mudança da predominância da 

emissão dos materiais, e assim da cor de emissão do sistema, por meio da simples alteração da 

relação entre a massa dos materiais. O resultado se torna importante para o desenvolvimento 

de novos sensores de radiação, cuja resposta seja indicativa não apenas de dose de radiação, 

mas também típica de um dispositivo tipo indicador “Sim” ou “Não”, quando necessário. 

Neste caso, “Sim” indicaria que a dose de radiação requerida foi atingida, e “Não” que a dose 

de radiação foi inferior a necessária.  

Palavras Chave: Eletrônica impressa, Cintiladores, Dosímetros. 
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AABBSSTTRRAACCTT  

 

Several medical and industrial processes employ radiation materials and patient treatments. In 

this context, the main goal of this work is to develop versatile luminescent systems, energy 

absorber-emitter type, for use as radiation sensors in a wide spectral range: X-ray (Copper 

Tube - 40 kV, 40 mA), radiation gamma (1.33 MeV), light blue (450 nm) and UV 

(300 nm). The main features of these systems are: (1) the photodegradation of poly (2-

methoxy,5-ethyl(2-hexyloxy)p-phenylenevinylene) (MEH-PPV), associated to color change 

and the overlap of the absorption spectra of the polymer with the emission induced by 

radiation of Cadmium tungstate (CdWO4) and (2) the emission of selenide Cadmium Zinc 

(CdZnSe) and selenide of cadmium sulfur (CdZnS) Quantum Dots (QD) with different sizes. 

Films, in polystyrene (PS) matrix, and solutions of these materials were prepared and then the 

optical properties of the systems were investigated by measurements of absorption 

spectrophotometry in the UV-Vis (ABS), photoluminescence (PL) and chromaticity diagram. 

As a result, there is a direct dependency on the dose-color response with the chemical 

composition of the system. As the main result, we observe that it is possible to adjust the 

combinations of luminescent materials for application to a particular radiation energy range. 

For films exposed to UV light, for example, it is observed faster response with increased mass 

CdWO4. Since the QDs, exhibit quantum efficiency up to 80% exposed to UV and 

photoemission variation of 430 to 670 nm. For PS/MEH-PPV film exposed to blue light, there 

was decrease of 90% in emission intensity at therapeutic doses. On the other hand, the 

response of the CdWO4 film with ionizing radiation, X-ray and gamma, it is observed 

variation in optical response with the mass of CdWO4. From these results it can be concluded 

that it is possible to adjust the time of change on prevalence of the emission of materials, and 

thus the emission color of the system, by simply changing the ratio of the mass of material. 

The result becomes important for the development of new radiation sensors whose response is 

indicative not only of radiation dose, but also typical for a device type indicator "Yes" or 

"No" when necessary. In this case, "Yes" would indicate that the required radiation dose was 

reached, and "No" that the radiation dose was less than required. 

Key Words: Printed electronics, Scintillators, Dosimetry.
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CCaappííttuulloo  11                                        

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  
 

Luz, microondas, ondas de rádio, laser, raios-X, radiação gama, UV e luz visível são as 

formas de radiação eletromagnéticas mais conhecidas e difundidas no nosso dia-a-dia e estão 

por trás de diversos aparatos experimentais e dispositivos[1]. Nesse contexto, a energia 

eletromagnética pode ser ordenada de maneira contínua, em função de seu comprimento de 

onda ou de sua frequência, sendo esta disposição denominada de espectro eletromagnético. 

Este, por sua vez, apresenta subdivisões, de acordo com as características de cada região 

espectral. Consequentemente, o espectro eletromagnético pode ser dividido em duas partes, as 

quais se diferem os tipos de radiação ionizante e não ionizantes. Radiação diretamente 

ionizante é definida pela ocorrência de transferência de energia por partículas que possuem 

carga e interagem com os átomos, como elétrons, partículas alfa e beta, já as radiações 

indiretamente ionizantes são as que não possuem carga tais como nêutrons e radiação 

eletromagnética (raios-X e gama). Neste contexto, as radiações indiretamente ionizantes 

interagem transferindo sua energia para os elétrons que irão provocar novas ionizações. De 

modo inverso, quando radiações eletromagnéticas, tal como a luz visível e UV, não 

conseguem provocar ionização de átomos e moléculas, são denominadas de radiações não 

ionizantes[2].  

 Desde a descoberta dos raios-X e da radioatividade em 1895[3], a aplicação de radiação 

ionizante em processos médicos e industriais vem sendo muito utilizada e difundida. As 

tentativas de sistematizar o emprego da terapia com irradiação datam de 1906, quando 

ocorreu a padronização do tratamento, relacionando-se o tempo de exposição com a corrente 

elétrica usada em tubos de raios-X[4]. Neste contexto, a radioterapia é uma das modalidades 

terapêuticas mais utilizadas durante o período de evolução de uma neoplasia. Contudo, 

diversos casos de excesso (superdosagem), insuficiência (subdosagem) ou ausência de 

radiação ainda são corriqueiros ao longo da prática clínica diária nos setores de radioterapia 

hospitalar, tanto no Brasil como no mundo[2,5,6,7]. 

 De forma similar, a indústria alimentícia utiliza vários métodos de conservação para 

aumentar a vida útil e qualidade dos produtos, tais como refrigeração, a desidratação e o uso 

de embalagem à vácuo, além daqueles que agem inativando total ou parcialmente a 
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microbiota como os processos de esterilização e irradiação[8]. Assim, a irradiação de alimentos 

é um processo que consiste em submeter os alimentos a doses controladas de radiação 

ionizante como raios gama, emitidos pelos radioisótopos de cobalto (60Co). As doses de 

radiação utilizadas nesse processo variam de 0,03 a 60 KGy dependendo de sua finalidade. A 

utilização de doses abaixo do recomendado pode ocasionar em proliferação bacteriana no 

alimento ou ainda brotamento, impossibilitando seu uso, já a utilização de doses acima do 

requerido, pode fazer com que o alimento perca suas propriedades e características tais como 

sabor, textura e cor. Portanto, a necessidade de desenvolvimento de dosímetros de estado 

sólido com resposta em tempo real para o acompanhamento dos processos de irradiação da 

indústria alimentícia é uma realidade atual. Em outras palavras, a necessidade de um 

dispositivo de fácil leitura, baixo custo e de resposta em tempo real que vise, dentre outras 

características, o monitoramento dos tratamentos de irradiação de alimentos, é de interesse 

atual, além de ser de grande importância tecnológica e comercial. 

 Não obstante, não é apenas a radioterapia que necessita de controle da radiação. Vários 

outros tipos de radiação, aos quais estamos expostos diariamente, necessitam de 

monitoramento e atenção. Esse é o caso, por exemplo, da radiação UV. Nesse caso, o 

monitoramento da radiação ultravioleta é de grande interesse devido principalmente à 

excessiva exposição de diversos indivíduos à esta radiação e pelos efeitos prejudicais que 

pode provocar a saúde humana [9, 10, 11]. A radiação solar que atinge a terra é formada 

principalmente por raios ultravioleta (UV), radiação visível (Vis) e infravermelho (IV). Em 

especial, o espectro ultravioleta abrange a região de 100 – 400 nm do espectro 

eletromagnético e se divide em 3 faixas, a saber: UV-A: 315 – 400 nm, UV-B: 280 – 315 nm 

e UV-C: 100 – 280 nm. Dessa forma, os raios ultravioleta que chegam à superfície do planeta 

consistem em uma pequena fração de raios UV-B e uma grande fração (90%) de UV-A, 

potencialmente carcinogênico e tem alto poder de penetração na pele humana[12]. No entanto, 

a exposição a doses altas de radiação UV por exemplo, de trabalhadores expostos em 

ambientes com alto índice UV, como carteiros e trabalhadores rurais, é prejudicial e deve ser 

monitorada. 

 Destacando ainda o uso de radiação em tratamentos médico e hospitalares, a 

hiperbilirrubinemia ou icterícia neonatal, é uma das patologias neonatais que têm recebido 

grande atenção nos últimos anos[16]. A icterícia é caracterizada pela alta concentração de bilir-

rubina no sangue, sendo a fototerapia com luz azul (460 - 490nm) o procedimento mais 

utilizado para o tratamento dessa patologia. O motivo dessa predominância é a simplicidade 

de aplicação: basta expor corretamente o recém-nascido a luz azul (460 nm ≈ 40 W/cm2) [16] 
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para diminuir de forma eficaz os níveis de bilirrubina no sangue do neonato. Entretanto, 

vários autores têm alertado sobre o uso de sistemas de iluminação inadequados e sobre o mal 

posicionamento dos recém-nascidos frente à fonte de luz[16]. Nesse contexto, têm-se 

observado na literatura a correlação entre o crescente número de nascimentos de prematuros 

com o aumento dos casos dessa doença em todo mundo. Dessa forma, uma alternativa viável 

para aumentar a eficácia e segurança da fototerapia, e consequentemente, eliminar possíveis 

problemas operacionais desse tratamento, é a utilização de sensores de acúmulo de dose de 

radiação para o monitoramento da radiação incidente em recém-nascidos ictéricos[13-16]. 

 De acordo com os exemplos supracitados de necessidade de controle, monitoramento 

e manejo da radiação, em diversas situações pode-se claramente observar como a fabricação e 

desenvolvimento de novos sensores e detectores de radiação é de interesse científico e 

tecnológico. Desta forma, desenvolver alternativas e métodos de controle e monitoramento de 

radiação, seja ela ionizante ou não, é de interesse científico e também tecnológico. Para 

ilustrar as situações de exposição a radiação abordados, ao longo dessa tese, a Figura 1.1 

mostra alguns processos e procedimentos que utilizam radiação sendo (a) um equipamento de 

radioterapia com raios-X (Acelerador linear – LINAC), (b) um neonato ictérico sendo 

submetido a fototerapia com luz azul, (c) equipamento de irradiação de alimentos que utiliza 

radiação gama e finalmente (d) a distribuição de índice UV no planeta terra, no qual a cor 

roxa indica o índice mais alto. A seguir, a figura 1.1 apresenta imagem dos tipos de 

procedimentos envolvendo radiação que serão abordados ao longo deste trabalho. 

 

 

Figura 1.1: Imagem de (a) equipamento de Radioterapia LINAC, (b) neonato sendo submetido a Fototerapia 

com luz azul, (c) equipamento de Irradiação de alimentos e (d) distribuição de índice UV nos continentes.  
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 Como conclusão, empresas e grupos tecnológicos têm desenvolvido detectores para 

monitorar radiação nos mais diversos processos em ampla faixa de energia. Em particular, 

alguns desses detectores são usualmente fabricados à base de materiais fotossensíveis que 

apresentam variação nas propriedades óticas em função da exposição à radiação. Assim, a 

literatura relata sensores poliméricos que têm sua cor alterada com a exposição à radiação[13-

16]. De forma geral, tais sensores funcionam como uma “chave ótica”, no qual um sistema 

absorve uma energia específica, proveniente de uma fonte conhecida de radiação, fotoemite 

na região de absorção de um polímero fotossensível, que, por sua vez, passa a ser fotoxidado 

e se degradar, alterando tanto seus espectros de absorção e emissão, quanto a cor do sistema 

e/ou dispositivo. Logo, o objetivo desse trabalho é encontrar novos sistemas híbridos 

versáteis, tipo absorvedor-emissor de energia, que possibilitem a adequação das propriedades 

óticas induzidas pela radiação, em uma ampla faixa de energia, de materiais radio e 

fotoluminescentes como o MEH-PPV, um polímero fotossensível, já conhecido na literatura 

para fabricação de dosímetros. 

  

11..11..  OObbjjeettiivvooss    

 

11..11..11..  OObbjjeettiivvoo  GGeerraall  

 

O objetivo principal deste trabalho é o estudo sistemático de materiais híbridos, tipo 

absorvedor-emissor de energia, baseados em materiais radioluminescentes e MEH-PPV, para 

o desenvolvimento de sensores de radiação em uma ampla faixa espectral. 

 

11..11..22..  OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss  

 

1. Análise e preparação de sistemas híbridos luminescentes para aplicação em ampla 

faixa de radiação. 

2. Estudo de curvas de resposta dose-cor ou tempo de exposição à radiação de sistemas 

híbridos à base de materiais fotoluminescentes, como o MEH-PPV, e radioluminescente, 

como o CdWO4; 

3. Estudo do comportamento ótico e fabricação de sensores de radiação. 
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11..22..  DDeessccrriiççããoo  ddoo  ttrraabbaallhhoo  

 

Para atingir o objetivo deste trabalho foram preparados soluções à base de poli(2-metóxi,5-

etil(2-hexilóxi)p-fenilenovinileno) (MEH-PPV), Tungstato de Cádmio (CdWO4), pontos 

quânticos – Quantum Dots (QDs), bem como, filmes híbridos, em matriz de poliestireno (PS), 

de PS/MEH-PPV, PS/CdWO4 e PS/CdWO4/MEH-PPV. Estes materiais foram escolhidos por 

serem luminescentes e apresentarem alteração as propriedades óticas quando expostos a 

radiação, e o PS, por sua vez, por apresentar transparência à luz visível além de ser uma 

matriz polimérica de baixo custo e atóxica. Os sistemas, uma vez preparados, foram expostos 

à raios-X (Tubo de Cobre – 40 Kv, 40 mA), radiação Gama (1,33 Mev), luz azul (= 450 

nm) e luz UV ( 300 nm).  Em seguida, as propriedades óticas dos sistemas foram 

investigadas por meio das técnicas de espectrofotometria de absorção no UV-Vis (ABS) e 

fotoluminescência (PL), além de diagrama de cromaticidade, para observar a alteração e 

evolução da resposta ótica dos dispositivos, além da variação de cor, em função da dose e tipo 

de radiação. 

 Dessa forma, a apresentação da tese foi dividida em 5 partes. No Capítulo 2 é 

apresentada uma descrição sobre o espectro eletromagnético, bem como o tratamento e 

equipamentos que utilizam radiação para aplicação na área médica e industrial. Ênfase 

especial será dada para radiação azul (450nm), ultravioleta (UV – 300nm), raios-X e gama. 

Também é apresentada breve descrição sobre os materiais utilizados nesse trabalho, bem 

como principais vantagens tecnológicas e aplicação destes materiais. No Capítulo 3, são 

apresentados os métodos e procedimentos experimentais utilizados na preparação, 

desenvolvimento e fabricação dos dispositivos além das principais características dos 

materiais luminescentes utilizados na fabricação dos detectores de radiação. No Capítulo 4 

são apresentados os métodos e os equipamentos utilizados para a caracterização dos sistemas 

e dos detectores de radiação. No Capítulo 5 são apresentadas as caracterizações óticas de 

detectores na forma de filmes orgânicos de PS/MEH-PPV e filmes híbridos PS/CWO/MEH-

PPV, bem como de soluções de pontos quânticos em tolueno, e degradados com radiação UV 

(300 nm), azul (450 nm), raios-X e radiação gama. Também são apresentados diagramas de 

cromaticidade e fotos para o acompanhamento da mudança de cor dos detectores fabricados 

em função do tempo ou dose de exposição dependendo do tipo de radiação ao qual os 

materiais foram expostos, e no Capítulo 6, finalmente, são apresentadas a conclusão e 

discussão dos resultados obtidos com o desenvolvimento deste trabalho. 
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CCaappííttuulloo  22                                                                                              

RREEVVIISSÃÃOO  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAA  
 

Neste capítulo é apresentada uma descrição sobre o espectro eletromagnético, bem como o 

tratamento e os equipamentos que utilizam radiação para aplicação na área médica e 

industrial. Ênfase especial será dada para radiação azul (450 nm), ultravioleta (UV – 300 nm), 

raios-X (tubo de Cobre – 40 Kv, 40 mA) e gama (1,33 Mev). Também é apresentada uma 

breve descrição sobre os materiais utilizados nesse trabalho como o poliestireno – PS, poli(2-

metóxi,5-etil(2-hexilóxi)p-fenilenovinileno) – MEH-PPV, Tungstato de Cádmio – CdWO4 ou 

CWO e os pontos quânticos – Quantum Dots (QDs). Finalmente, são apresentados e 

discutidos as propriedades, principais vantagens tecnológicas e aplicações destes materiais. 

 

22..11..  AAss  rraaddiiaaççõõeess  ee  oo  eessppeeccttrroo  eelleettrroommaaggnnééttiiccoo  

 

Luz, microondas, ondas de rádio, laser, raios-X, radiação gama, UV e luz visível são as 

formas de radiação eletromagnéticas mais conhecidas e difundidas no nosso dia-a-dia e estão 

por trás de diversos sistemas[1]. A energia eletromagnética pode ser ordenada de maneira 

contínua, em função de seu comprimento de onda ou de sua frequência, sendo esta disposição 

denominada de espectro eletromagnético. Este apresenta subdivisões, de acordo com as 

características de cada região espectral. Cada subdivisão é função do tipo de processo físico 

que dá origem a energia eletromagnética ou do tipo de interação que ocorre entre a radiação 

do objeto sobre o qual a radiação incide[17]. Dessa forma, o espectro eletromagnético pode ser 

dividido em duas partes, na qual se diferem os tipos de radiação ionizante e as não ionizantes. 

Basicamente, quando a interação das ondas eletromagnéticas de alta energia desencadeia 

ionizações de partículas da matéria, a radiação é denominada de radiação ionizante[2, 18]. A 

Figura 2.1 mostra o espectro eletromagnético distinguindo as radiações ionizantes das não 

ionizantes em termos de frequência, comprimento de onda e aplicação.  
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Figura 2.1: Espectro eletromagnético distinguindo as radiações ionizantes das não ionizantes. 

 

 Radiação diretamente ionizante é definida pela ocorrência de transferência de energia 

por partículas que possuem carga e interagem com os átomos, como elétrons, partículas alfa e 

beta, já as radiações indiretamente ionizantes são as que não possuem carga tais como 

nêutrons e radiação eletromagnética (raios-X e gama). Neste contexto, as radiações 

indiretamente ionizantes interagem transferindo sua energia para os elétrons que irão provocar 

novas ionizações. De modo inverso, quando radiações eletromagnéticas, tal como a luz visível 

e UV, não conseguem provocar ionização de átomos e moléculas, são denominadas de 

radiações não ionizantes[2].  

 

22..11..11..  DDoossiimmeettrriiaa  ddee  rraaddiiaaççõõeess  

 

Desde a descoberta dos raios-X e da radioatividade em 1895[3], a aplicação de radiação 

ionizante em processos médicos e industriais vem sido muito utilizada e difundida. Neste 

contexto, nos primórdios da radioterapia, administrava-se tanta dose de radiação quanto se 

julgava ser o paciente capaz de tolerar, sendo geralmente o limite da dose estabelecido pela 

tolerância da pele (dose eritema)[19]. As tentativas de sistematizar o emprego da terapia com 

irradiação datam de 1906, quando ocorreu a padronização do tratamento, relacionando-se o 

tempo de exposição com a corrente elétrica usada em tubos de raios-X[4]. De acordo com 

orientação da Comissão Internacional de Unidades e Medidas Radiológicas (ICRU), a 

unidade de medida adotada para padronização de dose de radiação absorvida é Gray (Gy). A 

descoberta da teleterapia (radioterapia externa) com cobalto 60 (60Co) em torno de 1950 
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possibilitou o emprego de fótons de alta energia no uso de radiação externa como fonte 

terapêutica. O progresso foi ainda maior com o desenvolvimento dos Aceleradores Lineares 

(LINACs), que passaram a ser largamente empregados em radioterapia a partir da década de 

1970. Os feixes de radiação produzidos por esses equipamentos requerem planos de 

tratamento apropriados para a extinção da neoplasia (câncer), com a proteção radiológica de 

tecidos sadios do paciente. A radioterapia é uma das modalidades terapêuticas utilizadas 

durante o período de evolução de uma neoplasia. Contudo, diversos casos de excesso 

(superdosagem), insuficiência (subdosagem) ou ausência de radiação ainda são corriqueiros 

ao longo da prática clínica diária nos setores de radioterapia hospitalar, tanto no Brasil como 

no mundo[2, 5–7]. Desta forma, o desenvolvimento de detectores e sensores de radiação para 

aplicação no monitoramento da dose aplicada durante esse procedimento é de suma 

importância e interesse tecnológico.  

De forma similar, a indústria alimentícia utiliza vários métodos de conservação para 

aumentar a vida útil e qualidade dos produtos, tais como refrigeração, a desidratação, e o uso 

de embalagem à vácuo, além daqueles que agem inativando total ou parcialmente a 

microbiota como os processos de esterilização e irradiação[8]. Neste contexto, a irradiação de 

alimentos é um processo que consiste em submeter os alimentos a doses controladas de 

radiação ionizante como raios gama, emitidos pelos radioisótopos de cobalto (60Co). As doses 

de radiação utilizadas nesse processo variam de 0,03 a 60 KGy dependendo de sua finalidade. 

A tecnologia de irradiação de alimentos exige um sistema de dosimetria confiável, rápido e 

fácil de operar, tanto para a validação do processo, cujo objetivo é mostrar que todo o 

processo está devidamente configurado para obtenção do produto especificado, quanto para o 

monitoramento e controle do processo, garantindo que a operação está sob controle. Ademais, 

a utilização de doses abaixo do recomendado pode ocasionar em proliferação bacteriana no 

alimento ou ainda brotamento, impossibilitando seu uso, já a utilização de doses acima do 

requerido, pode fazer com que o alimento perca suas propriedades e características tais como 

sabor, textura e cor. Neste contexto, há necessidade de desenvolvimento de dosímetros de 

estado sólido com resposta em tempo real para o acompanhamento dos processos de 

irradiação da indústria alimentícia. Portanto, a existência de um dispositivo de fácil leitura, 

baixo custo e de resposta em tempo real que vise o monitoramento dos tratamentos de 

irradiação de alimentos, é de grande importância tecnológica e comercial. 

 Não obstante, vários outros tipos de radiação aos quais estamos expostos diariamente 

necessitam de monitoramento e atenção. Em especial, o monitoramento da radiação 

ultravioleta é de grande interesse devido principalmente à excessiva exposição de diversos 
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indivíduos à esta radiação e pelos efeitos prejudicais que pode provocar a saúde humana [9–11]. 

