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RESUMO
A crescente utilização da radiação faz com que géis poliméricos em dosimetria tridimensional
venham sendo cada vez mais estudados. Contudo, estes materiais apresentam algumas
limitações como a complexidade da leitura da distribuição de dose. Neste contexto, este
trabalho teve por objetivo obter um novo sistema luminescente que responda à radiação e
tenha tanto potencial para uso em dosimetria tridimensional, quanto facilidade de leitura e
acompanhamento da dose em tempo real. Para tanto, amostras de policloreto de vinila (PVC),
plastificante [diisononil ciclohexano-1,2-dicarboxilato (DINCH)] e poli[2-metóxi,5-(2’etilhexiloxi)-p-fenilenovileno (MEH-PPV) foram produzidas e expostas à luz azul (λmáx ~460
nm),para análise das curvas de resposta dose-cor dos materiais e radiação gama (~1,25 MeV),
para prova de conceito. A análise termo-dinâmico-mecânica dos sistemas PVC:DINCH,
realizada de -95 ºC até 100 ºC, mostrou que a adição de plastificante diminui a temperatura de
transição vítrea do sistema de ca. 46 ºC para ca. -76 ºC, enquanto análises
termogravimétricas, por sua vez, mostram que a presença do DINCH reduz a concentração do
solvente residual consideravelmente e aumenta a perda de massa de ca. 76% para 100% no
processo de degradação. Consequentemente, as análises sugerem que a adição de DINCH
afasta as cadeias moleculares do polímero e aumenta sua flexibilidade e sua capacidade de
moldagem. Esse último, um pré requisito para a fabricação de Phantons Físicos, utilizados
como instrumentos para simulação de órgãos e tecidos do corpo humano em radiologia e
radioterapia. Em relação à resposta do sistema à luz azul, observa-se que o
PVC:DINCH:MEH-PPV apresenta alteração de cor gradativa do vermelho ao incolor,
passando pelo laranja e amarelo, dependente da dose administrada. Esta alteração foi
observada tanto superficialmente quanto no volume do sistema e é oriunda de deslocamentos
dos espectros de absorção e luminescência para menores comprimentos de onda, bem como
da diminuição de suas respectivas intensidades. Resultados prévios também mostraram que o
sistema responde oticamente à radiação gama (~1,25 MeV) de 0 a 100 kGy. Portanto, os
resultados obtidos mostram que o sistema PVC:DINCH:MEH-PPV pode ser moldado em
formas tridimensionais e apresenta resposta ótica induzida pela radiação. Consequentemente,
o sistema apresenta-se como um material novo e promissor para uso em dosimetria
tridimensional.
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ABSTRACT
Polymeric gels have been studied for use in tridimensional dosimetry due to the increased use
of radiation in many fields. However, these materials have some limitations such as the
complexity of the reading of dose distribution. In this context, the study’s purpose was a new
luminescent system which responds to radiation and has potential for use in three-dimensional
dosimetry as an easy readability for monitoring the dose in real time. Therefore, samples of
polyvinyl chloride (PVC), plasticizer [diisononyl cyclohexane-1,2-dicarboxylate (DINCH)]
and poly[2-methoxy,5-(2'etil-hexyloxy)-p-fenilenovileno (MEH-PPV) were produced and
exposed to blue light (λmax ~ 460 nm), for analysis of the color-dose related curves and
gamma radiation (~1,25 MeV) for proof of concept. The dynamic mechanical thermal
analysis of PVC:DINCH samples was performed from -95 °C to 100 ºC and it showed that the
addition of plasticizer reduces the glass transition temperature of the system from 46 °C to 76° C. Thermogravimetric analysis shows that presence of DINCH reduces considerably the
concentration of the residual solvent and increases the weight loss from 76% to 100% in the
degradation process. Consequently, the analysis suggest that the addition of DINCH separate
the molecular chains of the polymer and increases the flexibility and the molding capacity of
the system. This capacity is a requirement for fabrication of Physical Phantons used as tools
for simulation of the human body and tissues in radiology and radiation therapy. The systems
was exposed to blue light which is the radiation used in neonatal phototherapy. It was
observed that the PVC:DINCH:MEH-PPV presents gradual color change from red to
colorless depending on the dose administered. This alteration was observed in surface as well
as in the system volume and it was derived from shifts of the absorption and luminescence
spectra to shorter wavelength and reduction of their respective intensities. Previous results
showed that the system also responds to gamma radiation (0 to 100 kGy). Thereby, the results
obtained show that PVC:DINCH:MEH-PPV system can be molded into three-dimensional
shapes and presents optical response induced by radiation. Therefore this material appears as
a promising new material for use in three-dimensional dosimetry.

xix

CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO
A dosimetria das radiações tem como objetivo a determinação da dose absorvida resultante
das interações da radiação com um dado meio. Para tanto, são utilizados equipamentos e/ou
sistemas conhecidos como dosímetros, que são dispositivos com a capacidade de fornecer
informações relacionadas à dose de radiação absorvida [1]. Nesse sentido, com o crescimento
do emprego da radiação na indústria e em tratamentos médicos dos mais complexos, como a
radiografia, a radiologia ou a radioterapia, as doses aplicadas aumentaram e a demanda por
um mapeamento tridimensional da distribuição das doses se tornou cada vez maior [2]. Sabese que os perigos do uso das radiações, quando feito de forma incorreta, são vários,
principalmente nas aplicações médico-hospitalares. As radiações ionizantes, por exemplo, já
que podem interagir diretamente com componentes celulares como o DNA, provocam
alterações estruturais e a exposição a doses elevadas e não controladas deste tipo de radiação
podem, dentre outros problemas, originar efeitos somáticos e genéticos capazes de produzir
mutações, pois alteram o patrimônio hereditário da espécie humana [3]. Ademais, na área de
radiações não ionizantes há um crescente interesse justificado pelos malefícios causados à
saúde das pessoas por exposição a este tipo de radiação, seja pela sobredosagem, como na
ocorrência do câncer de pele causado pela exposição não controlada a radiação ultravioleta,
bem como pela subdosagem, que pode ocasionar no não tratamento da doença a qual se
destina a tratar, como, por exemplo, na hiperbilirrubinemia neonatal [4].
Desta forma, a dosimetria tridimensional surgiu como um método experimental para
medir a dose volumétrica ao longo do tempo, com alta resolução espacial e assegurar a
utilização correta das radiações. Esta técnica tem se mostrado promissora na determinação,
prática, da distribuição de doses em diversas áreas [5]. A procura por técnicas dosimétricas
que permitem uma avaliação tridimensional da distribuição de doses levou ao
desenvolvimento de géis sensíveis à radiação e há um crescente interesse pelo estudo e
desenvolvimento de novos materiais que atendam a esta demanda [6].
Neste sentido, vários tipos de géis poliméricos tem sido desenvolvidos [5] para uso na
dosimetria 3D. Até o momento, os géis poliméricos estudados contém componentes
monoméricos adicionais que polimerizam à medida que a radiação é absorvida [7-8]. O
princípio básico e fundamental da dosimetria com géis poliméricos é que a radiação ao
1

interagir no gel provoca a radiólise da água, liberandos radicais que provocam a
polimerização dos monômeros suspensos na gelatina [9]. Contudo, a análise dos resultados
precisa ser feita através de técnicas específicas, como imagens por ressonância magnética
nuclear (IRMN), tomografia óptica computadorizada (TC) com raios-X, espectroscopia
vibracional e o ultrassom. Desta forma, a observação da distribuição de dose é complexa e
dificilmente pode ser acompanhada em tempo real. Portanto, o objetivo deste trabalho é
apresentar um sistema que responda à radiação com características de facilidade de leitura,
resposta em tempo real e de baixo custo. Portanto, uma aplicação possível é na fabricação de
phantons para a dosimetria tridimensional.
A Figura 1.1 (a) ilustra como são os géis dosimétricos utilizados hoje em dia, após sua
exposição à radiação, onde não é possível observar a distribuição de dose sem a utilização de
técnicas específicas como a ressonância magnética nuclear. Já a Figura 1.1 (b) mostra uma
proposta do sistema desenvolvido neste trabalho, onde é possível observar a distribuição de
dose sem a necessidade de nenhuma técnica especial, podendo, também, ser melhor estudado
por técnicas como a microscopia confocal, mas não dependendo desta para que a dose
absorvida possa ser observada em tempo real.

(a)

(b)

Figura 1.1: (a) Gel polimérico utilizado atualmente na dosimetria tridimensional após exposição à radiação; (b)
proposta do sistema luminescente desenvolvido neste trabalho, que permite observação da distribuição de dose
em tempo real pela mudança na cor do sistema.

O sistema desenvolvido neste trabalho é capaz, então, de assegurar que as
distribuições de doses aplicadas na utilização das radiações sejam corretas e, desta forma, não
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causem nenhum problema,, seja por sobredosagem ou por subdosagem. Neste contexto, uma
possibilidade encontrada para a fabricação de um sistema luminescente que altere sua cor em
função da exposição à radiação é a utilização de polímeros conjugados,, já que seu uso já vem
sendo retratado na literatura [11,4,11] em aplicações ligadas à dosimetria de radiações. De um
modo geral, tais materiais tem
te seu principio de operação
ção baseado na degradação de um
polímero luminescente induzida pela exposição à radiação e, portanto, na mudança de cor do
material [1], o que permite sua utilização no
no desenvolvimento de um sensor colorimétrico que
possa ser aplicado naa dosimetria tridimensional. Neste sentido, a Figura 1.2 mostra alguns dos
sensores desenvolvidos no Laboratório
aboratório de Polímeros e Propriedades Eletrônicas dos Materiais
(LAPPEM) – UFOP, que tem como princípio de funcionamento a degradação do MEH-PPV
MEH
quando exposto à radiação.

(c)

(a)

(b)

Figura 1.2: (a) Soluções contendo MEH-PPV
MEH PPV após diferentes tempos de exposição à radiação ionizante [1],
[1] (b)
detectores
etectores de radiação à base de MEH-PPV
MEH
em diferentes estágios e tempos
mpos de exposição à luz azul [12]
[12 e (c)
fibra luminescente
escente à base de PVC e MEH-PPV
MEH
[13].