A radiação solar que atinge a terra é formada principalmente por raios ultravioleta (UV), 

radiação visível (VIS) e infravermelho (IV). Em especial, o espectro ultravioleta abrange a 

região de 100 – 400 nm do espectro e se divide em 3 faixas a saber: UV-A: 315 – 400 nm, 

UV-B: 280 – 315 nm e UV-C: 100 – 280 nm. A radiação UV-C é, dentre os três tipos de raios 

UV citados, o mais potencialmente perigoso, no entanto é totalmente filtrado pela camada de 

ozônio e atmosférica[12]. Dessa forma, os raios ultravioleta que chegam à superfície do planeta 

consistem em uma pequena fração de raios UV-B e uma grande fração (90%) de UV-A, 

potencialmente carcinogênico e de alto poder de penetração na pele humana. No entanto a 

exposição a doses altas de radiação UV por exemplo, de trabalhadores expostos em ambientes 

com alto índice UV, é prejudicial e deve ser monitorada. Na área de segurança do trabalho, 

destaca-se a incidência excessiva desse tipo de radiação em pilotos de avião, devido à redução 

gradual da camada atmosférica que filtra os raios UV-B com o aumento da altitude (estima-se 

que a cada mil pés a quantidade de UV seja aumentada em 4%). Com base nos argumentos 

apresentados, fica evidente e justificada a necessidade de desenvolvimento de sensores de 

radiação para monitorar a dose de radiação UV-A e UV-B à qual pessoas são expostas, 

especialmente trabalhadores que se exponham a níveis excessivos de radiação.   

 Destacando ainda o uso de radiação não ionizante em outros tratamentos médico-

hospitalares, é dado como exemplo a fototerapia para o tratamento da hiperbilirrubinemia ou 

icterícia que é uma das patologias neonatais que têm recebido grande atenção nos últimos 

anos. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, apenas no Brasil, por ano, cerca de 1,5 

milhão de recém-nascidos apresenta icterícia já nos seus primeiros dias de vida e, destes, 

cerca de 250 mil em estado grave com risco de neurotoxidade, kernicterus ou óbito. A 

icterícia é caracterizada pela alta concentração de bilirrubina no sangue, sendo a fototerapia 

com luz azul (460 – 490 nm) o procedimento mais utilizado para o tratamento dessa 

patologia, por ser de simples aplicação e por diminuir de forma eficaz os níveis de bilirrubina 

no sangue do neonato. Entretanto, vários autores têm alertado sobre o uso de sistemas de 

iluminação inadequados e sobre o mau posicionamento dos recém-nascidos frente à fonte de 

luz. Esses fatores diminuem a eficiência da dose de radiação azul absorvida por neonatos. 

Nesse contexto, têm-se observado na literatura a correlação entre o crescente número de 

nascimentos de prematuros com o aumento dos casos dessa doença em todo mundo. Dessa 

forma, uma alternativa viável para aumentar a eficácia e segurança da fototerapia e, 

consequentemente, eliminar possíveis problemas operacionais desse tratamento, é a utilização 
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de sensores de acúmulo de dose de radiação para o monitoramento da radiação incidente em 

recém-nascidos ictéricos[13–16].  

 De acordo com os pontos levantados nos parágrafos anteriores, pode-se claramente 

observar como a fabricação e desenvolvimento de sensores e detectores de radiação é de 

interesse científico e tecnológico, uma vez que diversos tipos de procedimento médicos e 

industriais utilizam radiação, além da exposição direta de seres humanos diariamente à 

radiação que pode ser maléfica à nossa saúde. Desta forma desenvolver formas e métodos de 

controle e monitoramento de radiação, seja ela ionizante ou não, é de suma importância e de 

interesse mundial. 

 

22..11..22..  DDeetteeccttoorreess  ddee  rraaddiiaaççããoo    

 

A dosimetria das radiações tem como objetivo a determinação da dose absorvida por um dado 

meio resultante de suas interações da radiação. Para tanto, são utilizados equipamentos e/ou 

sistemas conhecidos como dosímetros, que são dispositivos com a capacidade de fornecer 

informações que estejam relacionadas à dose de radiação absorvida. Existem diversos 

processos pelos quais diferentes radiações podem interagir com um meio material. Entre esses 

processos os mais utilizados são aqueles que envolvem a geração de cargas elétricas, a 

geração de luz, a sensibilidade de películas fotográficas, a criação de traços (buracos) no 

material, a geração de calor e alterações da dinâmica de certos processos químicos interagindo 

com o meio e provocando mudanças nas suas propriedades ópticas[20]. Normalmente um 

detector de radiação é constituído de um elemento ou material sensível à radiação e um 

sistema que transforma esses efeitos relacionados a uma grandeza de medida especifica[21]. A 

integração entre um detector e um sistema de leitura (medidor), como um eletrômetro ou a 

embalagem de um detector, é denominada de monitor de radiação. Os sistemas detectores que 

indicam a radiação total a que uma pessoa (ou objeto) foi exposta são chamados de 

dosímetros[20]. Os efeitos produzidos pela interação da radiação e o detector permitem 

identificar a quantidade e as propriedades da radiação detectada.  

 Dentre os principais dosímetros que indicam a radiação total que uma pessoa, material 

ou objeto foram expostas estão: os dosímetros integradores, dosímetros fotográficos, 

dosímetros termoluminescentes (TLD), radiofotoluminescentes e dosímetros oticamente 

estimulados (OSL) câmara de ionização de bolso[21, 20]. Na Figura 2.2, encontra-se 

representado os principais efeitos físicos e químicos da radiação ionizante atualmente 

utilizados como propriedade interativa para detecção destas radiações, bem como os meios 
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utilizados na detecção e características estruturais de cada tipo de detector com alguns 

exemplos de detectores acoplados a um eletrômetro[20, 22]. 

 

 

                            

 

 

Figura 2.2: a) Esquema de alguns detectores no qual está sendo representado os principais efeitos químicos e 

físicos da radiação ionizante. b) Exemplos de alguns detectores acoplados a um eletrômetro os tornando 

dosímetros[7]. 

 

Um material para ser empregado com sucesso na dosimetria das radiações deve apresentar 

algumas propriedades dosimétricas que são consideradas fundamentais a sua aplicabilidade, a 

sabe: linearidade, estabilidade e reprodutibilidade de resposta[6].  

Por fim, um dos principais fatores que define a escolha de um dosímetro está relacionado 

às características operacionais desses sistemas como a facilidade de operação, disponibilidade 

de manutenção e custo[23]. A diferença entre cada uma das categorias dos dosímetros 

existentes está relacionada com a faixa de energia de cada tipo de radiação que se deseja 

medir, bem como com a resolução e eficiência que se deseja da medição. Logo, cada tipo de 

detector possui uma aplicação onde sua eficiência será melhor e precisa [23].  

Câmara de ionização acoplada 

a um   eletrômetro 

Câmara proporcional acoplada a 

um eletrômetro de bancada 

Foto de um determinado tipo de 

dosímetros de bolso ou caneta 

dosimétrica 

a) 

b) 
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Desta forma, nesse trabalho foram testados diversos materiais que se adequassem a 

diferentes tipos de radiação. Assim, foram utilizados polímeros, cerâmicas cintiladoras e 

nanopartículas como elementos ativo de dosímetros. As características desses materiais, que 

os levam a candidatos naturais desses dispositivos, são apresentados nos próximos itens deste 

capítulo.   

 

22..22..  PPoollíímmeerrooss  

 

A utilização de polímeros em aplicações envolvendo técnicas cada vez mais inovadoras, deve-

se ao processo de conhecimento das correlações entre estruturas e propriedades desses 

materiais com os efeitos que as condições de processo exercem sobre as características finais 

dos produtos à base desses materiais. Em nenhum outro material de engenharia, as diferenças 

estruturais e variáveis de processos estão tão intimamente ligadas ao seu desempenho como 

nos polímeros[24]. 

 A palavra Polímeros vem do grego que significa poli (muitas) e meros (partes, 

unidades ou repetição). São compostos orgânicos com massa molar da ordem de 104 a 106 

gramas.mol-1 formados pela repetição de unidades químicas. São macromoléculas formadas 

principalmente por átomos de carbono e hidrogênio ligados por meio de ligações covalentes e 

eventualmente apresentam oxigênio e nitrogênio ou alguns halogênios em sua estrutura. 

Podem ainda apresentar alternância de ligações simples e duplas entre os átomos de carbono 

de sua estrutura principal, sendo neste caso, denominados de polímeros conjugados[24]. 

 Durante muito tempo, materiais poliméricos se destacaram na área industrial e de 

materiais por sua resistência mecânica e excelente capacidade de isolamento elétrico, até que 

na década de 1970 descobriram-se características semicondutoras específicas e muito distintas 

das antes conhecidas nos polímeros convencionais, uma classe de polímeros até então 

inexistente. Tais características são discutidas a seguir. 

 

22..22..11..  PPoollíímmeerrooss  ccoonnjjuuggaaddooss  ee  aapplliiccaaççããoo  eemm  eelleettrrôônniiccaa  oorrggâânniiccaa  

 

Do ponto de vista de condução elétrica os polímeros eram classificados apenas como 

materiais isolantes, até que em 1977, com a descoberta das propriedades elétricas do trans-

poliacetileno (t-PA)[25], os grupos científicos e industriais vislumbraram aplicações totalmente 

diferentes e distintas das aplicações nas quais os materiais poliméricos eram utilizados.  
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Figura 2.3: Estrutura química do trans-poliacetileno (t-PA). 

 

 Foi descoberto que o poliacetileno (t-PA), Figura 2.3, poderia ter sua condutividade 

alternada reversivelmente pela simples exposição de filmes destes polímeros a determinados 

gases como de iodo. Sua condutividade pode variar de isolantes, típica de polímeros passando 

por semicondutores até muito condutores, similar a condutividade de materiais metálicos, 

exemplificado na Figura 2.4.  

 

 

Figura 2.4: Escala de condutividade elétrica para diversos materiais, incluindo os polímeros convencionais e os 

polímeros conjugados[26]. 

  

 Depois dessa descoberta o interesse nessa nova classe de materiais aumentou devido a 

variedade de aplicações nas quais tais polímeros poderiam ser utilizados, principalmente 

como materiais eletrônicos. Desta forma, vários outros polímeros conjugados foram 

sintetizados e estudados a fim de se compreender e desvendar os fenômenos que permitiam 

um comportamento isolante – condutor desconhecido. A Figura 2.5 apresenta a fórmula 

estrutural e o nome de alguns polímeros conjugados. 

 

 

Figura 2.5: Nome e fórmula estrutural de alguns polímeros conjugados[27]. 
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As propriedades eletroluminescentes de materiais poliméricos são observadas 

exclusivamente em polímeros conjugados, ou seja, que têm suas ligações, entre os carbonos 

da cadeia polimérica, alternadas entre ligações simples e duplas, sendo que tais carbonos 

apresentam configuração eletrônica sp2, ou seja, átomos de carbono nos quais um orbital s se 

funde com dois orbitais p, formando três orbitais híbridos sp2. Logo tais materiais podem ser 

considerados nobres, por apresentarem boas propriedades mecânicas e vantagens quanto ao 

seu processamento, típicas de polímeros, combinadas a excelentes propriedades 

eletroluminescentes.  

 A luminescência de polímeros conjugados, as boas propriedades mecânicas além de 

baixo custo, flexibilidade e facilidade de processamento, permitiram a fabricação de vários 

equipamentos eletrônicos utilizando esses materiais, impulsionando a fabricação de displays 

luminosos orgânicos e flexíveis com grande área.  Atualmente são conhecidos inúmeros 

polímeros luminescentes, e existem diferentes materiais que apresentam emissão em 

praticamente todas as cores na região do visível do espectro eletromagnético, permitindo 

qualquer composição de cor desejada, com uniformidade e alta eficiência luminosa[28]. Já 

existem inúmeras e incríveis aplicações destes materiais, tais como: células fotovoltaicas de 

grande área que apresenta baixo custo e consumo de energia, as quais já estão em uso pelas 

Forças Armadas dos Estados Unidos tendas militares cujo topo é recoberto por esses 

dispositivos para geração de energia[29]. Existem também displays flexíveis com excelente 

resolução e nitidez de imagem[30], além de painéis de iluminação de grande área, com alta 

eficiência luminosa e baixo consumo energético[31]. Os polímeros também poderão ser usados 

na iluminação como, por exemplo, em semáforos de trânsito. Protótipos de telas de monitores, 

de telefones portáteis já são conhecidos, havendo inúmeras possibilidades de aplicação destes 

polímeros, além das tradicionalmente conhecidas, como tintas, roupas e embalagens em 

geral[32]. A Fig. 2.6 mostra variadas aplicações de materiais orgânicos luminescentes em 

eletrônica. 

 

Figura 2.6: Imagem de um display flexível[30], de um painel de iluminação[31] e tenda com células 

fotovoltaicas[29].  
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   Apesar do atual estágio de desenvolvimento tecnológico dos displays poliméricos, 

fenômenos responsáveis pela diminuição de eficiência luminosa e pelo curto tempo de vida 

desses dispositivos ainda são pouco compreendidos[33]. Apesar do surgimento de ideias de 

novas aplicações, o fraco desempenho destes sistemas e as mudanças de suas propriedades em 

função do tempo são problemas que inviabilizam sua aplicação e competitividade no 

mercado. Desta forma, a compreensão dos motivos dessas mudanças, e a procura por métodos 

que aumentem o tempo de vida útil, qualidade e eficiência luminosa destes dispositivos têm 

sido motivação de inúmeros estudos, os quais apontam que um meio de desvendar e 

minimizar estes efeitos será possível apenas quando os mecanismos ligados à degradação 

destes materiais forem compreendidos. Destes mecanismos a foto oxidação da cadeia 

polimérica, tem sendo muito relatada na literatura por limitar a comercialização destes 

dispositivos como emissores de luz. Devido à presença de luz e oxigênio, a cadeia polimérica 

é oxidada com formação de compostos carbonílicos[34–45] diminuindo a extensão da 

conjugação da cadeia, o que degrada e modifica as propriedades eletrônicas dos polímeros e 

influencia no desempenho de seus dispositivos luminosos[38–42].  Apesar de muito estudados, 

os mecanismos e os produtos finais da foto-oxidação ainda não são completamente 

estabelecidos, havendo ainda controvérsias na literatura.  

Destacam-se neste trabalho, estudos da foto-oxidação dos polímeros derivados de PPV 

com descoberta e relatos da oxidação e quebra da cadeia polimérica com formação de radicais 

livres, eliminação de grupos laterais e formação de grupos carboxílicos, havendo discrepância 

em relação aos produtos finais formados pela degradação, bem como o consequente retardo 

da degradação destes polímeros pela ausência de oxigênio e adição de antioxidantes e a 

fabricação de blendas com polímeros com baixa permeabilidade a gases[38–44].  

Em suma, o estudo e compreensão dos mecanismos de reação responsáveis pelos 

efeitos da perda da eficiência luminosa induzida pela presença de oxigênio e radiação, que 

ocasionam inviabilidade comercial destes dispositivos, é de grande interesse e importância 

científico e tecnológico. Entretanto, a compreensão dos mecanismos responsáveis por tais 

efeitos não são objetivo deste trabalho, mas sim a utilização de tais efeitos no 

desenvolvimento de detectores de radiação, uma vez que estes polímeros apresentam 

alteração de suas propriedades óticas induzidas pela exposição à radiação. É importante a 

existência de dispositivos que indique a presença de um campo de radiação, ou ainda a dose 

emitida por uma fonte de radiação. Desta forma, se por um lado a degradação destes materiais 

limita suas aplicações na eletrônica orgânica, aqui ela surge de forma oportuna, pois 

possibilita sua aplicação em dosimetria de acúmulo de radiação, uma vez que apresentam 
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variações nas suas propriedades óticas quando expostos a diferentes tipos e doses de radiação, 

tornando o controle e monitoramento de radiação uma oportunidade de desenvolver novos 

detectores e sensores à base de materiais orgânicos luminescentes. Esses dosímetros têm 

grande potencial para aplicação na área médico hospitalar, já que há necessidade de controle 

da dose incidida no paciente em alguns tratamentos ou até mesmo na aferição de 

equipamentos hospitalares. Neste contexto, os polímeros conjugados têm recebido especial 

destaque por apresentarem mudanças drásticas em suas propriedades ópticas quando expostos 

à radiação. Especialmente o poli(2-metóxi,5-etil(2-hexilóxi)p-fenilenovinileno) - MEH-PPV, 

por apresentar mudança nas propriedades ópticas na região do visível, determinante na fácil 

leitura de dispositivos à base desse material, quando exposto à radiação ionizante ou não, 

como radiação azul e raios-X, utilizados respectivamente na fototerapia neonatal e no 

tratamento de pacientes oncológicos[13–15, 46–49].  

No LAPPEM – UFOP têm sido desenvolvidos e patenteados dosímetros de radiação 

azul com aplicação em fototerapia neonatal, e de raios-X para aplicação em aceleradores 

nucleares utilizados no tratamento de câncer[13–16, 46–49]. Esses dispositivos apresentam como 

princípio de funcionamento a mudança de tonalidade da coloração da solução de MEH-PPV, 

bem como da intensidade de fotoluminescência.  

 

22..22..22..  EEffeeiittoo  ddaa  rraaddiiaaççããoo  eemm  ppoollíímmeerrooss  

 

A degradação ou alteração das propriedades de um polímero é resultante de reações químicas 

de diversos tipos, que podem ser intra ou intermoleculares. Esse efeito pode ser oriundo de 

um processo de despolimerização, de oxidação, de reticulação ou de cisão de ligações 

químicas. A degradação pode ser causada por eventos diferentes, dependendo do material, da 

forma de processamento e do seu uso[50]. Sabe-se que a radiação interage com os polímeros 

(tanto os convencionais como os eletrônicos), de duas formas a se saber: (i) quebra das 

cadeias, no qual ocorre a redução a resistência a tração e o alongamento, (ii) e reticulação, na 

qual ocorre o aumento à resistência a tração, mas é reduzido o alongamento. Ambas as 

reações ocorrem simultaneamente, mas uma delas é predominante dependendo do polímero 

específico e aditivos envolvidos. Geralmente os polímeros que contém estruturas com anéis 

aromáticos são mais resistentes aos efeitos da radiação. Polímeros alifáticos exibem diferentes 

graus de resistência, que depende da quantidade de insaturações e substituições ao longo da 

cadeia. De um modo geral, as modificações químicas mais evidentes que ocorrem em 

polímeros pela ação da radiação de alta energia são: (i) formação de produtos voláteis de 
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baixa massa molar, (ii) formação de ligações duplas C=C conjugadas ou não, e ainda (iii) 

quebra da cadeia principal ou reticulação. 

 Atualmente sabe-se de que as ligações vinílicas são oxidadas com a exposição do 

MEH-PPV à radiação, ocorrendo à formação de ligações carbonilas. No entanto, como 

observado por outros resultados, provavelmente também ocorre formação e cisão de outras 

ligações na cadeia polimérica[14, 15]. 

 

22..22..33..  PPoollíímmeerrooss  ccoonnjjuuggaaddooss  ccoommoo  eelleemmeennttoo  aattiivvoo  ddee  sseennssoorreess  ddee  rraaddiiaaççããoo    

 

O uso de polímeros conjugados como materiais ativos para detecção de radiação ionizante 

teve início na década de 1990[51], filmes de poli(p-fenilenovinileno)-PPV e seus derivados 

foram estudados como dosímetros para radiações ionizantes. Desde então, diversas pesquisas 

foram realizadas nas quais os polímeros conjugados foram aplicados na detecção de partículas 

carregadas e gama[51–53], e consequentemente observou-se mudanças nas propriedades 

fotofísicas dos polímeros derivados do PPV quando submetidos a altas doses (> 1kGy) de 

raios-X e gama[45]. Contudo, há relatos de que as propriedades do MEH-PPV dissolvido em 

clorofórmio, são altamente dependentes da radiação gama, havendo grande alterações nos 

espectros de absorção quando expostos a esse tipo de radiação. Entretanto, esse 

comportamento não é observado em filmes fabricados a partir das mesmas soluções de MEH-

PPV[45]. Além disso, os resultados indicaram ainda que o solvente ou outros agentes externos, 

como oxigênio e umidade, pode ter grande influência na degradação do polímero, interferindo 

diretamente os fenômenos responsáveis pela sua eficiência luminosa. Neste contexto, sabe-se 

que na presença de luz e oxigênio, as ligações vinílicas são facilmente oxidadas dando lugar a 

ligações carbonílicas na cadeia, resultando na quebra de conjugação da cadeia, que modifica 

as propriedades eletrônicas dos polímeros e influencia o desempenho de seus dispositivos 

luminosos. Baseado nesses resultados, esse trabalho propõe a aplicação do MEH-PPV como 

material ativo de sensores e detectores nos quais a degradação desse polímero induzida por 

radiação, ou materiais radioluminescentes, é a base de princípio de operação do sensor.  

Nos últimos anos, os compostos orgânicos vêm sendo estudados como dosímetros para 

radiações, aplicados na forma de compósitos misturando materiais orgânicos e 

inorgânicos[54,55]. No entanto, a literatura não apresenta nenhum trabalho com a mistura de um 

polímero orgânico luminescente e materiais cintiladores como cerâmicas ou pontos quânticos 

para estudos na área de dosimetria. O fato dos espectros de absorção e fotoluminescência de 

materiais orgânicos luminescentes, como o poli(2-metox,5-etil(2-hexilox) 
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parafenilenovinileno), sofrerem alterações quando expostos a esta radiação abre 

possibilidades para a confecção de sensores de radiação como grande potencial para aplicação 

médica e industrial. No LAPPEM, laboratório onde estes sensores e dosímetros são 

desenvolvidos, foi patenteado e realizado um trabalho sobre um dosímetro de raios-X para 

aplicação em tratamentos radioterápicos de pacientes oncológicos[46–49], bem como de 

sensores para tratamento fototerápico de neonatos ictéricos[14–16]. Além dos dispositivos 

citados, estão em desenvolvimento sistemas para dosimetria em 2D e 3D para dosimetria de 

radiações. Ademais, tais dispositivos estão sendo estudados e viabilizados para produção 

industrial em larga escala e posterior comercialização pela startup Lifee, incubada na 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) como mostra a Figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7: Exemplo de dosímetros desenvolvidos no LAPPEM – UFOP, (a) em solução[56], (b) 2D[57], (c) 

fibras[58], (d) 3D[59] e (e) produção em escala industrial (Startup Lifee). 

 

Os dispositivos apresentados na Figura 2.7, apresentam como princípio de 

funcionamento a mudança de tonalidade da coloração de solução, filmes, fibras e géis a base 

de MEH-PPV. Tais sistemas apresentam vantagens como fácil leitura e baixo custo, além de 

serem inéditos na literatura. O sistema dosimétrico proposto neste trabalho também utiliza 

MEH-PPV como material base do dispositivo, uma vez que este apresenta alteração de cor 

induzida pela exposição à radiação, propriedade que é a chave ótica do princípio de 

funcionamento deste sistema.  

A título de ilustração, a Figura 2.8 apresenta resultados experimentais obtidos ao longo 

deste trabalho, que são discutidos em detalhes no capitulo 5, item 5.2.1, que exemplifica o 

processo “chave ótica” tipo absorvedor-emissor de energia. Neste caso, filmes híbridos de 

MEH-PPV e CdWO4, apresentam sobreposição espectral entre a radioluminescência (RL) do 

CdWO4 e a absorção do MEH-PPV ( = 450 nm). Desta forma ocorre a transferência de 

energia de emissão do material radioluminescente ( = 500 nm) para o polímero, que passa a 

absorver tal energia e também fotoemitir ( = 600 nm). Em função da exposição aos raios-X, 

(a) (b) (c) (d) (e) 
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a sobreposição espectral entre a radioemissão do CdWO4 e a absorção do MEH-PPV, diminui 

devido ao processo de fotoxidação do polímero, e consequente alteração de cor do sistema[49].  

 

 

Figura 2.8: Resposta ótica de filmes híbridos de PS/MEH-PPV, PS/CWO e PS/CWO/MEH-PPV. (a) ABS de 

MEH-PPV, (b) PL de PS/MEH-PPV, (c) RL de PS/CWO e (d) RL de PS/CWO/MEH-PPV. O espectro de LED 

azul utilizado como fonte de excitação para medidas de PL também é apresentado na figura. Também é 

apresentada foto de filme híbrido flexível de filme de PS/CWO/MEH-PPV. Adaptado da Ref. 49[49]. 

  

22..33..  CCeerrââmmiiccaass  rraaddiioolluummiinneesscceenntteess  ((CCiinnttiillaaddoorreess))  

 

Cintiladores são materiais luminescentes que absorvem eficientemente radiação ionizante, 

convertendo a energia absorvida em luz com comprimento de onda no visível[60]. Os sistemas 

que captam essa luz e a convertem em sinal elétrico podem ser encontrados com alta 

eficiência para a maior parte do espectro visível e infravermelho próximo. Fotodiodos de 

silício cristalino são mais sensíveis entre 500 e 1000 nm, enquanto as fotomultiplicadoras 

podem abranger o intervalo de 300 a 1200 nm[61]. O comprimento de onda e a intensidade da 

luz emitida pelo cintilador, determinarão o fotodetector mais adequado para cada aplicação. 

Um dos primeiros cintiladores usados foi o CaWO4, que possibilitou a radiografia do corpo 

humano logo após a descoberta dos raios-X. No ano seguinte, os sais de uranilo foram usados 

por Becquerel na descoberta da radioatividade. Crookes e Rutherford utilizaram o ZnS para 
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contagem de radioatividade e estudo do espalhamento de partículas α, respectivamente. Desde 

então, outros materiais foram desenvolvidos e ganharam destaque, como o Bi4Ge3O12, 

aplicado no maior calorímetro do mundo (CERN, Genebra)[60]. Atualmente, as possíveis 

aplicações dos materiais cintiladores vão de exames médicos, inspeção industrial, passando 

por dosimetria, medicina nuclear e chegando a física de altas energias. 

 O processo de cintilação é tipicamente dividido em três partes: (i) o processo de 

conversão, no qual a energia da radiação (ou partícula) incidente é convertida num grande 

número de pares elétron-buraco, (ii) o processo de transferência, no qual a energia de um par 

elétron-buraco é transferida para o íon luminescente, e (iii) o processo de emissão, no qual o 

íon luminescente retorna radiativamente de um estado excitado para o estado fundamental[60]. 

Os cintiladores são classificados como intrínsecos (quando o centro luminescente é criado 

pela unidade estrutural ou por um defeito intrínseco da matriz) ou extrínsecos (um íon é usado 

como dopante a fim de criar um centro luminescente).   

 

22..33..11..  AApplliiccaaççããoo  ddee  CCeerrââmmiiccaa  rraaddiioolluummiinneesscceenntteess  ccoommoo  ddeetteeccttoorreess  ddee  rraaddiiaaççããoo  

 

O cintilador é um material luminescente que absorve radiação de alta energia e emite luz 

visível. Esses dispositivos possuem uma vasta aplicação em sistemas de formação de imagens 

para física médica, inspeção industrial, em dosimetria, medicina nuclear e física de altas 

energias[62]. Entretanto, os cintiladores têm um papel muito importante em medicina no 

diagnóstico por imagens. Na área médica, podemos mencionar alguns tipos diferentes de 

diagnósticos de imagens que utiliza a radiação ionizante, como por exemplo, a câmara de 

raios , na qual radioisótopos, oriundos de elementos químicos radioativos, são injetados no 

corpo do paciente, usualmente esse equipamento utiliza cristais cintiladores para gerar a 

imagem. Normalmente este equipamento gera imagens em duas dimensões, entretanto, 

utilizando câmeras rodando em torno do paciente é possível a obtenção de imagens em 3 

dimensões, essa técnica chama-se tomografia computadorizada de emissão de fótons, 

entretanto, não há um bom controle na atenuação da radiação que chega ao corpo tão pouco 

gera boas imagens para tecidos mais profundos. Um método diferente é a tomografia por 

emissão de pósitrons que permite estudos in vivo através da distribuição dos elementos 

químicos ativos no corpo como carbono, nitrogênio e oxigênio, essa técnica é utilizada para 

estudos de processos metabólicos. 

 As aplicações industriais podem formar um campo muito amplo de obtenção de 

imagens utilizando cerâmicas cintiladoras como tomografia por raios-X, controle de 
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processos, sistemas de segurança, inspeção de contêineres e ainda análises de datação de 

carvão. 

 

22..44..  PPoonnttooss  QQuuâânnttiiccooss  ((QQuuaannttuumm  DDoottss  --  QQDDss))  

 

Os pontos quânticos, ou partículas semicondutoras nanocristalinas coloidais, têm recebido 

atenção de cientistas particularmente em função da sua escala de tamanho nanométrico, além 

da cor dos semicondutores dependente do tamanho físico das partículas, possibilitando a 

obtenção de materiais com comprimento de onda de emissão no UV, visível e no 

infravermelho próximo – near infrared (NIR) como mostrado na Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9: Gama de cor de comprimento de onda de emissão reportados para diferentes pontos quânticos como 

função do tamanho das partículas[63]. 

 

 Os esforços para variar as cores dos pontos quânticos levaram a várias ideias 

interessantes de aplicações óticas e optoeletrônicas como emissores de luz[64] e marcadores 

biológicos[65]. Nas partículas semicondutoras coloidais, um elétron e um buraco podem se 

recombinar emitindo um fóton com energia igual ao gap entre o maior estado ocupado e o 

menor estado desocupado, que determina as diferentes cores de emissão. Entretanto, apesar de 

apresentarem cores de emissão distintas se referem as mesmas espécies químicas com 

tamanhos diferentes, que variam de 1,5 nm para azul até 6 nm para emissão no vermelho[66] 

como observado na Figura 2.10. 
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Figura 2.10: Fotoluminescência de pontos quânticos de CdSxSe1- x/ZnS de diâmetro 6 nm. O material emite cor 

diferente da luz por meio do ajuste da composição[66]. 

 

 O controle químico da superfície das partículas pode evitar a formação de estados 

intermediários e como resultado reduzir a probabilidade de armadilhamento dos portadores de 

carga e recombinação não radioativa. Desta forma, a eficiência quântica (razão entre a 

quantidade de fótons emitidos e absorvidos) é maior que 80% como reportado em vários 

artigos. Um procedimento desenvolvido para evitar o armadilhamento dos elétrons e buracos 

nos possíveis defeitos na superfície dos materiais, é o crescimento de finas camadas nas 

partículas, que confinam os buracos e elétrons na mesma camada. Nas últimas décadas o 

desenvolvimento de técnicas para crescimento de multi-camadas nos pontos quânticos teve 

melhora significativa. O desenvolvimento da síntese química desse material é necessário para 

se obter materiais que combinem alta eficiência quântica e espectro de emissão estreito, ou 

seja, com pureza de cor, e que essas propriedades se mantenham por um longo período de 

tempo[67]. 

 A largura à meia altura, algumas vezes referida como FWHM (full width at half 

maximum), da banda de emissão dos pontos quânticos é bem estreita por volta de 20 – 30 nm, 

como comparação, tintas orgânicas e inorgânicas fosforadas que são os principais 

competidores dos pontos quânticos, tem o espectro de emissão com pelo menos o dobro de 

largura à meia altura. Outra diferença típica dos cristais coloidais é a banda de absorção que 

aumenta gradualmente em altas energias, enquanto o espectro de absorção das moléculas 

orgânicas tem um pico principal ou vários, e desta forma os pontos quânticos podem ser 

excitados com diferentes cores[67]. 
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22..44..11..  AApplliiccaaççããoo  ddee  PPoonnttooss  QQuuâânnttiiccooss  ccoommoo  ddiissppoossiittiivvooss  eemmiissssoorreess  ddee  LLuuzz  

 

A pureza da cor dos pontos quânticos é sem dúvida o que torna esse material tão atrativo e 

competitivo no meio industrial, com especial destaque para a indústria de displays. Para 

televisores de ultra HD a pureza e saturação exigida das cores é maior, sendo mais facilmente 

obtidos utilizando pontos quânticos na produção de displays desse tipo[67].  

 Pontos quânticos também estão sendo utilizados para fabricação de dispositivos 

emissores de luz (LED). QLEDs, dispositivos emissores de luz à base de quantun dots nos 

quais uma corrente elétrica é utilizada para gerar eletroluminescência pela excitação de pontos 

quanticos, é a próxima etapa na tecnologia de dispositivos emissores de luz a base de cristais 

nanoestruturados. O primeiro QLED foi reportado em 1994, nos dispositivos modernos uma 

camada de pontos quânticos emissor de luz é “ensanduichada” entre uma camada 

transpostadora de buracos e uma camada tranportadora de elétrons. A vantagem de usar os 

cristais nanoestruturados nesses dispositivos é a utilização de materiais multi camadas que 

apresentem eficiência quântica maior, além das ótimas condições de processamento desses 

materiais, uma vez que são solúveis em solventes orgânicos comuns como clorofórmio e 

tolueno. A figura a seguir apresenta foto de LEDs vermelho, verde e azul a base de pontos 

quânticos[67]. 

 

 

Figura 2.11: Fotografia de LEDs vermelho, verde e azul a base de pontos quânticos, e valores de voltagem 

aplicada nos dispisitivos[67]. 

 

 Após quase duas décadas de pesquisa e desenvolvimento, os pontos quânticos estão 

muito perto de serem fabricados em escala industrial através dos novos métodos de sínteses 

relatados na literatura[68]. Ademais, as deposições de solução de pontos quânticos com 

solventes orgânicos comuns, possibilitam o uso de substratos flexíveis, outra vantagem da 

utilização desses materiais. Um progresso impressionante tem sido alcançado no 

desenvolvimento de procedimentos de síntese industriais desses materiais que apresentem alta 
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luminescência e banda de emissão estreita, ou seja, alta pureza de cor. Além disso a 

otimização dos protocolos de síntese com objetivo de obter materiais com propriedades óticas 

reprodutíveis podem não só ajudar a obter materiais de alta qualidade, como também diminuir 

os custo de produção tornando assim os pontos quânticos ainda mais competitivos no 

mercado mundial de dispositivos emissores de luz.  

 

22..44..22..  AApplliiccaaççããoo  ddee  PPoonnttooss  QQuuâânnttiiccooss  ccoommoo  ddeetteeccttoorreess  ddee  rraaddiiaaççããoo  

   

Inspirados por experimentos físicos com alta energia, os primeiros detectores de radiação 

eram constituídos de cintiladores combinados com fototubos a vácuo. Com o passar dos anos, 

eles ainda apresentavam limitações intrínsecas, como requerer alta voltagem de operação 

além de ser delicados em função do vidro e janelas de quartzo utilizadas. Tais materiais tem 

importantes aplicações médicas como dosímetros e detectores de radiação ionizante utilizados 

em condições clínicas e ainda industriais.  

 Atualmente, vários sistemas de radiografia utilizam cristais cintiladores para detecção 

da radiação administrada nesses procedimentos, mas tais cristais têm custo alto por demorar 

semanas para crescer e serem fabricados, e durante esse processo exigirem muita energia e a 

utilização de elementos químicos raros[69]. Neste contexto, utilizar materiais que apresentem 

custos reduzidos e possam sem produzidos rapidamente além de serem facilmente 

processados, é de grande interesse na área médica de detecção de radiação ionizante. Desta 

forma, os detectores com fototubos, estão sendo substituídos por cintiladores em estado sólido 

como os pontos quânticos. Estes materiais apresentam vantagens tais como tamanho reduzido, 

não requerer a utilização de alta voltagem para operar, além de serem mais robustos no que 

tange as propriedades mecânicas destes materiais. Ademais, a cor de resposta dos detectores e 

filmes de imagem utilizando os cristais nanoestruturados, pode ser variada facilmente 

segundo a necessidade do sensor, uma vez que a cor destes materiais é dependente do 

tamanho da partícula controlada durante sua síntese. 

 Neste contexto, há na literatura vários relatos da utilização de diversos compósitos 

combinados com pontos quânticos a base de cádmio para detecção de radiação ionizante, por 

exemplo raios-X[69–72] e raios gama[73]. As matrizes utilizadas nos compósitos são variadas e 

vão deste silicone poroso[69], até polímeros solúveis nos solventes orgânicos comuns como 

poliestireno[70] e ainda polímeros solúveis em água como polimetilmetacrilato[71] e álcool 

polivinílico[70], e são processadas na forma de filmes finos. Entretanto, há relatos de utilização 

desses nanomateriais solubilizados em meio líquido orgânicos como hexano, para detecção de 
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raios gama, e uma boa correlação entre a dose irradiada (0,05 a 3Gy) na solução e a 

intensidade de emissão da amostra foi observada, demostrando a promissora aplicação destes 

materiais em aplicações dosimétricas como radioterapia[73].  

 Compósitos de pontos quânticos a base de cádmio e polímeros orgânicos vêm sendo 

aplicados em células fotovoltaicas, dispositivos eletroluminescentes e detectores cintiladores 

de radiação ionizante. Em sistemas eletroluminescentes, o polímero matriz é utilizado como 

transportador de cargas para os pontos quânticos onde o elétron e o buraco se recombinam 

gerando um fóton e assim luz. Um mecanismo similar é observado para filmes compósitos 

cintiladores a base de pontos quânticos e polímeros orgânicos quando expostos a radiação 

ionizante. A radiação ionizante incidente pode produzir essas cargas secundárias livres que 

podem se recombinar no ponto quântico e assim produzir emissão em frequências óticas e 

serem utilizados como filmes para imagem e detecção de raios-X[70]. A intensidade de 

luminescência induzida por raios-X (eficiência do cintilador) é proporcional a quantidade de 

materiais de pontos quânticos utilizada. Entretanto se utilizada grande quantidade de material 

no compósito fabricado, os cristais nanoestruturados podem formar estados de agregação e 

assim não uniformidade na distribuição de brilho ao longo da amostra irradiada. O mesmo 

ocorre na obtenção de imagens de raios-X uma vez que a utilização de grande quantidade de 

material nos compósitos faz com que o filme não apresente a resolução requerida para tal 

procedimento, uma vez que a resolução é satisfatória para compósitos que utilizem até 10% 

de massa de pontos quânticos[2].  

 Além das vantagens em utilizar os pontos quânticos como sensores de radiação 

ionizante apresentadas, estes possuem outras propriedades requeridas para obtenção de 

imagem e detecção de raios-X tais como: alta resolução e sensibilidade, decaimento rápido se 

comparado aos materiais fosfóricos tradicionalmente utilizados além de não apresentarem 

luminescência após a irradiação, o que torna tais materiais tão promissores para aplicações em 

imagens e detecção de raios-X[71]. Ademais, tais materiais apresentam alta absorção na faixa 

do UV do espectro eletromagnético, possibilitando assim seu emprego e aplicação em 

detectores nessa faixa de radiação. Sua alta luminescência e estabilidade permite a utilização 

de pontos quânticos como detectores confiáveis que apresentem diferentes cores de emissão 

quando expostos a radiação UV, tornando assim esses materiais ainda mais atraentes do ponto 

de vista científico, industrial e tecnológico. 

 

 Em resumo, este capitulo foi dividido basicamente em duas partes. Na primeira foi 

apresentada uma revisão sobre as radiações do espectro eletromagnético e suas divisões e 
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diferenças, bem como sobre dosimetria de radiações, com destaque especial para radiação 

UV, azul, raios-X e gama, passando por uma descrição sobre detectores e sensores de 

radiação. Na segunda parte, foram apresentadas as principais características dos materiais 

luminescentes utilizados ao longo deste trabalho, bem como suas principais aplicações com 

ênfase nas aplicações em detectores de radiação. A título de ilustração, a figura 2.12 mostra, 

na forma de um fluxograma, a relação entre os temas abordados neste capítulo, desde a 

radiação e o espectros eletromagnético, bem como suas aplicações, passando pelos materiais 

utilizados e suas propriedades em relação à radiação específica, chegando a detectores de 

radiação. Por fim, ressalta-se que o estudo e compreensão desses temas são importantes para o 

desenvolvimento e compreensão deste trabalho, sendo que os conceitos apresentados serão 

utilizados ao longo de todo o texto. 

 

 

Figura 2.12: Diagrama mostrando os temas abordados neste capítulo, bem como a relação entre eles. 
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CCaappííttuulloo  33                                                              

MMaatteerriiaaiiss  ee  MMééttooddooss  
 

Neste capítulo são apresentados os métodos e procedimentos experimentais utilizados na 

preparação, no desenvolvimento e na fabricação dos detectores de radiação, além das 

principais características dos materiais luminescentes utilizados na fabricação dos dispositivos 

e dosímetros. Nesse sentido, este capítulo apresenta desde as principais características do 

poliestireno – PS, do poli(2-metóxi,5-etil(2-hexilóxi)p-fenilenovinileno) – MEH-PPV, do 

Tungstato de Cádmio – CdWO4 e dos pontos quânticos (Quantum dots – QDs), até os 

procedimentos experimentais usados na fabricação dos dispositivos. 

 

33..11..  RReeaaggeenntteess  ee  ccoommppoossttooss  uuttiilliizzaaddooss  

 

Para a fabricação dos sensores e detectores obtidos ao longo deste trabalho foram utilizados 

três materiais luminescentes, o poli(2-metóxi,5-etil(2-hexilóxi)p-fenilenovinileno) – MEH-

PPV, o Tungstato de Cádmio – CdWO4 (CWO) e pontos quânticos diversos, além de um 

material oticamente transparente na região do visível, o poliestireno – PS. O MEH-PPV, o 

CdWO4 e o PS foram adquiridos comercialmente da empresa Sigma-Aldrich. Os pontos 

quânticos, por sua vez, foram sintetizados por via injeção a quente discutida e apresentada a 

seguir. O MEH-PPV foi escolhido por apresentar emissão, quando excitado com radiação azul 

(  450 nm), na região do vermelho-laranja, ou seja, em 520 – 700 nm com máximo de 

emissão em torno de 600 nm e absorção na faixa de 350 – 600 nm com máximo de absorção 

em torno de 450 nm. Por outro lado, o CdWO4 foi escolhido por apresentar luminescência 

estimulada por raios-X, sendo que o espectro de emissão do CdWO4 se sobrepõe com o 

espectro de absorção do MEH-PPV[49]. Mesmo motivo pelo o qual os pontos quânticos foram 

escolhidos, por apresentar espectro de radioluminescência na região de absorção do MEH-

PPV e por ter a cor de emissão dependente do tamanho da partícula, controlada facilmente 

durante a síntese, e assim há a possibilidade de teste de diferentes emissões, e 

consequentemente cores, nas propriedades e resposta dos sensores. 

Já o PS, foi escolhido por ser solúvel em clorofórmio, que é o mesmo solvente 

utilizado para solubilizar o MEH-PPV, além de ser transparente a luz visível e de baixo custo 

(R$ 5,00/Kg). Detalhes sobre os materiais e procedimentos experimentais são apresentados a 

seguir. 
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33..11..11..  PPoolliieessttiirreennoo  ––  PPSS  

 

O poliestireno (PS) é um termoplástico facilmente adquirido comercialmente e amplamente 

utilizado na indústria em embalagens de alimentos e copos descartáveis. Possui fórmula 

molecular [CH2CH(C6H5)]n e apresenta estrutura química mostrada na Figura 3.1, na qual se 

observa que a unidade monomérica do poliestireno é o estireno, um hidrocarboneto 

aromático. 

 

Figura 3.1: Fórmula estrutural do poliestireno – PS[74]. 

 

As principais características deste material, e que justificam sua aplicação neste 

trabalho, são o custo atual em torno de R$ 5,00 por kg, a facilidade de fabricação de filmes 

finos via processamento de soluções e a transparência ótica à radiação visível. A Figura 3.2 

mostra o espectro de absorção desse polímero em clorofórmio, cujo resultado demonstra a 

transparência ótica desse material dentro da faixa do visível, bem como uma foto do material 

como é recebido da Aldrich, em grânulos ou Pellets.   

 

 

Figura 3.2: Espectro de absorção no visível do poliestireno - PS e grânulos (Pellets) de PS. 
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O PS foi utilizado neste trabalho como matriz passiva para a fabricação de sistemas 

emissivos à base de PS/MEH-PPV e PS/CWO/MEH-PPV visando, sobretudo, a confecção de 

filmes e sensores de acúmulo de dose de radiação flexíveis, auto-sustentáveis, atóxicos e de 

baixo custo.  

Para fabricação e caracterização de desempenho dos sensores foram testadas diferentes 

concentrações em massa dos materiais propostos nesse trabalho, cujo principal objetivo foi 

adequar os componentes químicos dos sistemas com a dose ou tempo de resposta dos 

dispositivos. Ou seja, adequar a variação de cor do dispositivo a diferentes doses ou tempos 

de exposição aos diferentes tipos de radiação testados ao longo deste trabalho.  

 

33..11..22..  TTuunnggssttaattoo  ddee  CCááddmmiioo  ((CCddWWOO44  oouu  CCWWOO))  

 

Cristais de CdWO4 possuem estrutura monoclínica do tipo wolframita, na qual cada um dos 

íons Cádmio - Cd e Tungstênio - W está ligado a seis íons Oxigênio - O. Reciprocamente, os 

íons de oxigênio formam ligações com três cátions e podem ocupar dois sítios 

energeticamente diferentes (Figura 3.3).  