1.1.Objetivo do trabalho
Este trabalho tem por objetivo obter um novo sistema à base de polímero luminescente que
responda à radiação e tenha potencial para uso em dosimetria tridimensional.
tridimensional Do ponto de
vista tecnológico, é ainda desejável que o sistema seja de baixo custo, fácil leitura e que
possibilite acompanhamento em tempo real da distribuição de dose.
dose Além disso, tem-se
tem como
perspectivas para estudos futuros a sua utilização em uma maior faixa do espectro
eletromagnético do que a faixa em que os géis dosimétricos estudados até o momento
conseguem operar.
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1.3.Estrutura da dissertação
Esta qualificação foi dividida em 6 partes. No Capítulo 2 é apresentada a revisão da literatura,
que aborda desde as principais características da dosimetria em gel até as suas limitações e as
vantagens da aplicação de polímeros conjugados em sensores colorimétricos para campo de
radiação. Em seguida, no Capítulo 3, são apresentadas as principais características dos
materiais utilizados (PVC, DINCH e MEH-PPV), além dos métodos de preparação das
amostras utilizadas nesse trabalho. Na sequencia, no Capítulo 4, são descritos os
equipamentos utilizados na caracterização dos materiais. Os resultados obtidos são, então,
mostrados, analisados e discutidos no Capítulo 5 e a conclusão é apresentada no Capítulo 6.
Finalmente, o Capítulo 7 apresenta os principais resultados gerados durante o
desenvolvimento deste trabalho.
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CAPÍTULO II
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste Capítulo é apresentada uma breve revisão sobre os aspectos teóricos cujo estudo e
compreensão se fazem necessários para o desenvolvimento deste trabalho. Neste sentido, o
presente Capítulo aborda desde as principais características da dosimetria das radiações,
passando pela grande necessidade do estudo da dosimetria tridimensional, até as propriedades
dos polímeros fotoluminescentes e as vantagens de sua aplicação em sensores de radiação.
Para tanto, é demonstrada a importância do estudo de sensores de radiação, bem como
a necessidade do desenvolvimento e aprimoramento de sensores tridimensionais e a utilidade
em diversas aplicações, tais como na radioterapia, radiologia e outros procedimentos médicos.
Além disso, foram discutidos aspectos teóricos relacionados às características de polímeros
conjugados, a sua estrutura, as suas propriedades luminescentes e a sua degradação a fim de
que estes conceitos sejam úteis na compreensão da utilidade destes materiais na confecção de
sistemas luminescentes para aplicação em dosimetria tridimensional.

2.1. Dosimetria das radiações
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, que apresenta subdivisões, de acordo com as características de cada região
espectral. Cada subdivisão é função do tipo de interação que ocorre entre a radiação e o objeto
sobre o qual a radiação incide. Dessa forma, o espectro eletromagnético pode ser dividido em
duas partes, onde se distinguem os tipos de radiação ionizante e as radiações não ionizantes
[1,11], como mostrado na Figura 2.1. Basicamente, quando a interação das ondas
eletromagnéticas de alta energia desencadeia ionizações de partículas da matéria, a radiação é
denominada de radiação ionizante. De modo inverso, quando radiações eletromagnéticas, tal
como a luz visível, não conseguem provocar ionização de átomos, moléculas etc, são
denominadas de radiações não ionizantes[1].
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Figura 2.1: Divisão do espectro eletromagnético em radiações ionizantes e não ionizantes [1].

Existem diversos processos pelos quais diferentes radiações podem interagir com um
meio material, dentre esses processos os mais utilizados são: (i) aqueles que envolvem a
geração de cargas elétricas, (ii) a geração de luz, (iii) a sensibilidade de películas fotográficas,
(iv) a criação de traços (buracos) no material, (v) a geração de calor e (vi) alterações da
dinâmica de certos processos químicos interagindo com o meio e provocando mudanças nas
suas propriedades ópticas [1].
Nas últimas décadas, houve um extraordinário progresso na pesquisa e aplicação dos
diversos tipos de radiação [3], o que possibilitou maior precisão nos diagnósticos e
tratamentos médicos, bem como nos processos industriais. Desta forma, a relevância da
utilização da radiação originou um novo ramo das ciências nucleares, de grande versatilidade,
denominado dosimetria das radiações.
A Figura 2.2 mostra algumas aplicações da radiação tanto em hospitais como em
processos industriais.

(a)

(b)

(c)

Figura 2.2: (a) Tratamento de radioterapia[14]; (b) imagem de exame de raios X [15] e (c) esterilização de
embalagens [16], respectivamente.
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A dosimetria das radiações existe, então, para assegurar o manuseio e a correta
utilização das mais diversas fontes de emissão radioativa que fazem parte do cenário da
medicina, da biologia, da física, da engenharia [3] e que afetam a vida de todo ser humano.
Os perigos do uso das radiações, quando feito de forma incorreta, são vários. As
radiações ionizantes, por exemplo, já que podem interagir diretamente com componentes
celulares como o DNA, podem acabar provocando alterações estruturais, desta forma, doses
elevadas e não controladas de exposição à este tipo de radiação podem, dentre outros
problemas, originar efeitos somáticos e genéticos capazes de produzir mutações, pois alteram
o patrimônio hereditário da espécie humana [3]. Ademais, na área de radiações não ionizantes
há um crescente interesse justificado pelos malefícios causados à saúde das pessoas por
exposição a este tipo de radiação, seja pela sobredosagem, como na ocorrência do câncer de
pele causado pela exposição não controlada a radiação ultravioleta, bem como pela
subdosagem, que pode ocasionar no não tratamento da doença a qual se destina a tratar, como,
por exemplo, na hiperbilirrubinemia neonatal [4].
Desta forma, existe uma demanda crescente por métodos que quantifiquem e
monitorem doses de radiação com a maior segurança e eficiência possível. 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
por um dado meio. 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 [3]. Assim, em conjunto com a evolução das técnicas que
envolvem o uso da radiação, distribuições de dose volumétricas mais complexas passaram a
ser alcançadas e com isso o estudo da radiação em duas dimensões passou a não ser o
suficiente. Desta forma, surgiu a necessidade do desenvolvimento de dosímetros que sejam
capazes de verificar precisamente estas novas distribuições espaciais tridimensionais e que
tenham boa resolução espacial [6]17].
Atualmente, as câmaras de ionização (CI), os diodos, os thermoluminescent dosimeter
(TLD) e os filmes radiográficos são dosímetros de radiação utilizados, que são capazes de
medir a dose em uma ou duas dimensões. No entanto, para obter informações sobre a dose
tridimensional, através destes métodos, vários dosímetros seriam necessários [7]. Além disso,
em alguns casos, como na radioterapia de intensidade modulada (IMRT), por exemplo, as
informações em duas dimensões de cada campo de radiação separadamente não são
suficientes, já que parte do que precisa ser monitorado é a sobreposição dos campos e o
processo de alinhamento. Pois, se há sobreposição onde não deveria, ocorre a sobredosagem.
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Da mesma forma que, se não há sobreposição onde deveria haver, ocorre a subdoseagem, que
é igualmente perigosa para o paciente e pode ocasionar numa deficiência no controle do
tumor [7].
Neste contexto, os géis dosimétricos se apresentam como uma alternativa bastante
adequada por possibilitarem a medida de complexas distribuições de dose em três dimensões
[18]. Estes sistemas dosimétricos apresentam vantagens já que independem da direção do
feixe de radiação ou da taxa de dose e, além disso, permitem a medida da distribuição de dose
de forma verdadeiramente tridimensional e em uma única medida. Com esta finalidade,
objetos simuladores, chamados de phantons, são preenchidos com gel e podem ser moldados
na forma em que for necessária à aplicação [9]. Neste contexto, o primeiro workshop
internacional dedicado à dosimetria em gel ocorreu em 2000 [6], demonstrando o crescente
interesse no desenvolvimento e aplicação desta técnica.

2.2. Dosimetria tridimensional
A proposta de géis sensíveis à radiação foi sugerida no início de 1950, quando Day e Stein
[19] estudaram géis contendo o fenol de Folin [9]. Em 1957, Andrews et al [20] estudaram a
distribuição de dose em profundidade e o pH em géis de ágar [9].
A utilização desses géis como dosímetros iniciou-se com Gore et al (1984) [21] que
mostraram que o dosímetro químico de sulfato ferroso, inicialmente estudado por Fricke e
Morse (1927) [22], poderia ser sondado por relaxometria magnética nuclear e,
consequentemente, por ressonância magnética [23]. O gel Fricke consiste de uma solução de
sulfato ferroso de amônio, em matriz gelatinosa que quando exposta à radiação leva ao
processo de oxidação do ferro II para ferro III, sendo a concentração desses últimos íons,
linearmente proporcional à dose absorvida [24]. Entretanto, há um número significante de
problemas associados ao uso do gel Fricke para a dosimetria de radiações. Um destes
problemas é o fato de o dosímetro requerer altas doses para que as mudanças induzidas pela
radiação sejam observadas pela ressonância magnética. Além disso, os íons férricos
produzidos pela absorção da radiação difundem rapidamente pelo gel ou matriz de ágar,
levando à diminuição da intensidade do sinal e uma perda de informação espacial.
Consequentemente, o gel Fricke tem suas aplicações limitadas [24,25].
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2.2.1. Géis poliméricos
Paralelamente às pesquisas com Fricke gel, alguns géis poliméricos foram estudados. Os
sistemas poliméricos para uso em dosimetria das radiações foram primeiramente propostos
em 1954 por Alexander et al [26] que discutiram os efeitos da radiação ionizante no
polimetilacrilato [23]. Subsequente a este estudo, em 1958 Hoecker e Watkins [27]
investigaram a dosimetria pela polimerização induzida em líquidos e em 1961, Boni [28] usou
a poliacrilamida como um dosímetro para radiação gama [9]. Mais tarde, em 1991, Audet e
Schreiner [29] reportaram mudanças nas taxas de relaxação em ressonância magnética nuclear
(RMN) em medidas de óxido de polietileno irradiados [9]. E em 1992, Kennan [30] mostrou
que a taxa de relaxação longitudinal em RMN aumenta com o aumento na dose absorvida em
soluções aquosas irradiadas de N,N’ –metileno-bis-acrilamida e ágar [9].
Em 1992 uma nova formulação para a dosimetria em gel foi proposta por Maryansky
et al [31], baseada na polimerização da acrilamida (AAm) e monômeros Bis [23]. Em 1994,
Maryansky et al substituíram a matriz que era composta de ágar por gelatina e o gel passou a
chamar-se BANG [32]. Contudo, os géis poliméricos continuavam mostrando outra
desvantagem: sua resposta era inibida pela presença de oxigênio [25]. Um novo tipo de gel
polimérico, chamado de MAGIC, foi, então, desenvolvido por Fong et al em 2001 [33], no
qual o oxigênio atmosférico é ligado a um complexo organo-metálico, eliminando assim o
problema da inibição da resposta pelo oxigênio [23]. O princípio básico e fundamental da
dosimetria com os géis poliméricos citados é que a radiação ao interagir no gel provoca a
radiólise da água, liberando radicais, que provocam a polimerização dos monômeros
suspensos na gelatina. Desta forma cadeias longas de polímeros são formadas e ficam
espacialmente retidas na matriz gelatinosa nos locais de interação da radiação, permitindo que
a distribuição de dose seja medida nos dosímetros por diversas técnicas [9]. Neste sentido, os
géis poliméricos vem sendo cada vez mais estudados devido a sua grande importância na
dosimetria tridimensional das doses de radiação, buscando cada vez mais praticidade e
precisão em seus resultados [9]. Contudo, apesar de haver um claro aumento na opacidade dos
géis poliméricos após exposição à radiação, uma limitação existente é que a observação de
dose volumétrica se encontra, nos géis estudados até o momento, fortemente dependentes de
técnicas de avaliação de imagem muito sofisticadas e complexas, tais como imagens por
ressonância magnética nuclear (IRMN), tomografia óptica computadorizada (TC) com raiosX, espectroscopia vibracional e o ultrassom. Desta forma, a observação da distribuição de
dose é complexa e dificilmente pode ser acompanhada em tempo real.
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Isso dificulta o acompanhamento em tempo real da dose absorvida. Neste sentido, a
Figura 2.3 mostra um gel irradiado e a avaliação da dose volumétrica feita após análise
computadorizada.