 

 

Figura 3.3: Representação da estrutura cristalina do CdWO4, também denominado CWO[75]. 

 

Cintiladores são materiais radioluminescentes que absorvem fótons de alta energia e 

em resposta emitem luz visível. Esses materiais estão sendo largamente usados atualmente 

como detectores de radiação para diagnósticos médicos, inspeção industrial, dosimetria, 

medicina nuclear e física de altas energias. Este cintilador possui alta eficiência para detecção 

de raios-X e gama, boa resistência à radiação e baixa dependência entre a eficiência de 

cintilação e a temperatura. Este conjunto de propriedades torna o CdWO4 um ótimo candidato 

para aplicações em tomografia computadorizada, inspeção industrial e medicina nuclear[76–78].  
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O Tungstato de cádmio é um cintilador amplamente utilizado em dispositivos para 

formação de imagens médicas, especialmente em serviços de tomografia computadorizada. O 

CdWO4 é interessante para tal aplicação devido à sua alta eficiência de cintilação além de boa 

resistência à radiação. Neste contexto, é relatado na literatura que monocristais puros de 

CdWO4 apresentam emissão na região do azul (490 nm a 4.2 K, deslocada para 470 nm 

quando a 298 K) para excitações com luz UV de comprimento de onda entre 250 e 320 nm[79]. 

Já sob irradiação do feixe policromático de raios-X, filmes de CdWO4 em matriz polimérica 

de PS, apresentam emissão na região do azul como visto na Figura 3.4. A metodologia 

utilizada para fabricação do filme apresentado na figura é discutida no item 3.2. 

 

 

Figura 3.4: Foto de um filme de CdWO4 em matriz polimérica de PS radioluminescentes excitado com um feixe 

policromático de raios-X (Cu, 40 Kv, 40 mA) com dimensões de (1,5X0,4) cm2. Foto: M. M. Silva. 

 

 Na Figura 3.5, são apresentados os espectros de absorção no UV-visível, 

radioluminescência induzida por raios-X além da fotoluminescência, com excitação na região 

de 295 nm, de um filme de CdWO4 em matriz polimérica de PS. Pode-se observar que a 

amostra apresenta pico de absorção em torno de 330 nm, e pico de emissão em 497 nm. 

Entretanto, observa-se que não há deslocamento no pico de emissão, tão pouco mudança na 

forma dos espectros, entre os filmes excitados com luz visível (295 nm) e radiação ionizante 

(raios-X). 
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Figura 3.5: Espectros de absorção - ABS, fotoluminescência - PL (exc = 295 nm) e radioluminescência 

(estimulada por raios-X) de filme de PS/CWO obtidos por técnica de deposição casting a partir de solução em 

clorofórmio. 

 

 O CdWO4 utilizado neste trabalho foi obtido comercialmente da empresa Sigma 

Aldrich, e sua utilização no desenvolvimento dos dispositivos propostos neste trabalho, se 

torna oportuno uma vez que este material apresenta espectro de radioluminescência na mesma 

região do espectro de absorção do MEH-PPV. Ademais, o MEH-PPV não presenta 

radioluminescência induzida por raios-X como apresentado na Figura a seguir. Desta forma, o 

cintilador funciona como uma fonte de excitação para o MEH-PPV permitindo que esse 

apresente radioluminescência induzida, bem como a alteração de cor característica em função 

da exposição a luz azul[16, 57, 46]. A alteração de cor do MEH-PPV é a chave óptica que permite 

o desenvolvimento dos sensores de radiação baseados nesse polímero. 
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Figura 3.6: Espectros de radioluminescência-RL de filmes de PS/MEH-PPV e PS/CWO/MEH-PPV obtidos por 

técnica de deposição casting a partir de solução em clorofórmio. 

 

Pode-se observar na Figura 3.6 que o espectro de radioluminescência do filme de 

MEH-PPV não apresenta emissão. Entretanto quando misturado em um filme híbrido com 

CdWO4 pode-se observar a fotoemissão característica do MEH-PPV quando excitado com luz 

azul ( = 450 nm), ou seja a emissão e fotodegradação do polímero é estimulada pela emissão 

da cerâmica cintiladora, fato que justifica o uso do CdWO4 neste trabalho, uma vez que a 

chave ótica dos sensores é a mudança de cor do MEH-PPV quando degradado por radiação 

visível. 

 

33..11..33..  PPoonnttooss  qquuâânnttiiccooss  oouu  QQuuaannttuumm  DDoottss  ((QQDD))    

 

Vários estudos recentes têm concentrado esforços na síntese de semicondutores coloidais 

nanocristalinos, os pontos quânticos ou quantum dots, abrindo oportunidade de avanços em 

aplicações nanofotônicas tais como células fotovoltaicas, imagem e dosimetria na área da 

saúde e até dispositivos emissores de luz. Pontos quânticos são materiais cristalinos 

nanoestruturados que têm a cor de emissão dependente do tamanho físico de suas partículas, 

sendo que o tamanho dessas, variando de 1 a 10 nm, é facilmente controlado durante a síntese 

desses materiais com obtenção de materiais que variam sua cor do violeta ao vermelho 

intenso[80]. Ademais, estes materiais têm como vantagem a pureza da cor com banda de 

emissão muito estreita, além de boa estabilidade e reprodutibilidade, alta eficiência quântica, e 

simplicidade de obtenção dos materiais. Ademais, esses materiais são solúveis na maioria dos 
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solventes orgânicos comumente utilizados para polímeros, tais como tolueno e clorofórmio, e 

desta forma, apresentam facilidade de processamento na forma de filmes.  

 Na literatura há vários relatos da utilização destes materiais como sensores e 

dosímetros de radiação ionizante como raios-X e gama[69–73], e até mesmo em filmes híbridos 

com polímeros conjugados ambos dispersos em matriz polimérica, que se torna interessante 

para o desenvolvimento deste trabalho. A utilização destes materiais foi oportuna uma vez 

que apresentam radioluminescência, assim como as cerâmicas cintiladoras. Ademais por 

apresentarem tamanhos pequenos o suficiente para fabricação e obtenção de filmes finos 

transparentes e flexíveis e ainda apresentarem boa emissão de luz na região do espectro 

visível. 

 O Seleneto de Cádmio (CdSe), bem como o Sulfeto de Cádmio Zinco (CdZnS) são 

materiais cristalinos nanoestruturados que apresentam variação no comprimento de onda de 

emissão em função do tamanho da partícula, propriedade tipicamente observada em pontos 

quânticos[81, 82]. Neste contexto, na Figura 3.7 é apresentada foto de pontos quânticos de 

CdSe, solubilizado em tolueno, que têm seu tamanho variando de 1,5 nm (verde) a 5 nm 

(vermelho) excitados com radiação de 365 nm. Estes materiais foram obtidos ao longo desse 

trabalho e detalhes sobre sua síntese e caracterização são apresentados no item a seguir. 

 

 

Figura 3.7: Foto de solução de CdSe em tolueno com tamanho e comprimento de onda de emissão variando de 

1,5 nm ( = 520 nm), e 5 nm ( =  600nm), excitados com radiação de 365 nm. 

 

 A síntese de pontos quânticos baseados em Cádmio é bem estabelecida com obtenção 

de cristais de alta qualidade, que é compreendida pela alta eficiência quântica (acima de 

85%)[83], pico de emissão estreito e tamanho variável com da faixa de emissão que 

compreende do visível até perto do infravermelho.  

Os pontos quânticos a base de Cádmio apresentam boa solubilidade em clorofórmio e 

tolueno, o que possibilita a fabricação de filmes finos e ultrafinos, quando dispersos em 

Tamanho da partícula 
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matriz polimérica, por meio de técnicas simples e de baixo custo, tais como as técnicas de 

espalhamento rotativo (spin coating), espalhamento (casting) e wire bar[84]. A Figura 3.8 

mostra o espectro de absorção (ABS) na região UV-Vis e de fotoluminescência (PL) de 

solução de CdSe em tolueno excitado à 350 nm. Destaca-se que no gráfico são apresentados 

espectros de absorção e fotoluminescência de amostras retiradas no início e no final da 

síntese, ou seja, as partículas de pontos quânticos apresentam tamanhos diferentes e desta 

forma, ocorre variação nas propriedades observadas.  
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Figura 3.8: Espectro de absorção-ABS e de emissão-PL de solução de pontos quânticos de CdSe em tolueno, 

com diferentes tamanhos no começo e no final da síntese. 

 

Da Figura 3.8 verifica-se ainda que a solução de CdSe apresenta máximos de absorção 

na região do UV, ademais são observados picos em torno de 480 e 575 nm, entretanto não é 

observada grande variação da forma e intensidade dos espectros das partículas durante a 

síntese. Entretanto, os picos de emissão da solução de pontos quânticos, apresentam grande 

variação durante a síntese, após 1 minuto de síntese as partículas apresentam emissão em 

torno de 504 nm e no final da síntese 608 nm, variação da ordem de 104 nm. Neste contexto, 

a variação de cor de emissão dos pontos quânticos controlada de forma fácil durante a síntese, 

é o que torna esta classe de material tão atraente e foco de estudo e analise para este trabalho. 

 Ademais a escolha dos pontos quânticos se torna importante neste trabalho, pois além 

de apresentar radioluminescência em função da exposição à radiação ionizante[70–72], 

propriedade desejada para fabricação destes dispositivos, o material é solúvel nos mesmos 

solventes orgânicos utilizados na solubilização dos demais polímeros utilizados no 
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dispositivo. Ademais, o espectro de absorção na região do UV, bem como sua alta 

luminescência quando excitado a 300 nm, possibilita sua aplicação em detectores de radiação 

UV. Além disso, pode-se fabricar dispositivos que tem diversas cores de emissão quando 

exposto a esse tipo de radiação uma vez que o espectro de luminescência sofre grandes 

alterações durante a síntese, passando a emitir em diferentes cores. Entretanto, não se observa 

alterações significativas para os espectros de absorção durante a síntese. Desta forma, o 

material continua a absorver com grande intensidade na região do UV. 

 

3.1.3.1.  SSíínntteessee  ddooss  ppoonnttooss  qquuâânnttiiccooss  ((QQDDss))  

  

Todos os procedimentos de síntese dos pontos quânticos foram realizados pesando os 

compostos em um frasco de três pescoços de fundo redondo e colocado em um condensador 

de refluxo com um septo de borracha e um termômetro, como visto na Figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9: Balão de três pescoços com meio reacional de síntese de pontos quânticos sob agitação e 

aquecimento com septo de borracha e termômetro a direta da imagem. 

 

 Os materiais foram dispersos em diferentes volumes e tipos de solventes como 

hexadecano (TE = 290˚C) e undecado (TE = 196˚C), para avaliar a influência da temperatura 

na cinética da reação e na evolução das propriedades óticas das nanopartículas cristalinas 

obtidas em condições distintas durante o processo de síntese. A síntese deve ocorrer em 

atmosfera inerte, desta forma, antes da síntese, foi realizado vácuo no sistema por 30min e 

posteriormente a injeção de Argônio por três vezes. 

 O procedimento de síntese para os pontos quânticos, foi realizado de duas formas 

distintas, pelo método convencional descrito na literatura[80] e por um novo método a saber: 
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a) Hot injection (HI)[80] ou Injeção à quente: Neste método após realizado o vácuo e a 

injeção de Argônio, o sistema sob agitação é aquecido a temperatura de ebulição dos 

solventes utilizados como Hexadecano (TE  = 290˚C) ou temperatura próxima de 300˚C, e o 

último precursor da reação é injetado no balão rapidamente com auxílio de uma seringa. 

Este método tem como desvantagem que a fabricação de grandes quantidades dos materiais 

é dificultada pois exigem que o volume do último precursor injetado seja grande e desta 

forma, a reprodutibilidade dos materiais obtidos é comprometida, uma vez que a nucleação e 

crescimento dos pontos quânticos não ocorrem ao mesmo tempo, ou seja, são formados 

pontos quânticos de tamanhos e propriedades óticas diferentes; 

b) Heating – up (HU) ou Aquecimento: Neste método inédito relatado são feitos vácuo e 

injeção de Argônio da mesma forma como no outro método, mas quando o meio reacional é 

aquecido, sob agitação, todos os compostos já estão presentes no meio reacional e desta 

forma não exigem injeção de nenhum volume no sistema. Esta diferença garante que a 

nucleação dos pontos quânticos ocorra ao mesmo tempo e desta forma a reprodutibilidade 

nas propriedades óticas dos materiais obtidos é melhor, pois gera partículas de mesmo 

tamanho, e portanto, mesmas características óticas. 

 Em ambos procedimentos após o início do aquecimento e injeção dos precursores, no 

caso da injeção a quente, alíquotas das soluções foram extraídas do balão com o auxílio de 

uma seringa e diluídos em 3 mL de tolueno com intervalos de 30s para avaliar a evolução do 

comprimento de onda de emissão e absorção dos pontos quânticos e desta forma o 

crescimento das partículas durante o procedimento de síntese. É importante destacar que após 

o procedimento a solução reacional foi resfriada a temperatura ambiente. 

 Para verificar a evolução do comportamento ótico das partículas obtidas durante a 

síntese foram realizadas medidas de absorção e fotoluminescência com as alíquotas extraídas 

do meio reacional, as amostras foram excitadas com comprimento de onda de 350 nm. 

  Após o resfriamento a temperatura ambiente da solução reacional, esta foi purificada 

para obtenção do material na forma de pó, como mostrado na Figura 3.10. Este procedimento 

foi realizado centrifugando a solução por 5 min e a 4000 rpm, 3 vezes, com acetona e metanol 

para extração dos solventes utilizados na síntese e impurezas, e posterior secagem em estufa a 

vácuo à 70˚C para eliminar qualquer traço dos solventes utilizados no processo de lavagem e 

purificação das partículas. O material apresentado na Figura 3.10 foi obtido pelo método Hot 

Injection[80], e apresenta emissão na cor verde quando excitado com fonte de 365 nm.  
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Figura 3.10: Foto do material resultante da síntese de pontos quânticos de Seleneto de Cádmio após purificação 

por lavagem e secagem. O material foi fabricado pelo método Hot Injection. Destaca-se que o material está sob 

fonte de excitação de 365 nm. 

 

 Foram sintetizadas partículas de pontos quânticos de Seleneto de Cádmio (CdSe), 

Seleneto de Cádmio Zinco (CdZnSe) e Sulfeto de Cádmio Zinco (CdZnSe) com diferentes 

molaridades e tipos de compostos, a saber:  

a) Como estabilizantes dos pontos quânticos foram utilizados a Hexadecilamina (HDA), 

o Ácido Esteárico (AcSt) e o Ácido Oleico (AcOl) para avaliar a estabilidade química e 

das propriedades óticas dos materiais obtidos após a purificação, lavagem e secagem da 

solução reacional; 

b) como fonte de Cádmio foram utilizados o Óxido de Cádmio (CdO) e o Acetato de 

Cádmio (CdOAc) para avaliar a reatividade do sistema com esses diferentes compostos; 

c) como fonte de Zinco foram utilizado o Óxido de Zinco (ZnO) e o Acetato de Zinco 

(ZnOAc) para avaliar a reatividade no sistema; 

d) diferentes solventes, com temperaturas de ebulição distintas, foram utilizados para 

dispersar os compostos com objetivo de avaliar a cinética de reação a diferentes 

temperaturas bem como utilizando diferentes volumes desses solventes; 

e) já como fonte de Selênio para os pontos quânticos foi produzida uma solução de 

Selênio (Se) em Trioctilfosfina (TOP) (TOPSe). A solução é produzida pesando-se Selênio 

em pó em um frasco e feito vácuo. Em seguida, sob agitação é adicionada a TOP e mantida 

a agitação por 3 dias até a dissolução completa do Se e a formação do TOPSe; 

f) como fonte de Enxofre (S) foi produzida, de forma semelhante ao TOPSe, uma 

solução de Zinco em Trioctilfosfina (TOPS). 

 A molaridade dos compostos utilizados variou de 0,1M até 10M dependo das 

propriedades óticas e da massa de material obtido na síntese desejadas. A variação de 

molaridade das sínteses realizadas é apresentada na Tabela III.1: 
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Tabela III.1: Variação da molaridade e condições reacionais de síntese de pontos quânticos 

Nome da 

Amostra 
Estrutura 

Proporção 

Molar 
Reagentes 

Condições 

Reacionais 

S006 CdSe 
Cd/Se 

1/1 

CdO 1M, AcSt 

1M, HDA 3M, 

TOPSe 1M, 

10mL n-

undecano 

HU, 2min, 197°C 

por 40min 

S013 CdSe 
Cd/Se 

1/1 

CdO 1M, AcSt 

1M, HDA 3M, 

TOPSe 1M, 5mL 

hexadecano 

HU, 4min, 295°C 

por 20min 

S021 CdSe/ZnSe 
Cd/Se/Zn 

1/0,25/1 

CdO 1M, AcSt 

2M, HDA 3M, 

TOPSe 0,25M, 

ZnSt 1M, 20mL 

hexadecano 

HU, 7min, 295°C 

por 30min 

S044 CdZnSe 
Cd/Zn/Se          

0,5/3,5/2  

Cd(Oac)2 0,5M, 

Zn(Oac)2 3,5M, 

5mL AcOl, 

TOPSe 2M, 

10mL 

hexadecano 

HI, 295°C, por 

30min 

S054 CdZnSe 
Cd/Zn/Se          

1,5/1,5/2 

Cd(Oac)2 1,5M, 

Zn(Oac)2 1,5M,   

5mL AcOl, 

TOPSe 2M, 

10mL 

hexadecano 

HI, 295°C, por 

30min 

 

S057 CdZnSe 
Cd/Zn/Se          

1,5/1,5/3 

Cd(Oac)2 1,5M, 

Zn(Oac)2 1,5M, 

5mL AcOl, 

TOPSe 3M, 

10mL 

hexadecano 

HI, 295°C, por 

60min 

S082 CdZnS 
Cd/Zn/S          

1/9/2 

Cd(Oac)2 1M, 

Zn(Oac)2 9M, 

10mL AcOl, S 

em CHCl3 2M 

(1.5mL), 10mL 

hexadecano 

HI, 295°C 

S083 CdZnS/ZnS 
Cd/Zn/S/S          

1/9/2/6 

Cd(Oac)2 1M, 

Zn(Oac)2 9M, 

10mL AcOl, S 

em ODE 2M 

(1.5mL), 6M 

TOPS em TOP 

(2M, 3mL) 10mL 

hexadecano 

HI, 295°C, 

depois 10min 

TOPS, e então 

1M TOPS 

novamente. 
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33..11..44..  PPoollii((22--mmeettóóxxii,,55--eettiill((22--hheexxiillóóxxii))pp--ffeenniilleennoovviinniilleennoo))  ––  MMEEHH--PPPPVV  

 

O MEH-PPV é um polímero conjugado, derivado do poli(p-fenilenovinileno) – PPV, que 

possui fórmula molecular (C18H28O2)n e a estrutura química apresentada na Figura 3.11. 

 

Figura 3.11: Fórmula estrutural do poli(2-metóxi,5-etil(2-hexilóxi)p-fenilenovinileno)[85]. 

 

Na Figura 3.11 observa-se que a cadeia polimérica principal do MEH-PPV é composta 

por ligações C-C e C=C alternadas que conferem a esse polímero propriedades luminescentes 

interessantes[40, 43, 44]. Segundo especificações do fabricante, o MEH-PPV (CAS No. 138184-

36-8) apresenta massa molar numérica média (Mn) no intervalo de 70.000 a 100.000 g/mol e 

intensidades máximas de absorção e emissão em torno de, respectivamente, 495 nm e 555 

nm[85]. A Figura 3.12 apresenta a foto de uma solução de MEH-PPV, solubilizado em 

clorofórmio, a luz ambiente (Figura 3.12 - a) e excitada com luz proveniente de um LED azul 

(Figura 3.12 - b). 

 

 

Figura 3.12: Solução de MEH-PPV em clorofórmio (a) a luz ambiente e (b) excitada com luz azul proveniente 

de um LED (440 – 500 nm com intensidade máxima de emissão em 450 nm).  

(a) (b) 
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O MEH-PPV apresenta boa solubilidade em clorofórmio, o que possibilita a 

fabricação de filmes finos e ultrafinos por meio de técnicas simples e de baixo custo, tais 

como as técnicas de espalhamento rotativo (spin coating), espalhamento (casting) e wire 

bar[84]. A Figura 3.13 mostra o espectro de absorção (ABS) na região UV-Vis e de 

fotoemissão (PL) de um filme de MEH-PPV (100 µg/mL) em matriz polimérica de PS (50 

mg/mL) excitado com luz proveniente de um LED azul (440 – 500 nm com intensidade 

máxima de emissão em 462 nm). 

 

 

Figura 3.13: Espectro de absorção-ABS e de emissão-PL de filme de MEH-PPV em matriz polimérica de PS e 

emissão do LED azul utilizado como fonte de excitação do filme de PS/MEH-PPV. O filme foi obtido a partir de 

uma solução de MEH-PPV (100 µg/ml) e PS (50 mg/mL) em clorofórmio.  

 

Da Figura 3.13 verifica-se ainda que o filme de PS/MEH-PPV apresenta máximos de 

absorção em torno de 470 nm e de emissão em torno de 605 nm. Quando exposto à luz 

proveniente de LED azul, os espectros de absorção e de emissão do MEH-PPV sofrem 

mudanças em suas formas e intensidades devido, principalmente, a efeitos de foto-oxidação 

de sua cadeia polimérica[40, 43, 44, 13-16]. Resultados da literatura mostram que as ligações 

vinílicas são oxidadas com a exposição do MEH-PPV à radiação, ocorrendo a formação de 

carbonilas. No entanto, de acordo com outros autores, provavelmente também deve ocorrer a 

formação e cisão de outras ligações na cadeia polimérica[15]. Embora ainda preliminares e em 

fase inicial de interpretação e análise, a evolução dos espectros obtidos contribuem para 

interpretações importantes sobre o efeito da radiação azul no MEH-PPV. Em especial, 

resultados de FTIR e RMN[14] evidenciam a substituição das ligações vinílicas (C=C) na 
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cadeia polimérica principal por ligações carbonilas de ésteres aromáticos e aldeídos, 

mostrando que tanto a conjugação quanto a quebra da cadeia polimérica do MEH-PPV são 

induzidas pela radiação. A principal consequência desse efeito é a redução da intensidade e 

dos deslocamentos dos espectros de absorção e de emissão para menores comprimentos de 

onda. Esse efeito é importante para o desenvolvimento dos sensores de radiação, pois permite 

associar a cor do dispositivo com a dose ou tempo de radiação a qual o dispositivo foi 

exposto[13–16, 46–49, 57].   