(a)

(b)

Figura 2.3: Gel dosimétrico tridimensional (a) após irradiado e (b) depois de escaneamento para observação da
distribuição de dose (meio e à direita) [10].

Neste contexto, a partir do princípio de funcionamento utilizado em trabalhos recentes
desenvolvidos no Laboratório de Polímeros e Propriedades Eletrônicas de Materiais
(LAPPEM), da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) [1, 34], o presente trabalho tem
por objetivo a obtenção de um sistema dosimétrico à base de polímeros que tem como
princípio de funcionamento a fotoluminescência de polímeros conjugados, e a alteração de
suas propriedades óticas induzida pela exposição à radiação [12]. Este sistema funciona de
forma nova e diferente dos géis poliméricos estudados até o momento, já que ao invés de se
basear na polimerização de monômeros suspensos na matriz, baseia-se na degradação e perda
de eficiência luminosa apresentada pelos polímeros conjugados quando expostos a diferentes
tipos e doses de radiação. Desta forma, o objetivo é a obtenção de um sistema inédito que
além de facilitar o acompanhamento em tempo real da distribuição de dose, pode permitir a
sua leitura tridimensionalmente de forma simples, através da mudança de cor do sistema, que
vai do vermelho, passa pelo laranja-amarelo, até chegar ao transparente. As características dos
polímeros conjugados que os levam a candidatos naturais como material ativo de sensores são
apresentadas nos próximos itens deste capitulo.
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2.3. Polímeros Conjugados
Os polímeros são compostos com massa molar da ordem de 104 a 106 g/mol formados pela
repetição de um grande número de unidades químicas, denominadas meros [1,34,35]. A
Figura 2.4 ilustra a unidade de repetição de alguns polímeros.

Figura 2.4: Estrutura química dos cinco homopolímeros mais produzidos no Brasil. Na Figura é mostrada
somente a unidade repetitiva ou mero. Polietileno (PE), polipropileno (PP), poli(cloreto de vinila) (PVC),
poliestireno (PS) e poli(tereftalato de etileno) PET [36].

De forma geral, a facilidade e baixo custo de processamento dos materiais poliméricos
os tornaram viáveis para uso como filmes ou películas em diversas aplicações tecnológicas.
Estes fatores, atrelados à elevada resistividade elétrica e mecânica desses materiais
permitiram o emprego dos polímeros na área eletroeletrônica como materiais de excelente
isolamento elétrico [12]. Porém, com a descoberta da condutividade elétrica e da foto e
eletroluminescência de alguns polímeros tais como o trans-poliacetileno (t-PA) [37] e o
poli(p-fenilenovinileno) (PPV) [38], nas últimas décadas[1,35,37], essa classificação mudou
drasticamente e estes materiais começaram a ser investigados não apenas como isolantes
elétricos, mas também como semicondutores, o que estimulou o interesse por essa nova classe
de materiais, devido à variedade de aplicações nas quais estes poderiam ser utilizados,
atrelados ao seu baixo custo de produção e à sua facilidade de processamento [1,12]. Deste
crescente interesse veio o surgimento de uma nova e promissora área de pesquisa: a
Eletrônica Orgânica.
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A principal diferença entre os polímeros utilizados em eletrônica orgânica, conhecidos
como polímeros conjugados, e os polímeros convencionais é a alternância de ligações duplas
e ligações simples na sua cadeia polimérica principal [34], assim
ssim como mostrado na Figura
2.5, onde é possível ver a estrutura do trans-poliacetileno (t-PA).

Figura 2.5: Estrutura química do polímero conjugado trans-poliacetileno (t--PA) [34].

O item 2.3.1
.1 explica a estrutura dos polímeros conjugados e como ela influencia em
suas propriedades.

2.3.1. A hibridização sp² do carbono e sua relação com as
propriedades de polímeros conjugados
As exclusivas propriedades dos polímeros
p
conjugados são possíveis devido a estes materiais
apresentarem
m alternância das ligações C-C (σ) e C=C (σ e π) ao longo de sua cadeia
polimérica principal [39].
]. O resultado dessa alternância confere aos polímeros
semicondutores a denominação de polímeros conjugados. Neste contexto os
o polímeros
conjugados apresentam cadeia principal constituída de átomos
átomos de carbono hibridizados em
sp², ou seja, os orbitais atômicos da camada de valência do carbono se combinam a fim de
formar orbitais híbridos. O orbital 2s se combina com dois dos três orbitais p disponíveis,
resultando em três orbitais híbridos sp2 e um orbital p permanece inalterado, denominado
orbital p-puro [12]. Os três orbitais sp2 situam-se
se em um plano, separados uns dos outros por
ângulos de 120o, com o orbital p-puro
p puro remanescente perpendicular ao plano como mostrado
na Figura 2.6.
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Figura 2.6: Um carbono hibridizado sp2. Os três orbitais híbridos (negrito) equivalentes sp2 situam-se em um
plano e são separados uns dos outros por ângulos de 120°, e um único orbital p não hibridizado, perpendicular ao
plano sp2 [40].

Quando dois carbonos hibridizados sp2 se aproximam eles formam uma ligação σ
através da sobreposição de dois orbitais sp2, concomitantemente os orbitais p-puro, não
hibridizados, se aproximam com uma geometria correta para que ocorra uma sobreposição
lateral originando a formação de uma ligação π [12]. A sobreposição dos orbitais hibridizados
entre si e dos orbitais p-puro entre si, resulta na formação de uma dupla ligação entre os
átomos de carbono, apresentada na Figura 2.7, bem como a sobreposição destes carbonos.

Figura 2.7: Sobreposição de dois carbonos hibridizados sp2 para formar a dupla ligação carbono–carbono. Uma
parte da dupla ligação resulta da sobreposição σ (frontal) de orbitais sp2 e a outra parte resulta da sobreposição π
(lateral) de orbitais p não hibridizados. A ligação π tem regiões de densidade eletrônica em ambos os lados da
linha desenhada entre os núcleos [40].

Da Figura 2.7 pode-se observar que a sobreposição dos orbitais p não é tão efetiva
quanto a sobreposição dos orbitais sp². Isso faz com que ligações σ sejam mais fortes e
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estáveis do que as ligações π [1, 12]. Os átomos de carbono ligados por ligações π conjugadas
apresentam, ainda, encurtamento das distâncias interatômicas se comparadas às ligações entre
carbonos sp³, onde ocorrem apenas ligações covalentes simples, pela hibridização do orbital s
com três orbitais p [40].
A combinação dos comprimentos de ligação dos carbonos com hibridização sp² e sp³,
confere a estes materiais um comportamento eletrônico de caráter semicondutor ou até mesmo
metálico [34, 41]. Estes materiais são, então, semicondutores orgânicos e seu comportamento
semicondutor é associado aos orbitais π deslocalizados ao longo da cadeia polimérica. Sua
maior vantagem sobre os semi-condutores orgânicos não poliméricos é a possibilidade de
processamento do polímero para formar estruturas robustas e com diversas aplicações [42].
Estes semicondutores orgânicos podem apresentar, dentre outras características, a
luminescência; que será explicada no item 2.3.2.

2.3.2. Luminescência em polímeros conjugados
Energeticamente, os orbitais σ e π ligantes e anti-ligantes, respectivamente σ, π, σ* e π*, são
distintos [1] como mostrado na Figura 2.8, na qual observa-se a diferença de energia entre os
orbitais σ, σ*, π e π*.

Figura 2.8: Diagrama, em distribuição de energia, da formação de orbitais moleculares entre dois átomos de
carbono sp2 [41].

É possível notar que o orbital π é o de maior energia dentre os orbitais ligantes
(HOMO – highest occupied molecular orbital) e o orbital π* o de menor energia dentre os
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anti-ligantes (LUMO - Lowest Unoccupied Molecular Orbital). A estrutura de banda de um
polímero conjugado pode ser observada na Figura 2.9.

Figura 2.99: Estrutura de Bandas de polímeros conjugados[1].

Destaa forma, a diferença energética entre o HOMO e o LUMO (gap)
(
nessas
moléculas é dada pela diferença entre as energias dos orbitais π e π*. Desta forma, quando
q
o
gap se encontra entre 1,4 e 3,3 eV, correspondendo a comprimentos de onda compreendidos
entre 890 e 370 nm, ou seja, compreendendo a região do espectro eletromagnético visível, a
molécula é capaz de emitir radiação quando seus elétrons são excitados por meio de corrente
elétrica (eletroluminescência), ou luz (fotoluminescência) [12,43,44].
A luminescência destes materiais foi descrita pela primeira vez em 1990, usando
poli(p-fenileno
fenileno vinileno), como monocamada semicondutora
semicondutora entre eletrodos metálicos [42]. O
PPV apresenta uma emissão verde-amarelada,
verde amarelada, já alguns de seus polímeros derivados, cujas
estruturas químicas são exemplificadas na Figura 2.10,, produzem emissão luminosa centrada
em comprimentos de onda ligeiramente deslocados daquela observada
observada no PPV. Isso permite a
construção de dispositivos emitindo em diferentes cores, pela simples modificação química da
molécula, por meio da introdução de grupos laterais [39].
[
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Figura 2.10: Estrutura molecular do PPV (1) e de alguns polímeros derivados do PPV: (2) poli(2,5-dimetoxi-pfenileno vinileno); (3) poli(2-ciano-p-fenileno vinileno); (4) poli(8-ciano-p-fenileno vinileno) [39].

Um grande número de outras estruturas moleculares tem sido utilizado como camada
emissiva ou transportadora de carga em diodos emissores de luz, também conhecidos como
LEDs (light-emmiting diodes) [42]. O caráter luminescente dos materiais orgânicos
conjugados, aliado às suas variadas vantagens atraiu o interesse não só de grupos de pesquisa
como de diversas empresas ao redor do mundo nos últimos anos. O item 2.3.3 aborda com
detalhes a aplicação destes materiais na eletrônica orgânica.

2.3.3. Polímeros conjugados e a eletrônica orgânica
A luminescência de polímeros conjugados, suas boas propriedades mecânicas, além de seu
baixo custo e facilidade de processamento, permitiu 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 [45]. Neste contexto, hoje em dia,
já existem inúmeras e incríveis aplicações para estes materiais, tais como: células
fotovoltaicas de grande área, displays flexíveis com excelente resolução e nitidez, além de
painéis de iluminação de grande área e com alta eficiência luminosa, além das tradicionais
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aplicações já conhecidas, como tintas e embalagens [34,12]. Alguns dispositivos
confeccionados utilizando-se polímeros conjugados são mostrados na Figura 2.11.

Figura 2.11: Dispositivos confeccionados utilizando-se polímeros semicondutores [46 – 48].

Entretanto, os polímeros conjugados luminescentes podem ter sua utilidade limitada
pela diminuição de sua eficiência luminosa e pelo seu tempo de vida relativamente curto.
Apesar de haver uma grande gama de possíveis aplicações, as mudanças nas propriedades
destes materiais em função do tempo, quando expostos à radiação, umidade e/ou oxigênio [1]
inviabilizam sua aplicação e competitividade no mercado [12]. Por este motivo, a
compreensão dos motivos dessas mudanças tem sido foco de diversos estudos, os quais
propõe que a otimização da eficiência luminosa e do tempo de vida útil só será possível
quando os mecanismos ligados à degradação destes materiais puderem ser entendidos [34].
Dentre os mecanismos estudados, é destacada a foto-oxidação da cadeia polimérica, onde
devido à presença de luz e oxigênio, ocorre a oxidação das ligações vinílicas (C=C) e
consequente formação de ligações carbonílicas (C=O), [1,11],34,41,49,50,51-63]. Desta
forma, o comprimento da conjugação da cadeia principal é reduzido, o que provoca perda da
eficiência luminosa [41,49,51,55,57-60].
Todavia, se por um lado o efeito da fotodegradação constitui atualmente uma barreira
comercial para os dispositivos orgânicos emissores de luz, por outro lado, o controle desse
efeito abre a possibilidade de desenvolvimento de novos sensores de acúmulo de dose de
radiação [4,64], onde as mudanças na cor e nos espectros de absorção e emissão de polímeros
luminescentes expostos à radiação são não só toleráveis, mas, na verdade, desejáveis, já que a
mudança na sua coloração será o indicador da dose de radiação recebida [1].
Apesar de muito estudados, os mecanismos e os produtos finais da foto-oxidação
ainda não são completamente estabelecidos ou entendidos, havendo ainda muitas
controvérsias na literatura [34]. Entretanto, a compreensão dos mecanismos responsáveis por
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tais efeitos não são objetivo deste trabalho, mas sim a utilização de tais efeitos na obtenção de
sistemas que respondam, com mudanças de cor, à radiação e possam ser aplicados em
dosimetria tridimensional.
O próximo tópico trata de explicar sobre as possíveis aplicações dos polímeros
conjugados no desenvolvimento de dispositivos detectores de radiação.

2.3.4. Polímeros conjugados na confecção de sensores de radiação
Assim como já foi dito no item 2.1, a existência de dispositivos que indiquem a presença de
um campo de radiação, ou ainda a dose emitida por uma fonte radioativa tem se tornado cada
vez mais importante. Neste sentido, detectores de radiação utilizando-se materiais poliméricos
começaram a ser estudados a partir da década de 1950, principalmente com o
poli(metilmetacrilato) [45]. Porém, somente na década de 1980 é que as pesquisas sobre o uso
de polímeros como materiais sensíveis à radiação se intensificaram através do
desenvolvimento de dosímetros a base de poliacrilamida, poliálcool vinílico e poliestireno.
Nos anos seguintes, outros polímeros começaram a ser usados também em dosímetros, como
é o caso do gel polimérico, aplicado à detecção de micro-ondas [45], ou em medidas de
distribuição de dose tridimensional, como citado no item 2.2.1.
Neste contexto, os estudos referentes à degradação dos polímeros conjugados surgiram
de forma oportuna, uma vez que estes materiais apresentam variações nas suas propriedades
óticas quando expostos a diferentes tipos e doses de radiação e isso possibilita sua aplicação
na dosimetria. Desta forma, a necessidade de controle e monitoramento de radiação tornou-se
uma oportunidade de desenvolver novos detectores e sensores à base de materiais orgânicos
luminescentes [4,11],12]. Esses dosímetros têm grande potencial para aplicação na área
médico hospitalar, já que há uma grande necessidade de controle da dose incidida no paciente
em alguns tratamentos ou até mesmo na aferição de equipamentos hospitalares. Neste
contexto, há alguns anos que um grande número de pesquisadores vem estudando o uso de
semicondutores orgânicos como o PPV e derivados como detectores [42,50] por apresentarem
mudanças drásticas em suas propriedades ópticas quando expostos à radiação.
As vantagens da utilização destes materiais como detectores são significantes: (i)
dispositivos com grande área podem ser facilmente fabricados, (ii) são baratos e (iii) sua
mudança de cor permite um acompanhamento em tempo real da incidência da radiação.
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O MEH-PPV, especialmente, tem sido foco de estudo, por apresentar mudança nas
propriedades ópticas na região do visível. Esta característica é determinante na fácil leitura de
dispositivos à base desse material quando exposto à radiação, como radiação azul ou raios X,
utilizados respectivamente na fototerapia neonatal e no tratamento de pacientes oncológicos
[12, 65].
Até o ano de 2005 as mudanças nas propriedades do MEH-PPV quando exposto à
radiação ionizante só eram observadas para altas doses (maiores que a escala de 1 kGy), foi
quando BIANCHI et al. [11] monitoraram em seu trabalho o efeito da radiação gama em
soluções de MEH-PPV e concluíram que estas soluções podem ser usadas em ensaios de
dosímetros simples em um amplo intervalo de dose (de poucos Gys a kGys) que é adequado a
diversas aplicações médicas. Além disso, no LAPPEM – UFOP tem sido desenvolvidos e
patenteados dosímetros de radiação azul com aplicação em fototerapia neonatal, como o
mostrado na Figura 2.12.

Figura 2.12: Selo inteligente de acúmulo de dose de luz azul para monitoramento de radiação utilizada em
fototerapia neonatal [12].

Esses dispositivos apresentam como princípio de funcionamento a mudança de
tonalidade da coloração da solução de MEH-PPV, bem como da sua intensidade de
fotoluminescência. Neste sentido, a Figura 2.13 apresenta as soluções de MEH-PPV em
clorofórmio (CHCl3) utilizadas no estudo e confecção destes dispositivos, antes e após
diferentes tempos de exposição à radiação, onde é possível observar a sua mudança de cor.
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Figura 2.13: Solução de MEH-PPV/Alq3 antes e depois da exposição à radiação [66].

Baseado nos estudos já realizados sobre a degradação do MEH-PPV quando exposto à
radiação, o presente trabalho propõe, então, o emprego deste polímero como material ativo de
um sistema para utilização em dosimetria tridimensional, onde a degradação deste polímero
induzida pela radiação é a base do princípio de operação do sensor.
Em resumo, neste Capítulo foi apresentada a necessidade do monitoramento das doses
de radiação, utilizadas hoje em diversas aplicações, além da importância e das principais
características da dosimetria tridimensional, bem como o histórico e o princípio de
funcionamento dos principais géis utilizados para esta aplicação. Foram também discutidos
aspectos teóricos relacionados às características de polímeros conjugados, como a estrutura, a
luminescência e a foto-oxidação destes materiais. Por fim, através do que foi apresentado, foi
demonstrada a grande importância do desenvolvimento e estudo de novos materiais para
utilização em dosimetria tridimensional que aliadas à já demonstrada utilidade dos polímeros
conjugados como princípio básico para desenvolvimento de sensores de radiação, pode
propiciar a obtenção de um novo sistema, para uso em dosimetria tridimensional, que tenha
baixo custo, seja de fácil leitura e apresente resposta em tempo real. A Figura 2.14 traz um
diagrama que mostra os principais temas abordados neste Capítulo e como sua compreensão
culmina no conhecimento básico necessário para compreender o desenvolvimento do material
proposto neste trabalho.
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Figura 2.14: Fluxograma que evidencia os principais
incipais temas abordados neste Capítulo.
C

Os sistemas estudados neste trabalho foram confeccionados utilizando-se
utilizando o policloreto
de vinila (PVC)) por ser um polímero versátil e de baixo custo, o plastificante diisononil
ciclohexano-1,2-dicarboxilato
dicarboxilato (DINCH)
(
) que permite alterar as propriedades mecânicas do
PVC de modo a permitir que o material seja moldado em diferentes formas, além do polímero
luminescente poli[2-metóxi,5--(2-etilhexiloxi)-p-fenilenovinileno] (MEH-PPV)
PPV) que,
que devido à
sua degradação frente à radiação, apresenta mudança de cor e torna possível a produção de
um material onde a distribuição de dose possa ser observada
observada em tempo real. O próximo
Capítulo
apítulo explica as principais características destes materiais que justificam
justificam a sua escolha
para a confecção dos sistemas
stemas em estudo neste trabalho.
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CAPÍTULO III
MATERIAIS E MÉTODOS
No presente Capítulo são apresentados os materiais escolhidos e os métodos utilizados no
preparo das soluções e das amostras dos sistemas poliméricos confeccionados e estudados
neste trabalho, o sistema PVC:DINCH e o sistema PVC:DINCH:MEH-PPV. Desta forma,
esse Capítulo apresenta desde as principais características e propriedades que levaram à
escolha dos materiais utilizados, até os métodos empregados na preparação das amostras dos
sistemas luminescentes que são foco deste trabalho.