Destaca-se que a escolha dos materiais radioluminescentes que apresentam 

sobreposição do espectro de emissão com o espectro de absorção do MEH-PPV se fez 

necessário para que o polímero apresente radiolumescência induzida, e desta forma, a 

alteração de cor característica resultante da degradação do material. A sobreposição entre os 

espectros é o que permite que o sensor apresente alteração de cor em função da exposição à 

radiação, pois com o aumento da dose ou tempo exposição à radiação, o MEH-PPV apresenta 

deslocamento do espectro de emissão para menores comprimentos de onda bem como queda 

na intensidade do espectro.  
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Figura 3.14: Espectros de absorção-ABS de filme de PS/MEH-PPV, de fotoluminescência-PL de filme de 

CdWO4 excitado em 295 nm e solução de pontos quânticos de CdZnSe em tolueno excitado a 350 nm. 

 

Observa-se na Figura 3.14 que os espectros de radioluminescência de filme de CdWO4, 

e a fotoluminescência dos pontos quânticos, apresentam sobreposição com o espectro de 

absorção do MEH-PPV e desta forma, o polímero absorve a radiação emitida por esses 

materiais e consequentemente, passa a emitir na região do vermelho, característico deste 
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material. Ou seja, o MEH-PPV passa a ter emissão induzida pelos materiais dispersos em um 

filme híbrido. 

Um fator que poderia ser limitante ao uso do MEH-PPV neste trabalho seria seu custo. 

Atualmente, um grama desse material custa em torno de U$ 1.000. Embora esse polímero 

tenha um custo elevado, se comparado ao custo dos polímeros convencionais, como o PS, os 

selos fabricados ao longo deste trabalho foram inicialmente propostos para empregarem 

apenas alguns poucos microgramas desse polímero tornando, portanto, o custo unitário dos 

sensores bem reduzido. 

 

33..22..  PPrreeppaarraaççããoo  ddee  ssoolluuççõõeess  ee  ffiillmmeess    

 

Os filmes de PS/MEH-PPV e PS/CWO/MEH-PPV foram preparados a patir de soluções de 

MEH-PPV, CdWO4 e PS. Todos os materiais utilizados foram solubilizados em clorofórmio, 

sendo este previamente tratado com peneira molecular para remover possíveis traços de água, 

que poderia interferir drasticamente nos efeitos de degradação do MEH-PPV induzidos pela 

radiação visível. Todos os filmes foram preparados em matriz polimérica de PS, e foram 

separados em lotes de amostras com proporções de massa e concentrações distintas, 

apresentadas no fluxograma abaixo: 

 

Figura 3.15: Fluxograma de preparação e irradiação das amostras.  
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A preparação de diferentes concentrações dos materiais se faz importante, pois possibilita 

a adequação da resposta do detector a dose ou tempo de radiação absorvida. Desta forma, a 

resposta do sensor pode ser ajustável aos diferentes tipos, doses e tempos de exposição aos 

quais os sensores serão expostos, sendo que neste trabalho foram testadas radiação UV, azul, 

gama e raios-X.  

Para o preparo dos sistemas com diferentes proporções citados na Figura 3.15, foram 

depositados em placas de Petri de 5cm de diâmetro pelo método casting (espalhamento em 

substrato de vidro), 10 mL de soluções distintas com a mistura das soluções dos materiais.  

As placas de Petri foram mantidas fechadas e saturadas com atmosfera do solvente 

durante a evaporação do mesmo, para que esse processo ocorresse mais lentamente, com 

intuito de obter um filme com espessura mais uniforme e para que não houvesse condensação 

de gotículas de água devido à alta pressão de vapor do clorofórmio. Neste contexto, a 

qualidade dos filmes formada depende, fortemente, de parâmetros como a temperatura, a taxa 

de aquecimento, a concentração da solução e o solvente utilizado. Neste trabalho, a 

evaporação do solvente foi realizada à temperatura ambiente devido à alta volatilidade do 

clorofórmio. Todo o processo de obtenção de filmes foi realizado na ausência de luz para 

evitar a degradação do polímero luminescente. A Figura 3.16 apresenta fotos dos filmes 

radioluminescentes com diferentes proporções após secagem e do filme flexível obtido. Após 

secos os filmes foram cortados e expostos às diferentes radiações citadas com diferentes doses 

e intervalos de tempo. 

 

 

Figura 3.16: Filmes de PS/CWO/MEH-PPV com diferentes proporções em massa de CWO/MEH-PPV sendo 

(a) 1/1, (b) 2/2, (c) 1/2, (d) 2/4; e (e) foto dos filmes flexíveis. 
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As amostras irradiadas com luz azul foram fabricadas de forma distinta das demais, uma 

vez que foram produzidas em larga escala em uma etiqueta alto adesiva contendo 192 

amostras, como mostrado na Figura 3.17. As amostras de PS/MEH-PPV tinham proporção de 

massa de 1/15x10-2 solubilizadas em clorofórmio e depositadas via técnica de deposição wire 

bar coating, com volume de 1 mL e velocidade de 2 metro/min. Essa técnica que utiliza 

barras de aço inoxidável contendo fios enrolados em espiral formando sulcos regulares que 

irão controlar a espessura do filme depositado pela variação do diâmetro do fio enrolado, ou 

seja, quanto maior o diâmetro do fio enrolado na barra maior será o sulco produzido, maior a 

quantidade de solução retida e, portanto, maior a espessura do filme produzido. Além das 

barras, diferentes velocidades também podem ser utilizadas para obtenção de filmes com 

diferentes espessuras. 

 

 

Figura 3.17: Foto de amostras em papel auto adesivo produzidas em larga escala via técnica de deposição Wire 

Bar. 

 

Em resumo, a Figura 3.18 mostra um fluxograma para ilustrar os diferentes tipos de 

amostras produzidas, bem como a forma com a qual foram fabricadas e caracterizadas. Nesta 

figura, são apresentados os materiais utilizados e a concentração nos filmes fabricados, 

passando pelos tipos de radiação aos quais foram expostos, até os tipos de caracterizações 

realizados, antes, durante e depois da exposição a radiação. A descrição detalhada dos 

equipamentos e aparatos utilizados na caracterização destes materiais são apresentadas no 

capítulo 4. 
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Figura 3.18: Fluxograma de preparação e caracterização das amostras. 
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CCaappííttuulloo  44                                  

EEqquuiippaammeennttooss  ee  MMééttooddooss  ddee  CCaarraacctteerriizzaaççããoo  
 

No estudo da variação das propriedades óticas dos materiais orgânicos, sistemas híbridos, ou 

ainda soluções de pontos quânticos, expostos ou não à radiação, a análise dos espectros de 

absorção na região do visível, de fotoemissão (fotoluminescência – PL) e de cromaticidade 

tornam-se importantes ferramentas para a caracterização e análise dos materiais usados como 

detectores de radiação. Nesse sentido, são apresentados a seguir os métodos e os 

equipamentos utilizados para a exposição e caracterização dos sistemas e dos detectores de 

radiação fabricados nesse trabalho.  

 

44..11..EEssppeeccttrrooffoottôômmeettrroo  UUVV--VVIISS    

 

Espectrôfotometro UV-VIS SHIMADZU série 1650 foi utilizado para medidas dos espectros 

de absorção das amostras dos materiais luminescentes na região do UV-Vis (300 – 800 nm). 

Este equipamento possui duplo feixe, capaz de operar na faixa de 190 a 1100 nm, de boa 

resolução espectral e banda de passagem de 1 nm. Para a realização das medidas do espectro 

de absorção das amostras o equipamento operou no modo espectral com varredura do 

espectro de 300 nm a 1000 nm. Este equipamento está disponível no LAPPEM – Laboratório 

de Polímeros e Propriedades Eletrônicas dos Materiais na Universidade Federal de Ouro Preto 

- UFOP em Ouro Preto. Para as medidas dos espectros de absorção das soluções de pontos 

quânticos, foi utilizado um espectrômetro UV-VIS PerkinElmer Lambda 950 de duplo feixe, 

operando no modo espectral de varredura na região do espectro de 300 – 700 nm com 

resolução de 0,05 nm. Este equipamento foi utilizado no Instituto Fraunhofer, em Golm, na 

Alemanha. 

 

44..22..  EEssppeeccttrrooffoottôômmeettrroo  OOcceeaann  OOppttiiccss  

 

Para a realização de medidas de fotoluminescência foi utilizado o Espectrofotômetro Ocean 

Optics acoplado a uma fibra óptica e a um microcomputador para aquisição e tratamento dos 

dados. Neste contexto, para cada um dos sistemas e tipo de radiação testados, foram utilizados 

uma fonte de excitação das amostras. 



47 

 

 Os espectros de fotoluminescência dos filmes expostos a radiação UV foram obtidos 

com um espectrofluorímetro (ISS PC1 TM) e uma lâmpada de Xenônio de 300 W. Os 

espectros de emissão foram medidos para as amostras sob excitação de luz UV de 300 nm 

(passos de 5 nm), que também serviu como fonte para degradação das amostras. A luz emitida 

pelo CdWO4 era captada por uma lente e então transportada via fibra óptica até um 

espectrômetro (Ocean Optics, HR2000). Este equipamento foi utilizado no Grupo de 

Materiais Cerâmicos Avançados na Universidade Federal do Sergipe – UFS em Aracaju. 

 Para filmes exposto a radiação azul, as medidas de fotoluminescência foram realizadas 

utilizando o Espectrofotômetro Ocean Optics USB 2000 acoplado a uma fibra óptica, e a 

fonte de excitação e degradação das amostras foi o sistema fototerápico Bilitron®. O 

Equipamento é composto de 5 super-LEDs que emitem radiação azul com comprimento de 

onda em torno de 450 nm e teve a radiância ajustada a 40 μW/cm2/nm[86].  Equipamentos 

utilizados no LAPPEM em Ouro Preto. 

 Já no caso dos filmes expostos a raios–X, foi utilizado o mesmo espectrofotômetro 

Ocean Optics HR2000 acoplado a uma fibra ótica, e com fonte de excitação de raios–X, bem 

como a fonte para degradação das amostras, foi utilizado um tubo de cobre (Cu) operando a 

40 Kv/40 mA. Nesta configuração, a taxa de dose estimada com uma câmara de ionização 

(Radcal corporation model 2025 – Monitor de radiação) foi de 3Gy/min. Este equipamento foi 

utilizado no Grupo de Materiais Cerâmicos Avançados na Universidade Federal do Sergipe – 

UFS em Aracaju. 

 Os espectros de fotoluminescência e medidas de eficiência quântica das soluções de 

pontos quânticos, foram realizadas com comprimento de onda de excitação de 350 nm, 

utilizando um sistema Hamamatsu C9920-02 composta de uma fonte de luz de Xenônio, com 

uma esfera de 8,38 cm revestida internamente com Spectralon® e analizador multicanais 

PMA 12. Este equipamento foi utilizado no Instituto Fraunhofer em Golm na Alemanha. 

 Os espectros de fotoluminescência dos filmes irradiados com gama, foram obtidos 

utilizado o Espectrofotômetro Ocean Optics USB 2000 acoplado a uma fibra óptica, e a fonte 

de excitação das amostras foi o sistema fototerápico Bilitron®. Os filmes foram irradiados e 

degradados com um equipamento MDS Nordion no Canadá Modelo/Número de sério IR-214 

e tipo GB-127, com uma fonte de Cobalto-60 com energia de 1,33 Mev, localizado no 

Laboratório de Irradiação Gama (LIG) do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear 

(CDTN). 
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44..33..DDiiaaggrraammaa  ddee  CCrroommaattiicciiddaaddee  

 

Para a obtenção de diagramas de cromaticidade dos sistemas orgânicos luminescentes, a partir 

das coordenadas cromáticas obtidas através dos espectros de fotoemissão dos próprios 

sistemas, foi utilizado o software Color Calculator desenvolvido pela empresa Radiant 

Imaging e disponível gratuitamente[87]. O software fornece o diagrama de cromaticidade 

quando lhe são dadas as coordenadas x e y de determinada cor. O traçado dos valores 

normalizados de x e y para as cores no espectro visível resulta na curva ilustrada na Figura 

4.1, conhecida como Diagrama de Cromaticidade, no qual é marcado os pontos que 

representam as cores iniciais e finais dos sistemas a fim de tornar a cor observada em medida 

mensurável. 

 

 

 

Figura 4.1: Diagrama de cromaticidade. 
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44..44..  DDeeppoossiiççããoo  ppoorr  bbaarrrraa  ccoomm    ffiioo  eessppiirraall  oouu  WWiirree  BBaarr  ccooaattiinngg  

 

Nesse trabalho uma das técnicas de impressão utilizadas para fabricação dos filmes foi a wire 

bar coating (Figura 4.2) uma técnica que utiliza barras de aço inoxidável contendo fios 

enrolados em espiral formando sulcos regulares que irão controlar a espessura do filme 

depositado pela variação do diâmetro do fio enrolado, ou seja, quanto maior o diâmetro do fio 

enrolado na barra maior será o sulco produzido, maior a quantidade de solução retida e, 

portanto, maior a espessura do filme produzido. Além das barras, diferentes velocidades 

também podem ser utilizadas para obtenção de filmes com diferentes espessuras. A vantagem 

na utilização deste equipamento é a homogeneidade das amostras, que apresentam assim 

linearidade na resposta dose, além de mesmo comportamento ótico ao longo de toda a 

amostra, possibilitando assim a fabricação em larga escala. 

 

 

Figura 4.2: Foto do Wire bar coating[84] e esquema representando as barras e sulcos formados pelo fio enrolado 

em espiral utilizadas para produção de filmes. 

 

 Em resumo, nesse capítulo foram apresentados os equipamentos e procedimentos 

usados para fabricação, degradação e caracterização das amostras em solução e filmes 

fabricados nesse trabalho. A título de ilustração a Figura 4.3 mostra, em resumo, os 

procedimentos de caracterização experimental adotados neste trabalho. 
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Figura 4.3: Fluxograma representando as técnicas utilizadas para a caracterização das amostras. 
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CCaappííttuulloo  55    

RReessuullttaaddooss  EExxppeerriimmeennttaaiiss  

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados das medidas óticas (Absorção, 

fotoluminescência e diagrama de cromaticidade) de filmes e/ou selos de PS/MEH-PPV, 

PS/CWO/MEH-PPV, além de soluções de pontos quânticos expostos a diferentes fontes de 

radiação, sendo UV, azul, gama e raios-X. Também são mostrados os resultados que mostram 

a viabilidade desses sistemas como detectores de radiação.  

 

55..11..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  óóttiiccaass  ddee  PPSS//  MMEEHH--PPPPVV  ee  PPSS//CCWWOO//MMEEHH--PPPPVV  eexxppoossttooss  aa  

rraaddiiaaççããoo  UUVV  ee  aazzuull..    

 

A fototerapia com luz azul é amplamente empregada no tratamento de icterícia neonatal. Não 

obstante, a radiação UV oriunda da radiação solar, a qual estamos expostos diariamente, pode 

causar efeitos maléficos a nossa pele e olhos, como neoplasia. Portanto, neste trabalho foram 

explorados detectores para radiação azul e UV com objetivo de monitorar a exposição 

indivíduos, em tempo real, a esses dois tipos de radiação. 

 

55..11..11..CCoommppoorrttaammeennttoo  óóttiiccoo  ddee  ffiillmmeess  hhííbbrriiddooss  ddee  PPSS//CCWWOO//MMEEHH--PPPPVV  ee  ssoolluuççããoo  ddee  

ppoonnttooss  qquuâânnttiiccooss  eemm  ttoolluueennoo  ssoobb  rraaddiiaaççããoo  uullttrraavviioolleettaa  ((UUVV))..  

 

Com objetivos de avaliar diversos sistemas sob efeito da radiação UV, foram preparados e 

expostos a radiação, filmes híbridos de PS/CWO/MEH-PPV bem como soluções de pontos 

quânticos em tolueno e expostos a radiação acima citada. Para tanto, foi investigada a 

evolução dos espectros de fotoluminescência com aumento do tempo de exposição à radiação 

dos filmes híbridos. Já no caso dos pontos quânticos, foi estudada a variação das propriedades 

óticas com o aumento do tamanho das partículas durante a síntese[80]. Os resultados são 

apresentados e discutidos a seguir. 
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CCoommppoorrttaammeennttoo  óóttiiccoo  ddee  ffiillmmeess  hhííbbrriiddooss  ddee  PPSS//CCWWOO//MMEEHH--PPPPVV  

 

Para estudar o efeito da radiação UV nas propriedades óticas de filmes híbridos 

orgânicos/inorgânicos de polímeros e cerâmicas cintiladoras, neste caso o MEH-PPV e o 

CdWO4, foram realizadas medidas de fotoluminescência, sob excitação de 300 nm, de filmes 

com proporção em massa PS/CWO/MEH-PPV a saber: 1/5x10-5/2x10-2, 1/10x10-5/4x10-2, 

1/5x10-5/4x10-2 e 1/10x10-5/8x10-2. Assim, as amostras foram preparadas conforme 

procedimento experimental apresentado no item 3.2 do Cap. 3, enquanto os espectros de 

emissão foram medidos sob excitação de luz UV de 300 nm em um espectrofluorímetro (ISS 

PC1TM), e então captada por um espectrofotômetro (Ocean Optics). 

 A Figura 5.1 apresenta os espectros de emissão e absorção de PS/MEH-PPV e 

PS/CWO para compreensão dos mecanismos envolvidos na emissão e mudança de cor dos 

sistemas. Os resultados de emissão foram obtidos com uma fonte de UV com exc= 300 nm. 

 

 

Figura 5.1: Espectros de emissão e absorção de filmes de PS/CWO e PS/MEH-PPV, onde (a) é o espectro de 

absorção de PS/CWO, (b) fotoluminescência de PS/CWO (excitado a 290 nm), (c) absorção de PS/MEH-PPV e 

(d) fotoluminescência de PS/CWO/MEH-PPV. Os números de 1 a 3 indicam os processos de absorção de 

emissão dos sistemas. 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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Na Figura 5.1 podemos observar os espectros de absorção e emissão de filmes de 

PS/CWO e PS/MEH-PPV e entre eles números indicando os processos envolvidos na emissão 

e absorção de luz dos materiais. Neste contexto, no processo 1, o CdWO4 absorve radiação na 

região do UV (≈ 320 nm) do espectro eletromagnético e emite na região do azul (≈ 500 

nm). Desta forma, o MEH-PPV absorve a radiação emitida pelo CdWO4 uma vez, que a 

absorção do MEH-PPV (≈ 470 nm) apresenta sobreposição com o espectro de emissão de 

CdWO4, correspondente ao processo 2 na Figura 5.1. E finalmente, no processo 3, o MEH-

PPV passa então a emitir na região do vermelho (≈ 600 nm), propriedade característica 

deste material. 

Com objetivo de facilitar a comparação entre as amostras apresentadas, foi feita a 

relação de massa nas quais a massa total de CdWO4 e do MEH-PPV nos filmes híbridos 

foram mantidas iguais. Desta forma, espera-se facilitar a visualização da relação entre as 

massas nas quatro amostras distintas. 

Neste contexto, medidas de luminescência foram realizadas com intervalos de 10 min 

para observar a variação de cor dos sistemas em função da exposição à luz UV. Os resultados 

obtidos são apresentados na Figura 5.2.                                              
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Figura 5.2: Espectro de fotoluminescência de filmes de PS/CWO/MEH-PPV com proporção em massa de (a) 

1/5x10-5/2x10-2; (b) 1/10x10-5/4x10-2; (c) 1/5x10-5/4x10-2 e (d) 1/10x10-5/8x10-2, expostos até 300min (5 h) e sob 

excitação de luz UV de 300 nm. 

 

Para facilitar a comparação entre as amostras apresentadas na Figura 5.2, utilizou-se 

apenas a identificação da proporção de CWO/MEH-PPV nos gráficos. Assim, é possível 

identificar a diferença entre os picos apresentados pelos espectros, relativos as quantidades 

dos materiais em cada uma das amostras. Observa-se na Figura 5.2 a banda de emissão para a 

amostra virgem (te = 0), na região de aproximadamente 495 nm, correspondente a emissão do 

CdWO4, e 585 nm correspondente a emissão do MEH-PPV. Destaca-se que o máximo dos 

picos de emissão, independem da quantidade de materiais utilizado. A medida que o sistema é 

exposto a radiação, o pico na região de 495 nm se torna mais acentuado que os demais, 

enquanto os picos em 585 nm, por sua vez, apresentam queda na intensidade de emissão 

relativo a fotodegradação do MEH-PPV, como descrito na literatura para alguns sistemas[14]. 

Para facilitar a identificação da evolução das curvas com a exposição à radiação, a 

Figura 5.3 apresenta apenas seis espectros de filmes de PS/CWO/MEH-PPV apresentados NA 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 5.2, obtidos em condição inicial (te = 0), condição intermediária e final (te = 1, 2, 3, 4 e 

5 horas). Espera-se, com a figura apresentar o comportamento dos espectros de fotoemissão 

dos filmes PS/CWO/MEH-PPV induzidos pela exposição a luz UV de forma mais objetiva. 
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Figura 5.3: Espectro de fotoluminescência de filmes de PS/CWO/MEH-PPV com proporção de (a) 1/5x10-

5/2x10-2; (b) 1/10x10-5/4x10-2; (c) 1/5x10-5/4x10-2 e (d) 1/10x10-5/8x10-2, expostos de 0 até 5 horas e sob 

excitação de luz UV de 300 nm. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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 Nas Figuras. 5.2 e 5.3 nota-se que os espectros de emissão dos filmes de 

PS/CWO/MEH-PPV não exposto à radiação (te = 0) apresentam máximos de intensidade -

(λmáx) em torno de 590 a 600 nm. Porém, com a exposição à radiação UV, observa-se 

claramente uma diminuição das intensidades dos espectros e deslocamentos de λmáx para o 

azul, com intensidade ampliada na faixa de 494 – 499 nm. A diferença de tempo em relação à 

mudança dos espectros de emissão dos filmes é de grande importância para fabricação de 

detectores de radiação, pois permite a adaptação da concentração dos sistemas com objetivo 

de desenvolver sensores que apresentem diferentes respostas em relação a te. Ou seja, tal 

comportamento permite idealizar um detector cujo tempo de alteração de cor do vermelho ao 

verde é facilmente controlada por meio da variação da concentração de MEH-PPV e CdWO4 

em PS.  