3.1. Reagentes ou compostos utilizados
Neste trabalho foi utilizado o poli[2-metóxi,5-(2-etilhexiloxi)-p-fenilenovinileno] (MEHPPV) adquirido comercialmente da empresa Sigma Aldrich, dissolvido em tetrahidrofurano
(THF) também obtido da empresa Sigma Aldrich, como material ativo do sistema
luminescente desejado, bem como um material oticamente transparente na região do visível, o
policloreto de vinila (PVC) adquirido comercialmente da empresa Basf, como matriz dos
sistema, além do plastificante diisononil ciclohexano-1,2-dicarboxilato (DINCH) também
obtido da empresa Basf, utilizado como aditivo capaz de alterar as propriedades da matriz de
PVC.
Já que os estudos foram realizados a partir da excitação do material com LED azul, a
fim de estudar as mudanças nas propriedades óticas do sistema como resposta à exposição à
radiação, o MEH-PPV foi escolhido por apresentar emissão, quando excitado com radiação
azul, 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 [12]. Além disso, foi selecionado um polímero para ser a matriz do sistema, que
apresentasse transparência na região visível do espectro eletromagnético para que, assim, a
sua utilização não prejudicasse as propriedades óticas dos polímeros luminescentes que são o
princípio de funcionamento dos sensores de campo de radiação. O polímero escolhido para
ser a matriz do sistema foi o PVC por ser uma matriz transparente, que não influenciaria nas
propriedades óticas do material ativo do sensor, além de poder ser moldado em três
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dimensões e ter suas propriedades ajustadas com a adição de um plastificante. Neste sentido,
o DINCH foi adicionado ao PVC em diversas proporções para que fossem encontradas as
melhores propriedades para o sistema desejado.
Além disso, a escolha do PVC deveu-se também a uma reação conhecida como
desidrocloração [67], que ocorre quando o polímero é exposto à temperatura ou à radiação e
que pode ser uma facilitadora da reação de degradação do MEH-PPV em meio sólido, tendo
em vista que alguns resultados prévios encontrados na literatura [1,34] mostram que o
mecanismo de degradação por radiação ionizante do MEH-PPV parece ser dependente de
solventes à base de cloro.
A seguir serão descritos detalhadamente todos os materiais escolhidos. Para facilitar a
compreensão nos próximos itens são apresentados o polímero usado como matriz do sistema,
o aditivo incorporado neste polímero para alterar suas propriedades mecânicas e, em seguida é
apresentado o material fluorescente, usado como material ativo, que responderá à radiação.

3.1.1. Policloreto de Vinila – PVC
Atualmente o PVC é o segundo maior termoplástico consumido no mundo, sendo um
polímero de uso comum devido ao seu baixo custo e à sua grande versatilidade em termos de
aplicações [68].

Sua unidade monomérica é constituída por um átomo de cloro e dois

carbonos como mostrado na Figura 3.1.

Figura 3.1: Estrutura monomérica do PVC [68].

Sabe-se que a exposição do PVC à radiação ionizante ou a altas temperaturas promove
a formação de radicais livres, que em contato com o oxigênio atmosférico reagem para formar
estruturas oxidadas [69]. Estas reações podem causar a liberação de cloreto de hidrogênio
(HCl) ou de cloro radicalar (Cl.) além da formação de ligações duplas conjugadas e ligações
cruzadas na cadeia, o que resulta em um processo conhecido como desidrocloração [67].
Neste processo, quando a radiação interage com o polímero, o resultado é um estado
eletrônico excitado da molécula. Com o excesso de energia ocorre uma quebra homolítica das
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ligações C-Cl, com a formação de um radical alquil e um radical cloro, sendo este último o
responsável pela propagação da desidrocloração [69,70]. A retirada de um átomo de
hidrogênio do grupo metileno adjacente às ligações C-CI, pelo radical cloro, resulta em um
radical muito instável além da liberação de cloreto de hidrogênio. Este radical é estabilizado
pela formação de uma dupla ligação, e consequente liberação de um novo radical cloro, que
dará continuidade à reação [69 - 73].
Desta forma, dado que se pretende, em estudos futuros, avaliar a resposta ótica do
sistema também para radiações ionizantes, a utilização do PVC pode ser oportuna neste
sistema devido ao mecanismo de desidrocloração [67]. Tendo em vista que o mecanismo de
degradação do MEH-PPV mostra certa dependência a solventes à base de cloro, a
desidrocloração pode funcionar como facilitadora da degradação do polímero conjugado em
meio sólido quando exposto à radiação ionizante. Além disso, já foi observado na literatura
que tanto em soluções preparadas com solventes que não são à base de cloro, quanto em
filmes, a resposta ótica do MEH-PPV à radiação ionizante só ocorre para doses muito
elevadas [1,34].
Além disso, o PVC apresenta baixo custo e é, dentre os polímeros, o mais versátil, já
que devido à sua necessidade de ser formulado mediante a incorporação de aditivos, o PVC
pode ter suas características alteradas dentro de um amplo espectro de propriedades em
função da aplicação final [67], variando desde o rígido ao extremamente flexível, ou desde o
transparente ao completamente opaco, dependendo da incorporação de aditivos, assim como
mostra a Figura 3.2.

Figura 3.2: Utilização do PVC com diferentes propriedades em diferentes aplicações [74-76].

Neste sentido, os plastificantes são os aditivos que mais se destacam na indústria do
PVC. Eles são responsáveis por proporcionar ao polímero uma maior flexibilidade e maior
ductibilidade [68]. Uma vez que o PVC apresenta muitos pontos de interação ao longo de sua
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cadeia, a introdução de um plastificante provoca um afastamento dessas cadeias
macromoleculares, dificultando suas interações e mascarando os centros de forças de atração
intermoleculares, produzindo um efeito similar ao de um polímero com poucos pontos de
ligação [73].
Neste trabalho desejava-se que o material produzido fosse maleável e pudesse ser
produzido em diferentes formas e observou-se que existiam alguns géis decorativos à base de
PVC, como os mostrados na Figura 3.3, que obedeciam a estes critérios.

Figura 3.3: Géis comerciais decorativos à base de PVC [77].

Desta forma, um plastificante foi adicionado ao sistema de PVC, a fim de conferir
maior maleabilidade ao material e permitir que este pudesse ser moldado na forma que fosse
conveniente, o que é necessário para a fabricação de phantons para utilização em dosimetria
tridimensional. Neste contexto, o próximo item trata de explicar o que é o plastificante
DINCH e justificar a sua escolha para a confecção do sistema.

3.1.2. Diisononil ciclohexano-1,2-dicarboxilato – DINCH
Plastificantes são moléculas relativamente pequenas e de baixa massa molar. Estas espécies
químicas são adicionadas aos materiais poliméricos com intenção de melhorar,
principalmente, a flexibilidade e a maleabilidade de materiais rígidos, assim como a
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aplicabilidade desse material, considerando que com a incorporação destes aditivos pode-se
atingir praticamente quaisquer propriedades desejadas.
Mesmo alterando as propriedades físico–químicas da matriz polimérica, os
plastificantes não alteram a estrutura do material. Contudo, uma das características
necessárias para a utilização de um plastificante é que esta molécula seja solúvel e compatível
com o polímero [68,69], já que a flexibilidade de materiais rígidos é alcançada pela ação dos
plastificantes dentro das cadeias poliméricas. Neste contexto, a ação do plastificante consiste
basicamente em diminuir a intensidade, ou força, de ligação entre as moléculas do polímero.
Estas ligações, conhecidas como força de Van der Walls, conferem ao PVC uma rigidez
extremamente alta. Então, o plastificante diminui estas forças, reduzindo a atração
intermolecular e, por consequência, aumentando a flexibilidade da cadeia polimérica e
provocando interferências nas condições de processamento e propriedades do produto final,
tais como dureza, flexibilidade, opacidade, dentre outras [73].
O processo de plastificação do PVC atualmente ainda tem como base plastificantes
derivados de ftalatos. Porém, estudos recentes demonstraram que derivados de ftalatos
apresentam toxicidade [68,78], sendo necessária a sua substituição. Neste contexto, a
legislação européia tem estabelecido limites para a presença de ftalatos em PVC utilizados em
diferentes aplicações, visando preservar tanto a saúde humana como o meio ambiente [68].
Desta forma, em 2002, a BASF: The Chemical Company, uma empresa química que
traz em seu portfólio de produtos desde químicos, plásticos até petróleo e gás [79], introduziu
um plastificante alternativo para uso nas aplicações do PVC. O diisononil ciclohexano-1,2dicarboxilato (DINCH), chamado comercialmente pelo nome de Hexamoll, é um plastificante
primário, isto é, tem alta compatibilidade com o PVC [80] e foi desenvolvido para uso em
aplicações sensíveis onde problemas toxicológicos e de exposição foram fonte de grande
preocupação, como a fabricação de brinquedos, dispositivos médicos e hospitalares e
embalagens de alimentos [81]. Desta forma, o DINCH é um substituto para os plastificantes a
base de ftalatos de alta massa molécular [82] e tem fórmula molecular C26H48O4. Sua estrutura
está demonstrada na Figura 3.4.
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Figura3.4: Fórmula molecular do Diisononil ciclohexano-1,2-dicarboxilato (DINCH) [2].

O DINCH é adequado para o uso com PVC e outros polímeros polares. Além disso,
em relação a outros plastificantes como o dioctil ftalato (DOP) ou diisononil ftalato (DINP),
apresenta uma menor viscosidade inicial e melhor estabilidade da viscosidade [83,84].
A utilização do PVC juntamente ao plastificante DINCH possibilitou que o material
confeccionado pudesse ser moldado em qualquer forma desejada. Para que este sistema
pudesse ser utilizado como um sensor de leitura em tempo real para doses de radiação em três
dimensões foi necessário introduzir ao sistema um material que respondesse à radiação com a
mudança de cor. Desta forma, o material utilizado como princípio de funcionamento para o
sistema luminescente desenvolvido neste trabalho foi o poli[2-metóxi-5-(2’-etilhexilóxi)-1,4fenilenovinileno]

(MEH-PPV). Neste sentido, o próximo item aborda suas principais

características que o levaram a ser escolhido para utilização na confecção deste sistema.