As variações de I λCWO/I MEH-PPV e I(λmáx) observadas na Figura 5.3 para o MEH-PPV 

são importantes para o desenvolvimento dos detectores de radiação, uma vez que estes 

parâmetros estão relacionados diretamente às variações de cor dos sistemas híbridos 

preparados. Por exemplo, as Figuras 5.4 e 5.5 mostram gráficos com as curvas de, 

respectivamente, I λCWO/I MEH-PPV e I(λmáx) vs. tempo de exposição à radiação obtidas dos 

espectros de emissão mostrados nas Figuras 5.2 e 5.3. 
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Figura 5.4: Relação entre as intensidades de emissão máxima de MEH-PPV e CdWO4, obtidas da Figura 5.2 

para filmes de PS/CWO/MEH-PPV com diferentes proporções em função do tempo de exposição à radiação (te). 

As linhas pontilhadas servem apenas como guia. 
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 Na Figura 5.4 observa-se que nas amostras com proporção de massa de CWO/MEH-

PPV igual a 1/1 há predominância da emissão do MEH-PPV se comparado a amostras de 2/2, 

observa-se mesmo comportamento para as amostras com proporção de 2/1 se comparadas a 

de 4/2, uma vez que estas apresentam maior quantidade em massa de CdWO4, responsável 

pela fotodegradação do MEH-PPV nos filmes. Ou seja, quanto maior a quantidade de CdWO4 

nas amostras, mais rápida é a degradação do polímero e a emissão característica do CdWO4 

pode ser percebida em menor tempo de exposição. Já nas amostras com proporção de massa 

de CWO/MEH-PPV de 2/1 e 4/2 a predominância da emissão do CdWO4 já é pronunciada no 

início do tempo de exposição, uma vez que estas amostras apresentam maior quantidade de 

CdWO4 se comparada as demais amostras. Desta forma, pode se observar como as 

quantidades de CdWO4 em relação a de MEH-PPV nos filmes é de suma importância para 

resposta ótica e tempo de resposta, ou mudança de cor, nos sistemas estudados. Ademais, 

pode-se perceber que com o aumento da quantidade de CdWO4 na amostra, o pico de emissão 

relativo ao MEH-PPV ( 585 nm) diminui mais rapidamente. Logo, a quantidade de 

CdWO4 tem papel significativo no processo de degradação do MEH-PPV quando expostos a 

radiação com comprimento de onda fora da faixa de absorção do polímero. Ou seja, a razão 

em massa CWO/MEH-PPV é um importante parâmetro de controle da curva dose-cor nos 

sensores produzidos. 

 Na Figura 5.5 são apresentados gráficos de I(λmáx) vs. tempo de exposição à radiação, 

são apresentados resultados do pico de emissão do MEH-PPV (λ=595 nm) e do pico de 

emissão relativo ao CdWO4 (λ=495 nm). É possível observar nos gráficos que antes da 

exposição a radiação a emissão predominante é a do MEH-PPV e desta forma, o filme é 

vermelho. Conforme a amostra é exposta a radiação, o polímero é degradado e tem 

intensidade de emissão reduzida. Quando a emissão do MEH-PPV diminui é possível 

observar de forma mais intensa a emissão relativa a cerâmica luminescente. Neste contexto, 

os gráficos apresentam um ponto de interseção relativa a alternância na predominância das 

cores dos materiais utilizados na amostra. Logo, o ponto de interseção nos gráficos indica 

quando a emissão do MEH-PPV deixou e ser predominante nas amostras e a emissão do 

CdWO4 passou a ser mais intensa e determinar a cor do sistema. 
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Figura 5.5: Intensidade de emissão em I (λ máx), obtidas da Figura 5.2 para os filmes de PS/CWO/MEH-PPV 

com proporção de (a) 1/5x10-5/2x10-2; (b) 1/10x10-5/4x10-2; (c) 1/5x10-5/4x10-2 e (d) 1/10x10-5/8x10-2, em função 

ao tempo de exposição à radiação (te). As linhas pontilhadas servem apenas como guia. 

 

 Nos resultados apresentados na Figura 5.5 observa-se a queda na intensidade de 

emissão (I(λmáx)) com a exposição à radiação em torno de 595 nm, bem como um aumento na 

intensidade de emissão (I(λmáx)) com exposição à radiação em torno de 495 nm, para as 

amostras. Ou seja, os filmes têm sua intensidade de fotoluminescência e a cor iniciais 

alteradas quando expostos a radiação UV, do vermelho intenso para o verde. Fato importante 

na fabricação de detectores de radiação, uma vez que a variação da cor é a indicação da 

quantidade de radiação absorvida pelo detector e consequentemente, é a forma de verificar a 

radiação UV incidida no sistema. Ademais, observa-se que o tempo no qual ocorre a mudança 

da predominância da cor verde em relação a cor vermelha característica do MEH-PPV, 

depende da quantidade de polímero no sistema, mas principalmente depende da quantidade de 

CdWO4 presente na amostra, uma vez que quanto maior a quantidade de CdWO4 na amostra 

menor é o tempo no qual o sistema muda de cor. Logo, é a emissão deste material que permite 

a degradação do polímero e consequentemente a alteração da cor dos sistemas. Destaca-se que 

(a) (b) 

(c) 
(d) 
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a alteração de cor decorrente da fotodegradação, é uma propriedade característica do MEH-

PPV. 

A queda na intensidade de emissão de sistemas a base de MEH-PPV, quando 

submetidos à radiação azul é relatada na literatura, e ocorre como efeito da redução da 

extensão da conjugação da cadeia polimérica através, principalmente, da oxidação de grupos 

C=C gerando grupos C=O[14]. Estudos acerca da estrutura do polímero em função da 

exposição à radiação UV são necessários, mas como o CdWO4 emite no azul quando 

irradiado com UV, é possível que o polímero absorva a radiação emitida pela cerâmica e 

degrade em função desta emissão, e desta forma os processos que permitem a degradação no 

polímero são os mesmos relatados na literatura. Na Figura 5.6, é apresentado a variação do 

tempo de interseção entre a curva de intensidade no comprimento de onda correspondente a 

emissão do MEH-PPV e a emissão do CdWO4, gerada a partir da Figura 5.5. 
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Figura 5.6: Tempo de interseção entre a intensidade no comprimento de onda do MEH-PPV e do CdWO4 para 

as amostras da Figura 5.5. 

 

De acordo com os resultados apresentados na Figura 5.6, observa-se um decréscimo 

no tempo de interseção entre a predominância da emissão do MEH-PPV para a 

predominância da emissão do CdWO4. A partir desse resultado pode-se concluir que é 

possível ajustar o tempo de mudança da interseção da predominância da emissão dos 
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materiais, e assim da cor de emissão do sistema, através da simples alteração da relação entre 

a massa dos materiais. O resultado se torna importante para o desenvolvimento de sensores 

óticos, cuja resposta seja indicativa de um dispositivo “Sim” ou “Não”, quando necessário. 

Neste caso, “Sim” indicaria que a dose de radiação requerida foi atingida, e “Não” que a dose 

de radiação foi inferior a necessária. 

Para facilitar a observação da mudança de cor dos detectores de radiação, a mudança 

de cores também foi analisada via diagrama de cromaticidade que representam as alterações 

das cores refletidas e emitidas dos filmes. Os diagramas foram construídos conforme 

procedimento experimental apresentado no item 4.4, no Capítulo 4. Os resultados obtidos são 

apresentados na Figura 5.7.  

 

Figura 5.7: Diagrama de cromaticidade representando as mudanças na cor emitida ao longo da exposição à 

radiação em condições inicial e final para filmes de PS/CWO/MEH-PPV com proporção de (a) 1/5x10-5/2x10-2; 

(b) 1/10x10-5/4x10-2; (c) 1/5x10-5/4x10-2 e (d) 1/10x10-5/8x10-2, em função ao tempo de exposição à radiação (te).  

Os resultados foram extraídos dos filmes apresentadas na Figura 5.2. 

(a) (b) 

(c) (d) 

CWO/MEH-PPV = 1/1 CWO/MEH-PPV = 2/2 

CWO/MEH-PPV = 2/1 CWO/MEH-PPV = 4/2 
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Dos resultados apresentados na Figura 5.7 observa-se regiões das transições do laranja 

para o amarelo claro e de vermelho ao verde. A diferença no tempo de mudança de cor, e a 

alteração de cor dos sistemas, é obtida manipulando simplesmente as proporções, em massa, 

dos compostos luminescentes nos filmes. Além disso pode-se observar, que para as amostras 

com maior quantidade de CdWO4, a alteração de cor final foi um verde mais intenso, em 5 

horas de exposição. 

 

Discussão parcial dos resultados 

 

Nos resultados apresentados sobre o comportamento ótico de filmes de PS/CWO/MEH-PPV 

expostos a luz UV, pode-se observar a sobreposição espectral entre a fotoluminescência do 

CdWO4 (exc = 290 nm) e a absorção do MEH-PPV. Este comportamento é a chave ótica dos 

sistemas que permite e mudança de cor do dispositivo, induzida pela fotoxidação do MEH-

PPV, em função a exposição à radiação UV.  Nas Figuras 5.2 e 5.3 apresentadas, observa-se o 

aumento no pico de emissão da região de 495 nm do espectro eletromagnético, referente ao 

CdWO4. Não obstante, pode-se observar a diminuição ao pico de emissão na região de 585 

nm, relativo a emissão do MEH-PPV. Neste contexto, é relatado na literatura[14] que a 

diminuição da intensidade de emissão de filmes de MEH-PPV ocorre devido a 

fotodegradação do polímero. Finalmente, em relação as Figuras 5.5 e 5.6, pode-se observar 

que com o aumento da quantidade em massa de CdWO4 nas amostras, a fotodegradação do 

material e alteração de cor dos sistemas, ocorre em menos tempo. Ou seja, o CdWO4 tem 

papel fundamental no tempo de resposta do sistemas e adequação do dispositivo a dose/tempo 

de resposta. Assim, o tempo no qual o dispositivo tem sua cor alterada com indicativo da 

exposição à radiação UV, pode ser facilmente controlado e alterado com a simples 

manipulação da quantidade de material presente nos sistemas. Estes resultados demonstram a 

versatilidade e simplicidade na confecção de sensores de UV a base de cerâmicas cintiladoras 

e polímeros luminescentes. 

 

CCoommppoorrttaammeennttoo  óóttiiccoo  ddee  ssoolluuççããoo  ddee  ppoonnttooss  qquuâânnttiiccooss    

 

Os pontos quânticos são promissores para fabricação de detectores de radiação por 

apresentarem radioluminescência relatada na literatura e por absorverem na região do UV. 

Para estudar o efeito da radiação ultravioleta (UV) nas propriedades óticas de soluções de 

pontos quânticos em tolueno, foram realizadas medidas de fotoluminescência, sob excitação 
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de 350 nm de vários pontos quânticos sintetizados com diferentes razões molares para avaliar 

a evolução dos espectros de fotoluminescência em função do tamanho da partícula desses 

materiais. Neste contexto, a tabela a seguir apresenta as características, variação de 

molaridade e condições reacionais, bem como PL em  máximo, largura à meia altura de PL 

(FWHM) e eficiência quântica (EQ) de alguns pontos quânticos sintetizados durante este 

trabalho.  

  

Tabela V.1: Variação da molaridade e condições reacionais de síntese de diferentes pontos quânticos, e PL em 

máx, largura à meia altura de PL e eficiência quântica durante a síntese e sob excitação de 350 nm. 

 

Nome da Amostra Proporção Molar PL  Máximo PL FWHM PL EQ (%) 

S006 
Cd/Se 

1/1 
536 - 604 28 – 38 11 – 10 

S013 
Cd/Se 

1/1 
487 - 610 78 – 24 4 – 33 

S021 
Cd/Se/Zn 

1/0,25/1 
620 - 629 57 – 48 32 – 36 

S044 
Cd/Zn/Se          

0,5/3,5/2 
573 - 565 21 – 19 68 – 79 

S054 
Cd/Zn/Se          

1,5/1,5/2 
557 - 665 59 – 26 19 – 30 

S057 
Cd/Zn/Se          

1,5/1,5/3 
587 - 611 49 – 24 18 – 82 

S082 
Cd/Zn/S          

1/9/2 
452 - 578 46 – 36 5 – 36 

S083 
Cd/Zn/S/S          

1/9/2/6 
433 - 445 26 – 15 2 – 40 

 

 A Tabela V.1 apresenta a variação de molaridade durante a síntese, variação da 

emissão máxima, largura à meia altura e eficiência quântica de emissão para 8 tipos de pontos 

quânticos sintetizados. Pode-se observar que as propriedades dos materiais sintetizados 

variam de acordo com a molaridade dos materiais utilizados na síntese. Foi possível obter 

pontos quânticos com emissão de 433 a 665 nm, que cobre quase todo o espectro 

eletromagnético visível, possibilitando obter material com a cor necessária e requerida, além 

de demostrar a versatilidade do material.  Através da síntese desses materiais, pode-se obter 
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sistemas com alta pureza de cor, uma vez que há amostras que apresentam largura à meia 

altura da banda de emissão de até 15 nm. Ademais, a eficiência quântica de emissão pode 

chegar até a 82%, mostrando a alta eficiência de emissão e alto brilho dessa classe de 

materiais. Para facilitar a visualização da faixa de comprimentos de onda possíveis de serem 

obtidos das amostras acima citadas (Tabela V.1), a Figura 5.8 apresenta a variação do 

comprimento de onda das amostras e sínteses apresentadas na Tabela V.1, bem como foto das 

amostras em tolueno, com fonte de excitação em 365 nm. 

  

 

 

Figura 5.8: Variação de cor de comprimento de onda de emissão de diferentes pontos quânticos sintetizados 

com variação molar e condições reacionais distintas segundo Tabela V.1 e foto das amostras de pontos quânticos 

com diferentes comprimentos de onda de emissão excitados a 365 nm. Foto: M.M., Silva. 

 

 Na Figura 5.8 observar-se que com a simples manipulação das molaridades dos 

materiais envolvidos na síntese, bem como a mudança das condições reacionais durante o 

processo, pode-se obter pontos quânticos com propriedades óticas distintas e bem variadas, 

uma vez que as emissões dos materiais apresentados variam de 433 a 665 nm. Na foto 
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apresentada pode-se observar que os materiais sintetizados apresentam cores em quase todo o 

espectro eletromagnético visível, e possibilita fabricação de sistemas que se adequem a 

necessidade. Desta forma, os pontos quânticos surgem como uma oportunidade de fabricar 

detectores com o comprimento de onda de emissão na faixa exata exigida, ou seja, é possível 

a fabricação destes sistemas que respondam nas mais variadas faixas do espectro visível, 

desde próximo do ultravioleta até o infravermelho. Neste contexto, serão apresentados 

resultados de fotoluminescência, eficiência quântica e largura à meia altura dos espectros de 

emissão em função do tempo de síntese, para as sínteses nos extremos do comprimento de 

onda segundo a Figura 5.8, sendo essas as sínteses S054 e S083. Logo, serão apresentados os 

resultados dos menores e maiores comprimentos de onde de emissão obtidos. Os resultados 

serão apresentados nas figuras a seguir. 
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Figura 5.9: Espectros de fotoluminescência de pontos quânticos de (a) CdZnSe (S054) e (b) CdZnS (S083), 

ambas em tolueno, em função do tempo de reação e excitados a 350 nm. Destaca-se que os materiais foram 

obtidos via de síntese Heating up.  

 

  Nos resultados apresentados observar-se a variação do comprimento de onda de 

emissão dos pontos quânticos em função do tempo de reação e consequentemente, do 

tamanho das partículas que variam durante a síntese[80]. Neste contexto, pode-se observar que 

a variação do comprimento de onda durante a síntese para pontos quânticos de CdZnSe é da 

ordem de 145 nm, enquanto a variação de CdZnS é de aproximadamente 20 nm, essa 

diferença ocorre em função da natureza química dos pontos quânticos bem como as condições 

reacionais nas quais esses foram sintetizados. Para facilitar a observação em relação a largura 

à meia altura das bandas de emissão dos pontos quânticos,  são apresentados na Figura 5.10, a 

largura à meia altura de PL dos pontos quânticos em função do tempo de reação durante a 

síntese. 

(a) (b) 
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Figura 5.10: Largura à meia altura dos picos de emissão de solução de pontos quânticos em tolueno de (a) 

CdZnSe e (b) CdZnS durante a síntese dos pontos quânticos em função do tempo de reação. 

 

 Nos resultados apresentados na Figura 5.10 observa-se que a largura à meia altura dos 

espectros de emissão dos pontos quânticos fica mais estreita em função do tempo de síntese. 

Ou seja, os picos de emissão ficam mais estreitos com o aumento do tamanho das 

nanopartículas e consequentemente, as amostras apresentam cor de emissão mais pura, e 

próxima a de laser, durante a reação. Esse é um resultado importante pois a cor de emissão se 

torna mais pura durante a síntese e permite que o material obtido tenha o espectro com 

emissão na região desejada. Para mostrar a alta eficiência de luminescência destes materiais, 

são apresentados na Figura 5.11 a eficiência quântica de CdZnSe e CdZnS em função do 

tempo de reação. A eficiência quântica apresentada é a razão entre a quantidade de fótons 

emitidos e absorvidos pelas amostras quando excitadas a 350 nm. 
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Figura 5.11: Eficiência quântica de solução de pontos quânticos em tolueno de (a) CdZnSe e (b) CdZnS em 

função do tempo de reação. 
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 Observa-se na Figura 5.11 o aumento da eficiência quântica das nanopartículas em 

função do tempo de reação e consequentemente do aumento do tamanho das partículas[80]. 

Uma vez que a eficiência quântica é a relação entre a quantidade de luz absorvida e emitida 

pelo material, os pontos quânticos tendem a apresentar maior eficiência de emissão com o 

aumento do tempo de síntese, e aumento do tamanho das partículas. Os resultados são 

importantes pois a eficiência luminosa tem relação direta com a qualidade dos detectores 

fabricados e assim com a cor observada dos sistemas quando submetidos a radiação UV. Dos 

resultados apresentados, observa-se a alta luminescência dos pontos quânticos em diferentes 

comprimentos de onda de emissão quando expostos a radiação UV de 350 nm, o que torna 

esse material atraente para fabricação de detectores de radiação UV que possam ter a cor de 

emissão alterada segundo a necessidade requerida para tais detectores, podendo estes abranger 

praticamente todo o espectro eletromagnético na região do visível. 

 

Discussão parcial dos resultados 

 

Nos resultados apresentados sobre o comportamento ótico de pontos quânticos sob exposição 

a luz UV, pode-se observar que é possível obter pontos quânticos com os mesmos elementos 

químicos, mas com propriedades óticas diferentes, apenas alterando a molaridade dos 

compostos utilizados durante a síntese. Desta forma, pode-se obter pontos quânticos com 

emissão que cobre praticamente todo o espectro eletromagnético visível, variando de 433 até 

665 nm. Ademais, a largura à meia altura da emissão desse material, diminui durante a 

síntese, chegando até a 15 nm, podendo-se obter materiais com alta pureza de cor. Além das 

propriedades discutidas, é interessante que o material apresente alto brilho quando exposto ao 

UV, uma vez que a detecção dessa radiação é mensurada através da observação da cor do 

dispositivo. Neste contexto, pode-se observar nos resultados apresentados que os pontos 

quânticos sintetizados têm eficiência quântica de emissão de até 82%. Os materiais que não 

apresentaram valor altos podem ser alterados pelo estudo e variação dos protocolos de síntese, 

obtendo-se assim materiais que apresentem alto brilho de emissão. Os resultados demonstram 

a versatilidade dos pontos quânticos e adequação da cor de emissão segundo a necessidade de 

aplicação.  
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55..11..22..  CCoommppoorrttaammeennttoo  óóttiiccoo  ddee  ffiillmmeess  ddee  PPSS//MMEEHH--PPPPVV  eexxppoossttooss  àà  lluuzz  aazzuull  

 

Para estudar o efeito da radiação azul nas propriedades óticas de filmes orgânicos de 

polímeros luminescentes dispersos em matriz de poliestireno, neste caso o MEH-PPV e o PS, 

foram realizadas medidas de fotoluminescência, sob excitação de 450 nm, de filmes com 

proporção de PS/MEH-PPV de 1/16x10-4 e depositados por técnica de wire bar. As amostras 

foram preparadas conforme procedimento experimental apresentado no item 3.2 do Capítulo 

3, e os espectros de emissão foram obtidos utilizando um equipamento fototerápico ( = 450 

nm), e captada por um espectrofotômetro (Ocean Optics). 

O objetivo dessas medidas foi avaliar a alteração do comportamento ótico temporal 

durante a exposição dos sistemas a luz azul. Neste contexto, medidas de luminescência foram 

realizadas com intervalos de 5min para observar a variação de cor dos sistemas em função do 

tempo de exposição à luz. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 5.12. 
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Figura 5.12: (a) Espectro de fotoluminescência de filmes de PS/MEH-PPV, expostos até 300min e sob 

excitação de luz azul de 450 nm, e foto das amostras (b) antes da exposição à radiação azul e (c) após 300min de 

exposição. 

 

 Na Figura 5.12 nota-se que os espectros de emissão dos filmes de PS/MEH-PPV não 

exposto à radiação (te = 0) apresenta máximos de intensidade (λmáx) em torno de 583 nm. 

Porém, com a exposição à radiação azul, observa-se uma diminuição de 90% na intensidade 

dos espectros, além de deslocamentos de λmáx para o azul, na ordem de 10 nm. O tempo de 

(b) 

te = 0min 

(c) 

te = 300min 

 

1 cm 

(a) 
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mudança dos espectros de emissão dos filmes é de grande importância para fabricação de 

detectores de radiação, pois permite a adaptação da concentração dos sistemas com objetivo 

de desenvolver detectores que tenham diferentes tempos de resposta (te).  

Para facilitar a identificação da evolução das curvas com a exposição à radiação, a 

Figura 5.13 apresenta seis espectros de filmes de PS/MEH-PPV apresentados na Figura 5.12 

(a), obtidos em condição inicial (te = 0 horas), condição intermediária e final (te = , 1, 2, 3, 4 e 

5 horas). Espera-se com a figura apresentar a evolução dos espectros de PL induzidas por 

exposição a luz azul de forma mais objetiva e clara. 
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Figura 5.13: Espectro de fotoluminescência de filmes de PS/MEH-PPV, expostos durante 5 horas e sob 

excitação de luz azul de 450 nm e pico máximo de emissão da amostra. 