3.1.3. Poli(2-metóxi,5-etil(2-hexilóxi)parafenilenovinileno) – MEHPPV
O poli[2-metóxi-5-(2’-etilhexilóxi)-1,4-fenilenovinileno] (MEH-PPV) é um homopolímero,
pois apresenta uma única unidade repetitiva em sua cadeia [85], é um polímero conjugado,
derivado solúvel do poli(p-fenilenovinileno) - PPV, que possui fórmula molecular
(C18H28O2)n [34] e possui foto e eletroluminescência na região do vermelho-laranja [85]. O
polímero é formado por repetições do monômero [2-metóxi-5-(2’-etilhexilóxi)-1,4fenilenovinileno] constituindo uma cadeia principal formada por alternância de ligações
simples e duplas de átomos de carbonos (C-C e C=C). Tal característica confere a esse
polímero as propriedades eletrônicas de um polímero conjugado [1], discutidas no item 2.4 do
Capitulo 2. Sua fórmula estrutural está representada na Figura 3.5.
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Figura 3.5: Estrutura monomérica do MEH-PPV [18].

O MEH-PPV dissolvido em THF apresenta máximos de absorção e fotoemissão em
~500 nm e ~550 nm [86], respectivamente, o que significa que ele absorve radiação na região
do azul e emite na região vermelho-laranja do espectro visível, como mostra a Figura 3.6.

(a)

(b)

Figura 3.6: Espectros de (a) absorção e (b) emissão de solução de MEH-PPV em THF [86].

Quando exposto à radiação, é descrito na literatura [1,4,34,12,64] que os espectros de
absorção e de emissão do MEH-PPV tendem a sofrer mudanças em suas formas e
intensidades devidas, principalmente, a efeitos de fotoxidação da cadeia polimérica principal
desse polímero [12]. Resultados da literatura mostram que as ligações vinílicas são oxidadas
com a exposição do MEH-PPV à radiação [12], ocorrendo a formação de carbonilas. No
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entanto, de acordo com outros autores, provavelmente também deve ocorrer a formação e
cisão de outras ligações na cadeia polimérica [12,87,88]. Em especial, resultados de FTIR e
RMN evidenciam a substituição das ligações vinílicas na 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 [12]. A
principal consequência deste efeito é o deslocamento dos espectros para menores
comprimentos de onda, o que resulta em uma alteração na cor do material. Esse efeito é de
suma importância para o desenvolvimento de sensores de radiação, pois permite associar a
cor do polímero com a dose de radiação a qual ele foi exposto [34,64].
Muitos dos estudos do MEH-PPV tem como foco principal a compreensão dos efeitos
de fotoxidação do MEH-PPV, que são a principal motivação para o desenvolvimento de
sensores de acúmulo de dose de radiação eficientes, uma vez que a mudança na cor e nos
espectros de fotoemissão desse polímero induzidos por radiação motiva a fabricação de
dispositivos inteligentes que correlaciona dose-cor como seu principio de operação [1].

3.2.Preparação das amostras
Para a confecção dos sistemas foram inicialmente preparadas soluções de PVC em THF e a
partir destas soluções foram confeccionados sistemas com diferentes proporções de DINCH.
Após ser encontrada a melhor proporção PVC:DINCH para as propriedades desejadas,
soluções de PVC em THF com uma proporção fixa de DINCH foram preparadas e uma outra
solução, contendo o polímero luminescente MEH-PPV foi adicionada à solução. Estas
soluções foram depositadas em placas de Petri e as amostras foram formadas via casting.

3.2.1. Preparação das soluções de PVC e dos sistemas de PVC:DINCH
O solvente utilizado na preparação das amostras foi o tetrahidrofurano, um solvente industrial
amplamente reconhecido por sua exclusiva combinação de propriedades. Este solvente foi
escolhido por apresentar um bom poder de solubilização tanto para o MEH-PPV quanto para
o PVC. As soluções de PVC foram, então, preparadas em THF com a concentração de 0,1
g/ml. A partir destas soluções, foram preparados sistemas com concentrações de DINCH de
11, 36, 53, 84, 122, 194 e 600 pcr, além de uma amostra sem o plastificante. Essas proporções
foram escolhidas a partir da Figura 3.7, retirada do livro Tecnologia do PVC [80], onde
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observa-se que compostos de PVC são considerados rígidos quando não há adição de
plastificante (0 pcr) e são considerados altamente flexíveis quando há adição de 600 pcr de
plastificante. Desta forma, proporções compreendidas entre 0 e 600 pcr foram escolhidas a
fim de investigar sua influência nas propriedades dos sistemas.

Figura 3.7: Propriedades comparativas de compostos de PVC com diferentes graus de plastificação [80].

As amostras foram preparadas pela deposição de 5 mL das soluções de PVC em THF
com as diferentes proporções de DINCH em placas de Petri de 5,5 cm de diâmetro, como a
mostrada na Figura 3.8 para evaporação do solvente e consequente formação do sistema.

Figura 3.8: Placa de Petri utilizada para deposição da solução de PVC:DINCH.
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No preparo das soluções de PVC pesou-se a quantidade necessária para o preparo de
50 ml da solução, que foi transferida para um balão volumétrico de 50 ml onde foi adicionado
THF até completar o volume de 50 ml. A solução de PVC em THF tem aparência
transparente, como pode ser visto na Figura 3.9.

Figura 3.9: Solução de PVC em THF.

Foram, então, adicionados os volumes necessários de DINCH a alíquotas da solução
de PVC com concentração de 0,1 g/ml para confeccionar 5 ml de cada solução com as
proporções finais desejadas. Posteriormente, cada solução foi vertida em uma placa de Petri
de 5 cm de diâmetro. As placas foram colocadas na capela, tampadas com tampas de vidro,
onde as amostras foram formadas via casting, pela evaporação natural do solvente. As
amostras com diferentes proporções de DINCH podem ser vistas na Figura 3.10.
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Figura 3.10: Amostras de sistema de PVC com diferentes proporções do plastificante DINCH.

3.2.2. Preparação das soluções e dos sistemas de MEH-PPV
PPV
Após a preparação e o estudo das amostras dos sistemas de PVC:DINCH, foram
f
confeccionados sistemas de PVC:DINCH:MEH-PPV
PVC
PPV com 600 pcr de DINCH,
DINCH já que essa foi
uma proporção que apresentou boas propriedades físicas para o sistema desejado.
desejado Para a
fabricação das amostras do sistema luminescente, foi preparada uma solução de PVC:DINCH
PVC:
em THF com 600 pcr de DINCH, assim como descrito no item 3.2.1. do Capítulo
apítulo 3.
Concomitantemente, foi
foi preparada uma solução em THF de MEH-PPV
MEH
para qual foi
pesada a massa necessária do composto para a confecção de uma solução de 100 ml com
concentração de 50 µg/ml. Desta solução foi retirada a alíquota necessária para produzir o
sistema a qual foi adicionado o volume necessário da solução de PVC:DINCH. A solução
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resultante é mostrada na Figura 3.11, primeiramente sem exposição à radiação e depois sob
exposição à luz azul, onde é possível,
possível então, observar sua fotoluminescência.

(a)

(b)

Figura 3.11: Solução de PVC:DINCH:MEH-PPV
PVC:DINCH:MEH
em THF (a) sem exposição à radiação e (b) sob exposição à
luz azul, respectivamente.

solução a mesma foi depositada em placas de Petri de 5,5 cm de
Após o preparo da solução,
diâmetro,, como a mostrada na Figura 3.9, para evaporação do solvente e formação das
amostras do sistema luminescente,
luminescente via casting. As amostras obtidas foram retiradas das placas
de Petri para serem estudadas e algumas delas foram cortadas, da forma mais adequada para
cada análise. Algumas amostras são mostradas na Figura 3.12.

(a)

(b)

Figura 3.12: Amostra do sistema PVC:DINCH:MEH-PPV
PVC:DINCH:MEH
(a) após ser retirada da placa de Petri e (b) após
cortada.

Em resumo, este Capítulo
apítulo mostrou desde a escolha dos materiais e suas principais
propriedades que levaram a ser escolhidos, passando pela preparação das soluções de PVC,
PVC:DINCH e PVC:DINCH:MEH-PPV,
PVC:DINCH:MEH
, a deposição dessas soluções, a formação das
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amostras, até a obtenção do sistema desejado,
desejado, que fosse capaz de responder oticamente à
exposição à radiação. A título
tulo de ilustração, a Figura 3.13 mostra um breve esquema do
desenvolvimento do trabalho, passando
passando desde a escolha dos materiais utilizados até a
obtenção do material proposto.

Figura 3.13: Esquema representativo do desenvolvimento do presente trabalho.

O próximo Capítulo
apítulo mostra os equipamentos empregados e descreve os procedimentos
experimentais utilizados para cada análise feita, tanto para o sistema PVC:DINCH, quanto
para o sistema luminescente PVC:DINCH:MEH-PPV.
PVC:DINCH:MEH
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CAPÍTULO IV
EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS
Neste Capítulo são apresentadas breves descrições dos equipamentos e dos procedimentos
experimentais utilizados nas caracterizações térmicas e óticas dos sistemas preparados e
utilizados ao longo desse trabalho. Para tanto foram realizadas medidas de (i) análise térmica
dinâmico-mecânica (DMTA), a fim de avaliar a influência do plastificante nas propriedades
mecânicas e na temperatura de transição vítrea (Tg) dos sistemas PVC:DINCH; (ii) análise
termogravimétrica (TGA), para avaliação da perda de massa do sistema PVC:DINCH em
função do aumento da proporção de plastificante no material; (iii) espectroscopia de absorção
no Ultravioleta/Visível (UV/Vis) para avaliação das mudanças obtidas nos espectros de
absorção dos sistemas PVC:DINCH:MEH-PPV com diferentes tempos de exposição à luz
azul; (iv) espectroscopia de fotoluminescência (PL), para obtenção dos espectros de
fotoluminescência e verificação das respostas óticas do sistema à radiação; além de (v)
diagrama de cromaticidade, para determinação da mudança de cor das amostras dos sistemas
PVC:DINCH:MEH-PPV com o aumento do tempo de exposição à radiação.