 

As variações de λmáx e da intensidade I(λmáx) observadas nas Figuras 5.12 e 5.13 para o 

MEH-PPV são importantes para o desenvolvimento dos detectores de radiação, uma vez que 

estes parâmetros estão relacionados diretamente às variações de cor dos sistemas preparados. 

Nesse contexto, a Figura 5.14 mostra gráficos com as curvas de, respectivamente, λmáx e 
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I(λmáx) vs. tempo de exposição à radiação obtidas dos espectros de emissão mostrados na 

Figura 5.14. 
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Figura 5.14: (a) Comprimento de emissão máxima, λmáx  e (b) Intensidade de emissão em I (λmáx), obtidas da 

Figura 5.10 para os filmes de PS/MEH-PPV com proporção de 1/16x10-4 em função ao tempo de exposição à 

radiação azul (te). As linhas pontilhadas servem apenas como guia. 

 

 Na Figura 5.14 (a) observa-se o deslocamento do comprimento de onda máximo (λmáx) 

para menores comprimentos de onda com variação máxima de 10 nm.  Já nos resultados 

apresentados na Figura 5.14 (b) observa-se a queda na intensidade de emissão (I(λmáx)) com a 

exposição à radiação em torno de 583 nm. Ou seja, os filmes têm sua intensidade de 

fotoluminescência e a cor iniciais alteradas quando expostos a radiação azul. Fato importante 

na fabricação de detectores de radiação, uma vez que a variação da cor é a indicação da 

quantidade de radiação absorvida pelo detector e consequentemente, é a forma de verificar a 

radiação azul incidida durante o tratamento fototerápico no neonato.  

 

Discussão parcial dos resultados 

 

Nos resultados apresentados de filmes de PS/MEH-PPV expostos a luz azul de um 

equipamento fototerápico, pode-se observar que os espectros de emissão apresentaram queda 

na emissão de 90%. Não obstante, pode-se observar deslocamento do espectro de emissão, da 

ordem de 10 nm, para menores comprimentos de onda. Desta forma, os sensores apresentaram 

variação de cor do vermelho ao transparente com a exposição a luz azul, como pode-se 

observar nas fotos dos sensores antes e depois da exposição. Ademais, o material é promissor 

para aplicação no monitoramento do tratamento da icterícia neonatal utilizando luz azul, uma 

(a) (b) 
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vez que a alteração de cor pode ser visualizada a olho nu, facilitando a leitura por 

profissionais da área da saúde. 

 

55..22..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass    óóttiiccaass  ddee  PPSS//MMEEHH--PPPPVV  ee  PPSS//CCWWOO//MMEEHH--PPPPVV  eexxppoossttooss  aa  

rraaddiiaaççããoo  XX  ee  GGaammaa..  

 

Alguns processos industriais e médico hospitalares utilizam radiação ionizante em diversos 

procedimentos diariamente, destaca-se a radioterapia que utiliza raios-X e a irradiação de 

alimentos que é feita com radiação gama. Em ambos os casos, em função da utilização de 

radiação ionizante que pode ter grandes efeitos na nossa vida e saúde, é de suma importância 

desenvolver métodos e procedimentos capazes de monitorar e controlar as doses de radiação 

nesses processos. Desta forma, a seguir serão apresentadas propostas de detectores híbridos 

para monitoramento da dose incidida no processo de irradiação de alimentos com radiação 

gama e no tratamento de pacientes oncológicos com raios-X.  

 A Figura 5.15 apresenta os espectros de radioluminescência e absorção de PS/MEH-

PPV e PS/CWO para compreensão dos mecanismos envolvidos na emissão e mudança de cor 

dos sistemas. 

 

Figura 5.15: Espectros de radioluminescência e absorção de filmes de PS/CWO e PS/MEH-PPV e fotos desses 

filmes, com dimensões de 1,50,4cm, com luminescência induzida por raios-X, onde (a) é o espectro de 

radioluminescência de PS/CWO, (b) absorção de PS/MEH-PPV e (c) fotoluminescência de PS/CWO/MEH-

PPV. Os números de 1 e 2 indicam os processos de absorção e de emissão dos sistemas, estimulada por raios-X. 

(a) 

(b) 

(c) 
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Na Figura 5.15 podemos observar os espectros de absorção de filmes PS/MEH-PPV e 

radioluminescência de filmes de PS/CWO e PS/CWO/MEH-PPV, bem como fotos desses 

sistemas emitindo em função de raios-X, e entre eles números indicando os processos 

envolvidos na emissão e absorção de luz dos materiais. Neste contexto, a primeira coisa 

importante a se destacar é que o CdWO4 apresenta radioluminescência induzida pela 

exposição a raios-X e gama, e em função desse processo emite na região do azul (≈ 500 nm) 

do espectro eletromagnético como pode-se observar na foto inserida na figura. No processo 1, 

o MEH-PPV absorve a radiação emitida pelo CdWO4 uma vez, que a absorção do MEH-PPV 

(≈ 470 nm) apresenta sobreposição com o espectro de emissão de CdWO4, correspondente 

ao processo 2 na Figura 5.15. E finalmente, no processo 2, o MEH-PPV passa então a 

apresentar radioluminescência na região do vermelho (≈ 600 nm), propriedade característica 

deste material. Destaca-se que filmes de PS/MEH-PPV não apresentam emissão estimulada 

por raios-X, como apresentado na Figura 3.6 do Capítulo 3. Desta forma, o CdWO4 foi 

utilizado em um filme hibrido junto ao MEH-PPV para que o polímero apresente 

radioluminescência induzida e alteração de cor características do material quando exposto a 

radiação visível. 

 

55..22..11..  CCoommppoorrttaammeennttoo  óóttiiccoo  ddee  ffiillmmeess  hhííbbrriiddooss  ddee  PPSS//CCWWOO//MMEEHH--PPPPVV  ssoobb  iirrrraaddiiaaççããoo  

ccoomm  rraaiiooss––XX  

 

Para estudar o efeito da radiação ionizante do tipo raios-X nas propriedades óticas de filmes 

híbridos orgânicos/inorgânicos de polímeros e cerâmicas cintiladoras, neste caso o MEH-PPV 

e o CdWO4, foram realizadas medidas de fotoluminescência de filmes fabricados segundo 

item 3.2 do capítulo 3 e com concentração em massa de PS/CWO/MEH-PPV a saber: 1/5x10-

5/2x10-2, 1/10x10-5/4x10-2, 1/5x10-5/4x10-2 e 1/10x10-5/8x10-2.  

As amostras foram irradiadas com um equipamento de difratometria Rigaku RINT 

2000/PC que emite raios-X a partir de um tubo de cobre (Cu) operando a 40 Kv/40 mA. Nesta 

configuração, a taxa de dose estimada com uma câmara de ionização (Radcal corporation 

model 2025 – Monitor de radiação) foi de 3 Gy/min. As medidas de radioluminescência 

foram realizadas durante diferentes intervalos de tempo da irradiação e consequentemente, de 

doses de exposição aos raios-X. 

Com objetivo de facilitar a comparação entre as amostras apresentadas, foi feita uma 

relação de massa na qual a massa total de CdWO4 e MEH-PPV nos filmes híbridos foram 
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consideradas com valor 1. Desta forma, espera-se facilitar a visualização da relação entre as 

massas nas quatro amostras distintas. 

O objetivo dessas medidas foi avaliar a alteração do comportamento ótico temporal e 

consequentemente, com o aumento da dose de radiação ionizante absorvida durante a 

exposição dos sistemas. Neste contexto, medidas de radioluminescência foram realizadas com 

intervalos de 1 hora para observar a variação de cor dos sistemas em função da dose de   

raios-X absorvida, nesse caso com taxa de 3 Gy/min, ou seja, 180 Gy por hora. Os resultados 

obtidos são apresentados na Figura 5.16.          
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Figura 5.16: Espectro de radioluminescência de filmes de PS/CWO/MEH-PPV com proporção de (a) 1/5x10-

5/2x10-2; (b) 1/10x10-5/4x10-2; (c) 1/5x10-5/4x10-2 e (d) 1/10x10-5/8x10-2, expostos a raios-X até 900 Gy. 

 

Na Figura 5.16 nota-se que os espectros de emissão dos filmes de PS/CWO/MEH-

PPV não exposto à radiação (Dose de radiação = 0 Gy) apresenta máximos de intensidade -

(λmax) em torno de 590 nm, correspondente a emissão característica do MEH-PPV. Porém, 

(a) (b) 

(c) (d) 
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com a exposição à radiação, observa-se claramente uma diminuição das intensidades dos 

espectros na região de 590 nm e deslocamentos de λmax para o azul, com intensidade ampliada 

na faixa de aproximadamente 500 nm, correspondente a radioluminescência do CdWO4. A 

diferença da dose em relação à mudança dos espectros de emissão dos filmes é de grande 

importância para fabricação de detectores de radiação, pois permite a adaptação da 

concentração dos sistemas com objetivo de desenvolver sensores que tenham diferentes 

respostas em relação a dose de radiação incidida. Ou seja, tal comportamento permite 

idealizar um detector cujo a dose absorvida em relação a alteração de cor do vermelho ao 

verde é facilmente controlada por meio da variação da concentração de MEH-PPV e CdWO4 

em PS.  

As variações de intensidade I(λmax) e I λCWO/I MEH-PPV observadas na Figura 5.17 para 

o MEH-PPV são importantes para o desenvolvimento dos detectores de radiação, uma vez 

que estes parâmetros estão relacionados diretamente às variações de cor dos sistemas 

preparados. Por exemplo, as Figuras 5.17 e 5.18 mostram gráficos com as curvas de, 

respectivamente, I λCWO/I MEH-PPV e I(λmax) vs. dose de exposição à radiação obtidas dos 

espectros de emissão mostrados na Figura 5.16. 
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Figura 5.17: (a) Comprimento de emissão máxima, λmáx e (b) relação entre as intensidades de emissão máxima 

de CWO/MEH-PPV, obtidas da Figura 5.15 para filmes de PS/CWO/MEH-PPV com proporção de (a) 1/5x10-

5/2x10-2; (b) 1/10x10-5/4x10-2; (c) 1/5x10-5/4x10-2 e (d) 1/10x10-5/8x10-2, expostos a radiação X até 900 Gy. As 

linhas pontilhadas servem apenas como guia. 

  

 Na Figura 5.17 (a) observa-se o deslocamento do comprimento de onda máximo 

(λmáx) para menores comprimentos de onda, com variação mínima de 79 nm e máxima de 

104 nm, deslocamento expressivo e representativo na mudança de cor dos sistemas.  Já nos 

(a) (b) 
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resultados apresentados na Fig. 5.17 (b) observa-se que nas amostras com proporção de massa 

de CWO/MEH-PPV igual a 1/1 há predominância da emissão do CdWO4 se comparado a 

amostras de 2/2, concordando com as amostras com proporção de 2/1 e 4/2, uma vez que estas 

apresentam maior quantidade em massa de CdWO4, responsável pela fotodegradação do 

MEH-PPV nos filmes. Ou seja, quanto maior a quantidade de CdWO4 nas amostras, mais 

rápida é a degradação do polímero e a emissão característica do CdWO4 pode ser percebida 

em um menos tempo de exposição. Já nas amostras com proporção de massa de CWO/MEH-

PPV de 2/1 e 4/2 a predominância da emissão do CdWO4 já é pronunciada no início do tempo 

de exposição, uma vez que estas amostras apresentam maior quantidade de CdWO4 se 

comparada as demais amostras. Desta forma, pode se observar como as quantidades de 

CdWO4O em relação a de MEH-PPV nos filmes é de suma importância para resposta ótica e 

tempo de resposta, ou mudança de cor, nos sistemas estudados. Ademais, pode-se perceber 

como a quantidade de CdWO4 tem papel significativo no processo de degradação do MEH-

PPV quando expostos a radiação com comprimento de onda fora da faixa de absorção do 

polímero.  

 Na Figura 5.18 são apresentados gráficos de I(λmáx) vs. tempo de exposição à radiação, 

são apresentados resultados do pico de emissão do MEH-PPV (λ=594 nm) e do pico de 

emissão relativo ao CdWO4 (λ=507 nm). É possível observar nos gráficos que antes da 

exposição a radiação a emissão predominante é a do MEH-PPV e desta forma, o filme é 

vermelho. Conforme a amostra é exposta a radiação, o polímero é degradado e tem 

intensidade de emissão reduzida. Quando a emissão do MEH-PPV diminui é possível 

observar de forma mais intensa a emissão relativa a cerâmica luminescente. Neste contexto, 

os gráficos apresentam um ponto de interseção relativa a alternância na predominância das 

cores dos materiais utilizados na amostra. Logo, o ponto de interseção nos gráficos indica 

quando a emissão do MEH-PPV deixou e ser predominante nas amostras e a emissão do 

CdWO4 passou a ser mais intensa e determinar a cor do sistema. 
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Figura 5.18: Intensidade de emissão em I (λmáx), obtidas da Figura 5.16 para filmes de PS/CWO/MEH-PPV com 

proporção de (a) 1/5x10-5/2x10-2; (b) 1/10x10-5/4x10-2; (c) 1/5x10-5/4x10-2 e (d) 1/10x10-5/8x10-2, expostos a 

radiação – X até 900 Gy. As linhas pontilhadas servem apenas como guia.   

 

 Na Figura 5.18 observa-se a queda na intensidade de emissão (I(λ máx)) com a 

exposição à radiação na região do vermelho, aproximadamente λ = 590 nm, correspondente a 

degradação do MEH-PPV, bem como um aumento na intensidade de emissão (I(λ máx)) com 

exposição à radiação em torno de λ = 495 nm, relativo a emissão do CdWO4. Ou seja, os 

filmes têm sua intensidade de fotoluminescência e a cor iniciais alteradas quando expostos a 

raios-X, do vermelho intenso para o verde. Fato importante na fabricação de detectores de 

radiação ionizante, uma vez que a variação da cor é a indicação de que o detector recebeu 

certa dose de radiação.  

A queda na intensidade de emissão de sistemas a base de MEH-PPV, quando 

submetidos à radiação é relatada na literatura, e ocorre como efeito da redução da extensão da 

conjugação da cadeia polimérica através, principalmente, da oxidação de grupos C=C gerando 

grupos C=O[14], como discutido anteriormente.  

(a) (b) 

(c) (d) 
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Para facilitar a observação da mudança de cor dos detectores de radiação, a mudança 

de cores também foi analisada via diagrama de cromaticidade que representam as alterações 

das cores refletidas e emitidas dos filmes. Os diagramas foram construídos conforme 

procedimento experimental apresentado no item 4.4, no Capítulo 4. Os resultados obtidos são 

apresentados na Figura 5.20. 

Ademais, inseridas nos diagramas de cromaticidade são apresentadas fotos dos filmes 

durante a exposição aos raios-X, cuja emissão foi apresentada nos gráficos da Figura 5.16 (a), 

(b), (c) e (d). Espera-se, com essa foto, demonstrar o efeito de percepção visual da mudança 

de cor gradual dos sistemas induzida pela radiação-X e, portanto, com o processo de 

fotoxidação do MEH-PPV. Destaca-se que as fotos foram obtidas durante a irradiação dos 

materiais e desta forma, nas imagens as amostras apresentam luminescência induzida por 

raios-X. 
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Figura 5.19: Diagrama de cromaticidade representando as mudanças na cor emitida ao longo da exposição à 

radiação em condições inicial (te1) e final (te2) para filmes de PS/CWO/MEH-PPV com proporção de (a) 1/5x10-

5/2x10-2; (b) 1/10x10-5/4x10-2; (c) 1/5x10-5/4x10-2 e (d) 1/10x10-5/8x10-2, em função ao tempo de exposição à 

radiação (te).  Os resultados foram extraídos dos gráficos apresentados na Fig. 5.1`6. Inseridos nos diagramas 

fotos reais dos filmes durante a exposição aos raios-X.  

 

 Dos resultados apresentados na Figura 5.19 observa-se que as regiões de transições do 

laranja para o amarelo claro e de vermelho ao verde são obtidas manipulando simplesmente as 

proporções dos compostos luminescentes nos filmes, e que as cores finais e iniciais dependem 

fortemente da quantidade de material emissivo na região do vermelho, o polímero, e na região 

do verde, cerâmica radioluminescentes, existente na amostra preparada.  

Nas fotos apresentadas, pode-se observar a alteração de cor dos sistemas sob excitação 

de raios-X, bem como a alteração de cor que ocorre em função desta exposição. Neste 

contexto, o detector tem como princípio de funcionamento a alteração de cor, ou seja, 

(a) (b) 

(c) (d) 

1 1 

1 

1 

2 2 

2 

2 

CWO/MEH-PPV = 1/1 CWO/MEH-PPV = 2/2 

CWO/MEH-PPV = 2/1 CWO/MEH-PPV = 4/2 
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apresenta mudança de cor do vermelho ao verde indicando que a dose de radiação necessária 

foi atingida.  

 

Discussão parcial dos resultados 

 

Nos resultados apresentados para filmes de PS/CWO/MEH-PPV expostos a raios-X, pode-se 

observar a sobreposição espectral entre a emissão, estimulada por raios-X, do CdWO4 e a 

absorção do MEH-PPV. Este efeito é muito importante para a fabricação do sensor, uma vez 

que o MEH-PPV não apresenta radioluminescência estimulada por raios-X, bem como a 

alteração de cor requerida para os detectores. Desta forma, o MEH-PPV apresenta emissão 

induzida pela radioluminescência do CdWO4, uma vez que a emissão da cerâmica está na 

mesma faixa de absorção, do espectro eletromagnético do polímero. Nos resultados de 

fotoluminescência em função do tempo de exposição, pode-se observar aumento na 

intensidade de emissão na região de 500 nm, relativo a emissão do CdWO4. Entretanto, 

observa-se diminuição do pico de emissão na região de 590 nm com o aumento do tempo de 

exposição a raios-X, esse pico de emissão é referente ao MEH-PPV, e sua diminuição indica a 

fotodegradação do material e alteração de cor característica[46-48]. E finalmente, pode-se 

observar na Figura 5.17, que com o aumento da concentração em massa de CdWO4 nas 

amostras, diminui a dose na qual a emissão do CdWO4 se torna predominante, ou seja, o 

sensor apresenta alteração de cor em menores doses com o aumento da concentração de 

CdWO4. Tais resultados demonstram o papel fundamental que a cerâmica tem nos processos 

de fotodegradação do polímero, e consequente alteração de cor. Ademais, o polímero absorve 

a emissão da cerâmica estimulada por raios-X e apresenta alteração na sua cor em função da 

exposição à radiação, efeito não observado para filmes que não contem o CdWO4. Neste 

contexto, a utilização de materiais luminescentes poliméricos e cerâmicos para fabricação de 

detectores de raios-X surge como uma alternativa simples e muito promissora uma vez que a 

alteração de cor dos sistemas pode ser observada a olho nu como demonstrado na Figura 5.19, 

na qual fotos e o diagrama de cromaticidade das amostras, antes e depois da exposição a 

raios-X, são apresentadas. 

 

 

 



79 

 

55..22..22..  CCoommppoorrttaammeennttoo  óóttiiccoo  ddee  ffiillmmeess  hhííbbrriiddooss  ddee  PPSS//MMEEHH--PPPPVV  ee  PPSS//CCWWOO//MMEEHH--PPPPVV  

ssoobb  iirrrraaddiiaaççããoo  ccoomm  RRaaiiooss  GGaammaa  (())..  

 

Para estudar o efeito da radiação ionizante, do tipo radiação gama () nas propriedades óticas 

de filmes híbridos orgânicos/inorgânicos de polímeros e cerâmicas cintiladoras, neste caso o 

MEH-PPV e o CdWO4, foram realizadas medidas de fotoluminescência e absorção de filmes 

fabricados segundo item 3.2 do Capítulo 3 e com concentração a saber: PS/CWO/MEH-PPV 

= 1/5x10-5/2x10-2 e PS/MEH-PPV = 1/2x10-2. 

As amostras foram preparadas conforme procedimento experimental apresentado no 

item 3.2 do Capítulo 3, e irradiadas a temperatura ambiente usando uma fonte de raios gama 

(ɣ) de 60Co. Foram realizadas medidas de absorção e fotoluminescência antes e depois da 

irradiação das amostras com dose de 500 KGy. O objetivo dessas medidas foi avaliar a 

alteração do comportamento ótico com o aumento da dose de radiação ionizante absorvida 

durante a exposição dos sistemas. Foram irradiadas e caracterizadas amostras de PS/MEH-

PPV e PS/CWO/MEH-PPV com objetivo de avaliar o efeito da adição da cerâmica 

radioluminescentes na degradação e consequentemente, nas mudanças óticas do polímero 

luminescente. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 5.20. 
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Figura 5.20: Espectro de absorção de filmes de (a) PS/CWO/MEH-PPV com proporção de 1/5x10-5/2x10-2 e 

PS/MEH-PPV com proporção de 1/2x10-2, expostos a radiação gama a 500 KGy.  

 

 Na Figura 5.20 observa-se que os espectros de absorção dos filmes de PS/MEH-PPV 

apresenta máximo de intensidade na região de 507 nm, e que em função da exposição à 

radiação gama, ocorre a diminuição da intensidade nessa região. Neste contexto, observa-se 

comportamento semelhante para os filmes de PS/CWO/MEH-PPV com queda na intensidade 

(a) (b) 
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nos espectros de absorção na região de 500 nm. Entretanto, para os filmes com CdWO4 a 

queda na intensidade foi mais expressiva uma vez que a cerâmica emite na mesmo região de 

absorção do MEH-PPV quando exposto a radiação gama, e desta forma, teve efeito adicional 

nos processos de degradação do polímero. Na Figura 5.21 são apresentados espectros de 

fotoluminescência de filmes de PS/MEH-PPV e PS/CWO/MEH-PPV antes e depois da 

exposição a 500 KGy de radiação gama. 
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Figura 5.21: Espectro de fotoluminescência de filmes de (a) PS/CWO/MEH-PPV com proporção de 1/5x10-

5/2x10-2 e PS/MEH-PPV com proporção de 1/2x10-2, excitados com luz azul (450 nm) e expostos a radiação 

gama a 500 KGy. 