4.1. Caracterizações Térmicas
As propriedades térmicas dos géis produzidos neste trabalho e descritos no Cap. III foram
avaliadas utilizando-se o equipamento Dynamic Mechanical Analysis modelo Q800 da TA
Instruments para análises termo-dinâmico-mecânicas e um analisador térmico simultâneo da
marca NETZSCH, modelo STA 449 F3 Jupiter para as análises termogravimétricas. Estes
equipamentos estão disponíveis na Universidade Federal do ABC (UFABC) que é
colaboradora deste trabalho. Nos próximos itens são apresentados os detalhes destes sistemas.

4.1.1. Análises Dinâmicas Mecânicas Q800 – TA instruments
Para as análises de DMTA, foram utilizadas amostras dos sistemas de PVC com diferentes
proporções de DINCH, preparados como descrito no item 3.2.1 do Capítulo 3, com 5 mm de
largura, 30 µm de espessura e 20 mm de comprimento.
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O objetivo dessas medidas foi avaliar o comportamento dos sistemas de PVC quando
incorporadas diferentes porcentagens de DINCH, já que sabe-se que a adição de plastificante
pode alterar significativamente as propriedades do PVC e estas alterações são desejadas na
confecção do material desenvolvido neste trabalho. Neste contexto, avaliar as propriedades
dos sistemas é importante para que se possa encontrar a proporção de plastificante mais
adequada para o material desejado.
O equipamento utilizado foi o Dynamical Mechanical Analysis, modelo Q800, da
marca TA instruments, como o mostrado na Figura 4.1, que é capaz de operar em uma faixa
de temperatura de -150 a 600ºC e taxa de aquecimento de 0,1 a 20ºC/min. Para a realização
das medidas foi usada uma taxa de aquecimento de 3ºC/min, partindo-se de -95ºC até 100ºC.
O equipamento foi operado no módulo de tração a uma frequência de 1,00 Hz.

Figura 4.1:Dynamical Mechanical Analysis, modelo Q800- TA instruments [89].

4.1.2. Analisador térmico simultâneo STA 449 F3 Jupiter - NETZSCH
As medidas de TGA foram realizadas com amostras de 10 mg ± 1mg dos sistemas
PVC/DINCH preparados como descrito no item 3.2.1. do Capítulo 3. O objetivo dessas
medidas foi avaliar a influência de diferentes quantidades de DINCH na degradação térmica
do PVC e em suas etapas de perda de massa. Para tanto foram estudadas amostras com 0, 11,
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36, 53, 84, 122, 194 e 600 pcr de DINCH, proporções escolhidas a partir da tabela mostrada
na Figura 3.8, como mencionado no item 3.2.1 do Capítulo 3.
Para as análises termogravimétricas, foi utilizado um analisador térmico simultâneo
STA 449 F3 Jupiter, da marca NETZSCH, como o mostrado na Figura 4.2, ele permite a
medição das mudanças em massa e dos efeitos térmicos entre -150ºC e 2400ºC. As amostras
foram analisadas com uma faixa de aquecimento de 10ºC/min usando-se nitrogênio como gás
de arraste com um fluxo contínuo de 50 ml/min a partir da temperatura ambiente até 700ºC. A
análise dos dados de medição foi executada em um PC acoplado ao equipamento.

Figura 4.2: Analisador térmico simultâneo STA 449 F3 Jupiter – NETZSCH [9].

4.2. Medidas Óticas
As propriedades óticas dos sistemas produzidos neste trabalho e descritos no Cap. III foram
caracterizados utilizando-se um espectrômetro UV-vis SHIMADZU série 1650, um
espectrofotômetro Ocean Optics USB 2000 acoplado a um LED azul (440 a 500 nm e
intensidade máxima em 462 nm) e o software Color Calculator desenvolvido pela empresa
Radiant Imaging e disponível gratuitamente para download [9]. Todos disponíveis no
LAPPEM - UFOP. A seguir são apresentados os detalhes dos sistemas.
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4.2.1. Espectrofotômetro UV-VIS série 1650 - SHIMADZU
Para estudar o

efeito

da radiação

nas

propriedades de

absorção

do

sistema

PVC:DINCH:MEH-PPV foram realizadas medidas de espectroscopia de absorção para
diferentes tempos de exposição à radiação das amostras preparadas como descrito no item
3.2.2 do Capítulo 3. O objetivo dessas medidas foi avaliar o comportamento dos espectros de
absorção do sistema confeccionado quando exposto à radiação azul.
Desta forma, espectros de absorção na região do UV-VIS dos sistemas foram obtidos
em temperatura ambiente utilizando-se o espectrômetro UV-VIS SHIMADZU série 1650,
mostrado na Figura 4.3, que possui faixa de operação de 190 - 1100 nm e é acoplado a um
computador para aquisição e tratamento de sinais. 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 400 nm a 800 nm à temperatura
ambiente.

Figura 4.3: Espectrofotômetro UV-VIS série 1650 – SHIMADZU.

4.2.2. Espectrofotômetro Ocean Optics USB 2000
Para estudar o efeito da radiação na fotoluminescência do sistema PVC:DINCH:MEH-PPV
preparado como descrito no item 3.2.2 do Capítulo 3, foram realizadas medidas de
espectroscopia de fotoluminescência para diferentes tempos de exposição à radiação
proveniente de um LED azul, com radiância de 60 µW/cm2/nm e pico de emissão em torno
de 470 nm, que tem seu espectro de emissão mostrado na Figura 4.4, onde uma faixa do
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espectro eletromagnético visível foi colocada junto ao gráfico para facilitar a visualização da
cor do LED.

Figura 4.4: Espectro de emissão do LED utilizado para excitação/exposição dos sistemas à luz azul.

O objetivo desse estudo foi avaliar como a exposição à luz azul altera os espectros de
fotoluminescência do sistema e como isso altera a sua coloração, já que o objetivo deste
trabalho é o desenvolvimento de um sistema que altere sua cor com o aumento da dose de
radiação, para que, desta forma, possa ser utilizado em dosimetria tridimensional permitindo o
acompanhamento da distribuição de dose no sistema em tempo real.
É importante destacar que a escolha da fonte de luz azul, cujo espectro é apresentado
no gráfico da Figura 4.4, é idêntica à utilizada no tratamento fototerápico da icterícia neonatal.
Ou seja, buscou-se neste trabalho usar uma fonte de radiação simples e aplicada na área
médica que pudesse, além de servir como fonte de excitação dos sistemas poliméricos,
também servir como um apelo para novas aplicações [12].
Para a realização de medidas de espectroscopia de fotoluminescência dos géis foi
utilizado o Espectrofotômetro Ocean Optics USB 2000 como o mostrado na Figura 4.5 junto
a uma fibra ótica.
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Figura 4.55: Espectrofotômetro Ocean Optics USB 2000 [92].

O espectofotômetro foi acoplado ao LED azul (430 a 500 nm e intensidade máxima
em 463 nm), o qual foi usado como fonte de excitação dos sistemas orgânicos. O aparato
experimental montado para aquisição dos dados de fotoluminescência dos sistemas
sist
é
apresentado na Figura 4.6.

Figura 4.6: Aparato experimental utilizado para aquisição de dados de fotoluminescência das amostras.
amostras

A Figura 4.6 mostra o LED azul utilizado como fonte luminosa para excitar os géis
luminescentes, que foram posicionados abaixo da fonte luminosa. Ao lado das amostras, por
sua vez, foi fixada a fibra ótica com bom posicionamento (ângulo e distância) para facilitar e
melhorar
elhorar a aquisição dos espectros de emissão destes sistemas.
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4.2.3. Software Color Calculator
Para a identificação da mudança de cor dos materiais luminescentes irradiados foi utilizado
software Color Calculator. Esse software permite a identificação das cores de qualquer
material ou superfície sólida. Para a representação das cores dos sensores de radiação foi
escolhido o sistema XYZ de cores primárias da CIE (Comissão Internacional de Iluminação),
o qual descreve as cores por meio de 3 cores primárias virtuais X, Y e Z. O sistema foi
escolhido devido à sua simplicidade e possibilidade de representação das cores através de
diagramas de cromaticidade, para identificação das cores de determinado meio material o
mais próximo possível do que vemos com os olhos humanos. Nesse sistema as cores (C) são
expressas pela equação (4.1)

C=X+Y+Z

(4.1)

na qual X, Y e Z especificam as quantidades das cores primárias necessárias para descrever a
cor desejada.
Para a obtenção de diagramas de cromaticidade dos sistemas 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 [9]. 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
4.7, conhecida como Diagrama de Cromaticidade, no qual são marcados os pontos que
representam as cores iniciais e finais dos sistemas a fim de tornar a cor observada em medida
mensurável.
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Figura 4.7: Diagrama de cromaticidade utilizado para evidenciar a mudança de cor do sistema luminescente em
estudo.

Neste Capítulo foram mostrados os principais equipamentos e os procedimentos
experimentais utilizados para analisar os
o sistemas em estudo, tanto a respeito da influência do
plastificante
astificante nas propriedades do PVC, quanto sobre as propriedades óticas do sistema e suas
alterações quando exposto à radiação azul.
azul Neste contexto, a título de ilustração, a Figura 4.8
mostra um esquema das técnicas descritas neste Capítulo e utilizadas no
n desenvolvimento
deste trabalho
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Figura 4.8: Esquema das técnicas de análise utilizadas neste trabalho,
trabalho, nas amostras dos sistemas PVC:DINCH e
PVC:DINCH:MEH-PPV.
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CAPÍTULO V
RESULTADOS EXPERIMENTAIS
Neste Capítulo são apresentados resultados experimentais da análise térmica dinâmicomecânica e análise termogravimétrica de géis de PVC com diferentes concentrações de
DINCH para a análise da influência deste plastificante nas propriedades físicas do PVC.
Ademais, são apresentados também os resultados obtidos a partir de medidas de
espectroscopia de fotoluminescência e de absorção, além do diagrama de cromaticidade de
sistemas de PVC:DINCH:MEH-PPV. São apresentadas também discussões sobre as
propriedades óticas do sistema e seu grande potencial para utilização em dosimetria
tridimensional das radiações.