 

Na Figura 5.21 nota-se que os espectros de emissão dos filmes de PS/MEH-PPV e 

PS/CWO/MEH-PPV não expostos à radiação (Dose de radiação = 0 Gy) apresentam 

máximos de intensidade (λmax) em torno de 610 nm. Porém, com a exposição à radiação, 

observa-se claramente uma diminuição das intensidades dos espectros nesta região. De forma 

semelhante aos espectros de absorção, as mudanças nas propriedades óticas de 

fotoluminescência foram mais expressivas em filmes com CdWO4, o que reforça o papel da 

cerâmica radioluminescentes nos processos de degradação do MEH-PPV uma vez que este 

material apresenta emissão induzida.  

A diferença da presença de CdWO4 em relação à mudança dos espectros de emissão e 

absorção dos filmes é de grande importância para fabricação de detectores de radiação, pois 

permite a adaptação da concentração dos sistemas com objetivo de desenvolver sensores que 

tenham diferentes respostas em relação à radiação incidida. Ou seja, tal comportamento 

permite idealizar um detector cujo a dose absorvida em relação a alteração de cor do vermelho 

(a) (b) 



81 

 

ao verde é facilmente controlada por meio da variação da concentração de MEH-PPV e 

CdWO4 em PS.  

As variações da intensidade I(λmax) são importantes para o desenvolvimento dos 

detectores de radiação, uma vez que estes parâmetros estão relacionados diretamente às 

variações de cor dos sistemas preparados. Desta forma, a Figura 5.22 mostra gráficos com as 

curvas de I(λmax) de absorção vs. dose de exposição à radiação obtidas dos espectros de 

emissão mostrados na Fig. 5.20. 
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Figura 5.22: Intensidade de absorção em I (λ máx), obtidas da Figura 5.20 para filmes de PS/CWO/MEH-PPV 

com proporção de 1/5x10-5/2x10-2 e PS/MEH-PPV com proporção de 1/2x10-2, expostos a radiação gama a 500 

KGy. 

 

 Na Figura 5.22 observa-se a queda na intensidade de absorção (I(λ máx)) com a 

exposição à radiação na região do vermelho, aproximadamente λ = 610 nm, correspondente a 

degradação do MEH-PPV. Entretanto a variação na intensidade para filmes de PS/MEH-PPV 

é da ordem de 0,4, enquanto a variação na intensidade para filmes de PS/CWO/MEH-PPV é 

de 0,7, sendo mais expressiva as mudanças óticas quando da presença de cerâmica cintiladora 

na amostra. Ou seja, os filmes têm sua intensidade de absorção alterada quando expostos a 

radiação gama sendo que este efeito é acentuado com presença de CdWO4 na amostra.  
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A queda na intensidade de absorção de sistemas a base de MEH-PPV, quando 

submetidos à radiação é relatada na literatura, e ocorre como efeito da redução da extensão da 

conjugação da cadeia polimérica através, principalmente, da oxidação de grupos C=C gerando 

grupos C=O[14], como discutido anteriormente.  

Para facilitar a observação da mudança de cor dos detectores de radiação, a mudança 

de cores também foi analisada via diagrama de cromaticidade que representam as alterações 

das cores refletidas e emitidas dos filmes. Os diagramas foram construídos conforme 

procedimento experimental apresentado no item 4.4, no Capítulo 4. Os resultados obtidos são 

apresentados na Figura 5.23.  

 

 

 

Figura 5.23: Diagrama de cromaticidade representando as mudanças na cor emitida ao longo da exposição à 

radiação em condições inicial e final para filmes de (a) PS/CWO/MEH-PPV com proporção de 1/5x10-5/2x10-2 e 

(b) PS/MEH-PPV com proporção de 1/2x10-2, em função ao tempo da dose de radiação.  Os resultados foram 

extraídos dos filmes apresentadas na Figura 5.20. 

 

Dos resultados apresentados na Figura 5.23 observa-se que a variação de cor dos 

sistemas pode ser manipulada pela adição de CdWO4 nas amostras bem como pelas 

proporções de materiais usados nas mesmas, desta forma as cores finais e iniciais dependem 

fortemente da quantidade dos materiais emissivos utilizados na fabricação dos detectores. 

Apesar dos resultados mostrados serem promissores na utilização como detectores de 

radiação ionizante ou não, a cerâmica cintiladora utilizada neste trabalho, o CdWO4, é 

insolúvel nos solventes orgânicos comumente utilizados na fabricação dos filmes e na 

dissolução dos materiais poliméricos como o PS e o MEH-PPV. Neste contexto, as amostras 

(a) (b) 
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fabricadas podem ter características heterogêneas ao longo da amostra e assim, apresentar 

diferentes respostas óticas com a exposição aos tipos de radiação discutidos. Este problema 

pode ser resolvido com a busca de novas alternativas de deposição dos filmes, utilizando 

outras técnicas de impressão e deposição, como Wire Bar, Silk Screen e ainda rotogravura, 

dentre outros. Todavia, outra forma de sanar este problema é a busca de novos materiais 

radioluminescentes e cintiladores que apresentam solubilidade nos solventes utilizados para a 

preparação das soluções das quais serão fabricados os filmes poliméricos, como clorofórmio e 

tolueno. Neste contexto, os pontos quânticos surgem como uma alternativa oportuna pelas 

suas excelentes características, discutidas no Capítulo 2, além de apresentarem alta 

solubilidade nos solventes orgânicos acima citados, e assim a facilidade de processamento e 

fabricação de filmes que apresentem características homogêneas ao longo das amostras, são 

vantagens que podem proporcionar detectores de fácil fabricação e reprodutibilidade nas 

respostas óticas quando expostos a radiação, seja ela ionizante ou não.  

 

Discussão parcial dos resultados 

 

Nos resultados apresentados para filmes de PS/MEH-PPV e PS/CWO/MEH-PPV, pode-se 

observar a diminuição dos espectros de absorção e emissão com o aumento da dose de 

radiação ao qual as amostras foram expostas. Ademais, pode-se observar que a presença de 

CdWO4 nas amostras aumenta em até 40% a queda dos espectros. Desta forma, o CdWO4 tem 

papel fundamental na degradação do polímero, e consequente alteração de cor dos sistemas. 

Tal efeito, ocorre devido a sobreposição espectral entre a emissão do CdWO4 e a absorção do 

polímero, e desta forma o CdWO4 acelera a fotodegradação do MEH-PPV. Neste contexto, a 

dose na qual o dispositivo apresenta a alteração de cor, que é o indicativo da dose 

administrada, pode ser facilmente manipulada através da alteração da quantidade de CdWO4 

nas amostras. Logo, os sistemas podem ser adequados para a necessidade requerida no 

monitoramento da exposição à radiação gama. Desta forma, a fabricação de sistemas híbridos 

para monitoramento da radiação gama é promissor e muito oportuno. 

 

 

 

 

 



84 

 

55..33..AAnnaalliissee  ee  ddiissccuussssããoo  ddooss  rreessuullttaaddooss  

 

Ao longo deste capítulo observou-se que a fabricação de detectores de radiação por meio de 

técnicas de impressão convencionais é de simples produção, uma vez que grande parte das 

amostras foram fabricadas por meio de técnicas como casting e wire bar. Neste contexto, o 

MEH-PPV se mostra um material muito versátil e oportuno para fabricação de detectores em 

uma ampla gama de radiações, visto que esse material é presente em todos os sistemas 

descritos, seja ele apenas disperso em matriz de poliestireno ou ainda em sistemas híbridos 

com materiais inorgânicos foto ou radioluminescentes. As alterações nas propriedades óticas 

dos sistemas descritos à base de MEH-PPV são significativas, através da queda da intensidade 

de fotoluminescência desses materiais. Já em relação ao CdWO4, observa-se que este tem 

papel fundamental na velocidade na qual ocorrem as mudanças nas propriedades óticas de 

filmes expostos a UV, raios-X e radiação gama, uma vez que, o aumento da massa deste 

material nos filmes híbridos aumentou significativamente o tempo ou dose de resposta dos 

sensores. A velocidade com que as alterações ocorrem pode ser controlada por fatores de fácil 

manipulação, como concentração dos materiais luminescentes e radioluminescentes. O 

controle destes parâmetros permite o ajuste da resposta dos detectores ao tempo, ou dose, de 

exposição aos diferentes tipos de radiações neste trabalho abordados. Ainda em relação ao 

MEH-PPV também observou-se, pronunciado deslocamento de seus espectros de 

fotoluminescência para menores comprimentos de onda com a exposição à radiação. Para 

investigar a viabilidade dos sistemas apresentados como um elemento ativo de acúmulo de 

dose de radiação, fotos dos sistemas foram retiradas para exposição a diferentes tipos, doses e 

tempos de radiação. Para otimizar os detectores, a mudança de cores também foi analisada via 

diagrama de cromaticidade, que representam as alterações das cores refletidas e emitidas das 

soluções. Observou-se a expressiva alteração das cores do sistema do vermelho ao 

transparente para filmes de PS/MEH-PPV e ainda do vermelho ao verde para filmes de 

PS/CWO/MEH-PPV, fator importante no desenvolvimento de sensores que apresentem fácil 

leitura em tempo real da dose, ou ainda, tempo de radiação ao qual os sistemas foram 

expostos. 

 Especificamente, para cada tipo de radiação, a qual as amostras foram expostas, foi 

observado, segundo os resultados apresentados: 



85 

 

 O comportamento ótico de filmes de PS/CWO/MEH-PPV expostos a luz UV, pode-se 

observar que com o aumento da quantidade em massa de CdWO4 nas amostras, a 

fotodegradação do material e alteração de cor dos sistemas, ocorre em menos tempo.  

 O comportamento ótico de pontos quânticos sob exposição a luz UV, pode-se observar 

que é possível obter pontos quânticos de mesma composição química, mas com propriedades 

óticas diferentes cobrindo assim, praticamente todo o espectro eletromagnético visível.    

 Filmes de PS/MEH-PPV expostos a luz azul, pode-se observar que os sensores 

apresentaram variação de cor do vermelho ao transparente.  

 Filmes de PS/CWO/MEH-PPV expostos a raios-X, pode-se observar que com o 

aumento da concentração em massa de CdWO4 nas amostras, diminui a dose na qual a 

emissão do CdWO4 se torna predominante, ou seja, o sensor apresenta alteração de cor em 

menores doses com o aumento da concentração de CdWO4.  

 Filmes de PS/MEH-PPV e PS/CWO/MEH-PPV, pode-se que a presença de CdWO4 

nas amostras torna a diminuição dos espectros mais pronunciada, e consequente alteração de 

cor dos sistemas. 

 Para facilitar a visualização dos resultados obtidos ao longo deste trabalho para cada 

tipo de radiação, a seguir são apresentadas representações gráficas com objetivo de discutir as 

propriedades observadas para a combinação de cada tipo de material utilizado. Na Figura 5.24 

é apresentado gráfico para os sistemas expostos a radiação UV. 
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Figura 5.24: Representação gráfica de sobreposição das propriedades óticas e propriedades dos materiais para 

aplicação em sensores de UV, onde (1) representa PS/CWO, (2) PS/CWO/MEH-PPV, (3)PS/MEH-PPV, (4) 

pontos quânticos (QDs), (5) CWO e finalmente (6) MEH-PPV, todos expostos a radiação UV. 

 

 Na Figura 5.24 pode-se observar áreas coloridas indicadas por números. Neste 

contexto, a região 1 indica a resposta de filmes de PS/CWO a exposição à radiação UV, 

nestas condições os filmes se mostraram estáveis uma vez que não apresentaram alteração nas 

propriedades óticas em função da exposição à radiação, resultado esperado para a região 5, 

relativa ao CdWO4 na forma pura. Já na região 2 do gráfico, relativa a filmes de 

PS/CWO/MEH-PPV, os filmes apresentaram propriedades óticas instáveis, uma vez que 

sofreram alterações em função da exposição à radiação. Resultado esperado uma vez que o 

princípio de funcionamento dos dispositivos é a alteração de cor do sistema em função da 

exposição à radiação, sendo esta a resposta chave esperada na concepção do dispositivo 

híbrido. Desta forma, a região 3 do gráfico, relativa a filmes de PS/MEH-PPV e na região 6, 

MEH-PPV puro, os sistemas são instáveis, uma vez que o material que apresenta alteração em 

função a exposição à radiação, e alteração nas propriedades óticas é o MEH-PPV, material 

chave para a fabricação dos dispositivos apresentados ao longo desse trabalho. Já em relação a 

exposição de quantum dots a radiação UV, representada pela região 4 no gráfico, as soluções 

mostraram boa eficiência luminosa e boa resposta ótica, podendo ser fabricados com 

comprimento de onda variável e dependente do tamanho das partículas, controlada facilmente 

durante o procedimento de síntese. Na Figura 5.25 é apresentado o gráfico para os sistemas 

expostos a radiação Azul. 
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Figura 5.25: Representação gráfica de sobreposição das propriedades óticas e propriedades dos materiais para 

aplicação em sensores de luz azul, onde (1) representa PS, (2) MEH-PPV e finalmente (3) PS/MEH-PPV, todos 

expostos a luz azul. 

 

 Observa-se na Figura 5.25 três regiões coloridas e numeradas, a região 1 representa 

filmes de PS, estes sistemas não apresentam fotoluminescência em função da exposição à 

radiação azul e são estáveis, uma vez que apresentam as mesmas características antes e depois 

da exposição. Entretanto, na região 2, representada por amostras de MEH-PPV, este material 

apresenta fotoluminescência em função da radiação azul, uma vez que o pico do espectro de 

absorção deste material é em 450 nm, mas degradar amostras puras nas condições utilizadas 

neste trabalho, levaria muito tempo e não seria compatível com a aplicação proposta. Já na 

região 3, filmes de PS/MEH-PPV tais sistemas são de forma similar instáveis apresentando 

alteração nas propriedades óticas, entretanto mais promissores, pois a quantidade de MEH-

PPV dispersa na matriz polimérica pode ser facilmente controlada e desta forma, o tempo de 

mudança de cor dos sistemas alterado, adequando melhor ao tratamento de fototerapia de 

neonatos.  Na Figura 5.26 é apresentado gráfico para os sistemas expostos a raios-X. 

Ademais, a utilização de PS como matriz polimérica para este dispositivo é oportuna uma vez 

que diminui os custos dos sensores e dosímetros.  
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Figura 5.26: Representação gráfica de sobreposição das propriedades óticas e propriedades dos materiais para 

aplicação em sensores de raios-X, onde (1) representa PS/CWO, (2) PS/CWO/MEH-PPV, (3)PS/MEH-PPV, (4) 

CWO e finalmente (5) MEH-PPV, todos expostos ao raios-X. 

         

 Na Figura 5.26 pode-se observar as regiões numeradas de 1 a 5 representadas pelos 

sistemas utilizados na fabricação dos dispositivos. A região 1 e 4 relaciona-se com o CdWO4, 

material radioluminescentes que apresenta alta intensidade de emissão em função da 

exposição a raios-X na região de 450 nm do espectro visível, bem como alta estabilidade de 

emissão. Entretanto a região 1 relativa a filmes de PS/CWO é mais promissora para a 

fabricação de dispositivos uma vez que o PS é uma matriz polimérica flexível e é mais 

apropriada para manipulação e leitura dos sistemas. Já nas regiões 3 e 5 relativas ao MEH-

PPV e PS/MEH-PPV, não se pode observar fotoluminescência em função da exposição a 

raios-X, e desta forma, não houve também alteração nas propriedades. Neste contexto, a 

fabricação de filmes de PS/CWO/MEH-PPV, relativo a região 2, se fez necessária para que o 

sistema apresente radioluminescência induzida por raios-X, bem como emissão e alteração de 

cor, características do MEH-PPV, em função da exposição a esse tipo de radiação. Esses 

efeitos são a chave ótica necessária para os dosímetros propostos neste trabalho, e pode-se 

observar nos resultados que filmes híbridos de PS/CWO/MEH-PPV apresentaram alteração 

de cor do vermelho ao verde, sendo de fácil leitura e manuseio uma vez que estão dispersos 

em matriz polimérica de PS que diminui o custo do sensor. Na Figura 5.27 é apresentado 

gráfico para os sistemas expostos a radiação gama. 
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Figura 5.27: Representação gráfica de sobreposição das propriedades óticas e propriedades dos materiais para 

aplicação em sensores de radiação gama, onde (1) representa PS/CWO, (2) PS/CWO/MEH-PPV, (3)PS/MEH-

PPV, (4) CWO e finalmente (5) MEH-PPV, todos expostos a radiação gama. 

 

 De forma similar aos demais gráficos tipo disco apresentados, as regiões coloridas e 

numeradas representam os materiais e amostras fabricados e irradiados neste trabalho. Nas 

regiões 1 e 4 representadas pelo CdWO4, observa-se emissão na região de 450 nm 

característica deste material quando exposto a raios-X e gama, além de boa estabilidade a este 

tipo de radiação. A região 1, que representa filmes de PS/CWO, é mais interessante para 

proposta deste trabalho pois o dispositivo se torna flexível em função do PS, facilitando a 

manipulação para aplicação proposta. Já nas regiões relacionadas ao MEH-PPV, região 3 e 5, 

este material é instável a este tipo de radiação, como observado nos resultados apresentados 

para filmes de PS/MEH-PPV após a exposição à radiação gama. Observa-se nos resultados 

que este material apresentou alterações nos espectros de absorção e fotoluminescência aos 

serem irradiados com 500 KGy. Entretanto, para filmes puros de MEH-PPV a dose necessária 

para que alterações fossem observadas seria maior uma vez que mais material precisaria ser 

degradado, porém tais filmes não seriam fáceis de manipular dificultando assim sua aplicação 

como dosímetros. Já as amostras de PS/CWO/MEH-PPV, representadas pela região 2 do 

gráfico de disco, apresentaram alterações nos espectros de absorção e fotoluminescência mais 

pronunciados, indicando assim que o CdWO4 apresenta um papel importante na degradação 

do MEH-PPV em função da exposição deste tipo de radiação, e confirmando que o polímero 

realmente apresenta degradação em função da emissão oriunda do CdWO4 e estimulada pela 

radiação gama. 
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 Em resumo, nesse capítulo foram mostrados as características e o desenvolvimento de 

detectores de radiação híbridos para possível aplicação em tratamentos médicos 

radioterápicos e fototerápicos, na indústria alimentícia e ainda exposição solar. Esse 

desenvolvimento iniciou-se com a proposta de fabricação de novos sensores na forma de 

filmes flexíveis, os quais tem sua cor emitida alterada do vermelho ao verde com a exposição 

à radiação, permitindo, assim, fácil leitura de dose ou tempo, praticidade e confiabilidade, e 

consequentemente maior segurança e simplicidade na aferição e controle da radiação. 
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CCaappííttuulloo  66                    

CCoonncclluussããoo  
 

Ao longo do desenvolvimento desse trabalho foram propostos, caracterizados e fabricados 

sistemas híbridos orgânicos e ou inorgânicos luminescentes para uso como dosímetros de 

radiação. Em geral, os resultados apresentados para sistemas degradados com radiação-X, 

gama, UV e luz azul, foram promissores e pode – se observar que a alteração de cor dos 

detectores foi proporcional a dose ou tempo de radiação ao qual foram expostos, 

independentemente do tipo de radiação. O MEH-PPV é o material chave de todos os sistemas 

apresentados, em função da sua fotodegradação e alteração de cor induzidos pelo processos de 

irradiação, e desta forma, é um material muito versátil pois apresentou o efeito de degradação 

de cor, independentemente do tipo de radiação ao qual foi exposto. Destaca-se que em alguns 

sistemas foi necessária a utilização de outros materiais inorgânicos foto ou 

radioluminescentes, em filmes híbridos junto ao MEH-PPV, para que esse apresentasse o 

efeito de mudança de cor. Os materiais escolhidos para fabricação dos sistemas híbridos, 

foram baseadas na sobreposição espectral entre a emissão do material e a absorção do 

polímero, para que o MEH-PPV apresente alteração de cor, propriedade característica deste 

material. 

 Pode-se observar ao longo deste trabalho que a adequação de materiais e sistemas 

híbridos para fabricação de detectores de radiação é muito promissor, uma vez que todos os 

materiais apresentaram alterações nas propriedades óticas em função da exposição das 

radiações abordadas. Ademais, os detectores são de fácil fabricação, através de simples 

técnicas de deposição de soluções poliméricas, e a utilização de PS como matriz polimérica 

para os dispositivos, torna o custo dos detectores menor. 

 As principais vantagens desses dispositivos podem ser enumeradas de acordo com as 

características apresentadas a seguir. 

 Inovação: Os dispositivos apresentam como princípio de operação a mudança de cor 

do vermelho ao verde, ou transparente a partir da alteração das propriedades óticas de um 

polímero luminescente induzidas pela radiação.  

 Manuseio e armazenamento: o manuseio e o armazenamento dos dispositivos são 

simples mantendo-se em questão a necessidade de se evitar a exposição excessiva à luz 

branca. 
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 Produção: sendo a fabricação do dispositivo à base de soluções dos sistemas 

orgânicos e/ou inorgânicos, é possível propor linhas de produção por meio de técnicas simples 

e eficientes de processamento, tais como silk screen, casting, wire bar, dentre outras.  

 Desempenho: o desempenho dos dispositivos pode ser alterado por meio da 

manipulação da concentração dos materiais nos dispositivos, e das condições de 

processamento dos filmes, ou seja, adequável a necessidade hospitalar ou industrial de 

diversas radiações. 

 Design de produto: os detectores podem apresentar qualquer forma bidimensional, 

uma vez que são fabricados em matriz polimérica de PS, um polímero convencional flexível.  

Em resumo, esse trabalho apresentou a proposta de detectores de radiação para aplicação em 

radioterapia e fototerapia, e ainda para exposição à radiação UV e irradiação de alimentos 

com raios gama. Neste contexto, os sistemas apresentaram grande potencial tecnológico, 

científico e industrial.  

 Nos resultados pode-se observar que a escolha e seleção de materiais para fabricação 

de detectores de radiação é uma área muito promissora a ser explorada, e que os detectores 

podem ser facilmente adequados e manipulados para atender a diversas necessidades de 

monitoramento de radiação em variados tipos de aplicações. Ademais, é possível fabricar 

sensores em escala industrial com grande área, como apresentado na Figura 6.1. 

 

 

Figura 6.1: Sensores de radiação azul, baseados em MEH-PPV/Alq3/PS, fabricados em escala piloto. A Figura 

mostra a foto de cerca de 150 selos recém-fabricados excitados opticamente com luz azul[16]. 
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