5.1. Análise termo-dinâmico-mecânica
Para as análises de DMTA, foram utilizadas amostras dos sistemas de PVC com
diferentes proporções de DINCH, preparados como descrito no item 3.2.1 do Capítulo 3, com
5 mm de largura, 30 µm de espessura e 20 mm de comprimento.
O objetivo dessas medidas foi avaliar o comportamento dos sistemas de PVC quando
adicionadas diferentes porcentagens de DINCH, já que sabe-se que a adição de plastificante
pode alterar significativamente as propriedades do PVC. Neste contexto, avaliar as
propriedades dos sistemas é importante para que se possa encontrar a proporção de
plastificante mais adequada para o material desejado. Desta forma, a Tabela 5.I mostra as
mudanças da temperatura de transição vítrea (Tg) para os sistemas onde foram adicionadas as
seguintes proporções de DINCH em pcr: 0, 11, 36, 53, 84, 122, 194 e 600.
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Tabela 5.I: Valores de Tg obtidos por DMTA para diversas concentrações de DINCH (de 0 a 600 pcr). Pcr é a
unidade de medida usual quando se trata de sistemas contendo PVC e plastificantes.

Proporção de
DINCH (pcr)
0

Tg (ºC)

11

51,03

36

54,91

53

28,90

84

-12,09

122

-22,42

194

-22,62

600

-76,66

46,61

Os resultados apresentados na tabela 5.I mostram que a adição de proporções maiores
de DINCH aos sistemas de PVC tende a diminuir significativamente seus valores de Tg, o que
já era um resultado esperado, dado que a União Internacional de Química Pura e Aplicada
(IUPAC) define os plastificantes como “substâncias incorporadas a plásticos ou elastômeros
com a finalidade de aumentar sua flexibilidade processabilidade ou capacidade de
alongamento.” E acrescenta que “um plastificante pode reduzir a viscosidade do fundido,
abaixar sua temperatura de transição de segunda ordem (temperatura de transição vítrea ou
Tg) ou diminuir seu módulo de elasticidade.” [80]. A Figura 5.1 mostra o gráfico obtido a
partir dos valores da tabela 5.I onde pode-se observar a tendência da diminuição da Tg
quando a proporção do plastificante DINCH aumenta.
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Figura 5.1: Gráfico da proporção de DINCH vs. a temperatura de transição vítrea para sistemas PVC:DINCH. A
linha serve apenas para guiar os olhos.

Da observação da Figura 5.1, é possível ver que a Tg cai de aproximadamente 50 ºC
com [DINCH] = 0, para algo em torno de -80 ºC com [DINCH] = 600 pcr. A partir da adição
de 84 pcr de DINCH no sistema a Tg se torna menor que a temperatura ambiente, isso permite
sua adequação aos mais variados processos de moldagem. Essa facilidade em ser moldado
torna esse material muito promissor para o uso na fabricação de phantons para a dosimetria
tridimensional. Desta forma, qualquer proporção de DINCH acima de 84 pcr já é propícia
para a fabricação do sistema desejado.
Estes resultados indicam que o aumento da proporção do plastificante nas amostras
possibilita movimentação suficiente das moléculas para que haja mudanças conformacionais
em temperaturas cada vez menores. Este resultado corrobora a teoria, [73] uma vez que
segundo a “teoria do gel”, desenvolvida a partir do trabalho de Doolittle [93] os plastificantes
agem sobre as ligações de vander Waals, existentes entre as moléculas do PVC, atenuando-as
e, consequentemente, reduzindo a rigidez do polímero. A atenuação das ligações de van der
Waals ocorre uma vez que as moléculas de plastificante se posicionam entre as cadeias de
PVC e aumentam a distância entre as mesmas [80] como mostrado na Figura 5.2.
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Figura 5.2: Mecanismo de plastificação do PVC segundo Doolittle [80].

Portanto, o aumento da distância intermolecular atenua a força de atração entre as
cadeias, flexibilizando o polímero [80]
[
e tornando o material gelatinoso à temperatura
ambiente, como pode-se
se observar na Figura 5.3 onde é mostrado o sistema de PVC sem
plastificante e o sistema PVC:DINCH com incorporação de 600 pcr
pcr do plastificante.

(a)

(b)

Figura 5.3: (a)Amostra de PVC, rígida, sem adição de plastificante e (b) amostra maleável de PVC:DINCH,
com adição de 600 pcr de plastificante.
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Esta maleabilidade conferida ao sistema é oportuna, já que os sistemas podem ser
confeccionados ou moldados em qualquer forma desejada, o que é necessário para a
fabricação de phantons, utilizados em dosimetria tridimensional. [94]

5.2. Análise termogravimétrica
As medidas de TGA foram realizadas com amostras de (10 ± 1) mg dos sistemas
PVC/DINCH preparados como descrito no item 3.2.1. do Capítulo 3. O objetivo dessas
medidas foi avaliar a influência de diferentes quantidades de plastificante na degradação
térmica do PVC e em suas etapas de perda de massa. Para tanto foram estudadas amostras
com 0, 11, 36, 53, 84, 122, 194 e 600 pcr de DINCH, proporções escolhidas a partir da tabela
mostrada na Figura 3.8, como mencionado no item 3.2.1. A análise dos dados gerou os
gráficos mostrados nas Figuras 5.4 e 5.5.
A Figura 5.4 mostra o gráfico temperatura vs. massa obtido nessa análise para o
sistema de PVC sem adição de DINCH, onde é possível observar três estágios de perda de
massa, o primeiro iniciado em ~150ºC, o segundo e mais significante em ~260ºC e o terceiro
em ~400ºC. Na literatura, diferentes mecanismos de degradação térmica do PVC são
propostos e discutidos [67], porém, todos os pesquisadores concordam sobre a presença de
dois principais estágios de degradação, que estão claramente presentes na curva obtida para o
filme de PVC em THF mostrada na Figura 5.4. O primeiro estágio pode estar atribuído à
perda de solvente que se encontrava retido na amostra. Esta análise pode ser melhor explicado
quando observa-se que com o aumento da proporção de plastificante no sistema este estágio
tende a desaparecer, como é possível verificar no gráfico mostrado na Figura 5.5.
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Figura 5.4: Curva termogravimétrica do filme de PVC obtido pela técnica casting e utilizando THF como
solvente.

A Figura 5.5 mostra o termograma obtido para as amostras dos sistemas com as
diferentes proporções de DINCH que estão assinaladas na Figura.

Figura 5.5: Curvas termogravimétricas de percentual de perda de massa gerada pela análise de oito amostras de
PVC com diferentes proporções de DINCH.
DINCH
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Na Figura 5.5 é possível observar que nas curvas do gel de PVC puro e do gel com 11
pcr de DINCH, em temperaturas em torno de 150ºC, uma pequena porcentagem de perda de
massa é detectada. Este efeito é discutido na literatura [95] como um resultado da perda de
solvente residual. Desta forma, a influência do plastificante no comportamento desta primeira
etapa da perda de massa pode ser considerada importante, já que ao comparar o
comportamento das misturas com o filme de PVC sem adição de plastificante, observa-se que
à medida que o teor de plastificante aumenta, as moléculas de THF retidas no PVC tendem a
ser substituídas pelas dos plastificantes. [96] Desta forma, com o aumento da adição de
DINCH a quantidade de THF diminui até tornar-se nula e essa primeira etapa de perda de
massa decresce até desaparecer. Ademais, é provável que, se as amostras tivessem sido
mantidas em estufas à vácuo, não haveria solvente residual em nenhuma delas [97] e,
portanto, não seria observada nenhuma etapa de perda de massa para temperaturas inferiores a
200 ºC.
À proporção superior a 11 pcr percebe-se o desaparecimento da etapa citada,
entretanto, nas duas primeiras curvas, assim como nas outras, é possível observar os outros
dois eventos de perda de massa, relacionados à degradação térmica do PVC, que confirmam
os resultados discutidos na literatura [67, 96]. Desta forma, a primeira etapa é atribuída à
desidrocloração [67, 96] do polímero que pode ocorrer pela perda de HCl ou pela quebra da
ligação formando o cloro radicalar, como mostrado na Figura 5.6 onde ambos resultam no
aumento das cadeias conjugadas. [67]

Figura 5.6: Reação de desidroloração do PVC por eliminação, onde há perda de HCl e por cisão onde ocorre
formação de cloro radicalar [67].

A desidrocloração depende da quantidade de plastificante adicionado ao PVC, porém
não existe uma relação linear entre a proporção de plastificante e a taxa de desidrocloração, já
50

que cada tipo de plastificante influencia de forma diferente a estabilidade térmica do PVC [67,
96]. Neste contexto, pode-se ainda observar pela Figura 5.6 que a primeira etapa, relativa à
desidrocloração, ocorre a maiores temperaturas nas amostras com plastificante do que no
filme de PVC. Neste caso, uma justificativa para este comportamento pode ser a grande
compatibilidade do plastificante com o PVC. Desta forma, as interações entre os grupos
polares do PVC e as moléculas do plastificante são mais fortes do que as interações existentes
entre as cadeias do PVC. Portanto, ao adicionar-se o plastificante no sistema, se torna
necessária uma maior energia para a liberação do HCl do que no polímero puro. [67,80]
Já a segunda etapa, atribuída à fragmentação [95,98] das estruturas do polímero,
iniciou em 350ºC, para a amostra com 600 pcr de DINCH e em 450ºC para a amostra de PVC
puro. Este etapa está relacionada com a quebra das interações entre as cadeias do polímero.
Desta forma, esta diminuição na temperatura corrobora as medidas obtidas das análises de
DMTA e confirma a ação do plastificante no afastamento das cadeias do PVC, o que
possibilita a ocorrência de mudanças conformacionais a temperaturas menores. Além disso,
ocorre também a alteração na porcentagem de perda de massa em cada uma das etapas e,
consequentemente na perda de massa total, como pode ser visto na tabela 5.II.
Tabela 5.II: Porcentagens de perda de massa nas amostras com diferentes proporções de DINCH.

Proporção de
DINCH (pcr)

Perda de massa na

Perda de massa na

Perda de massa

1ª etapa (%)

2ª etapa (%)

total (%)

0

54,12

22,12

76,24

11

63,03

20,46

83,49

36

67,41

19,99

87,40

53

73,11

16,05

89,16

84

74,45

14,81

89,26

122

82,26

9,21

91,47

194

84,38

8,03

92,41

600

86,40

13,60

100,00
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A partir dos dados mostrados na tabela 5.II é possível ver que a perda de massa na
primeira etapa (até ~350 ºC) aumenta com o aumento do plastificante e exatamente oposto
ocorre para a segunda etapa (a partir de ~370 ºC). Contudo, a perda de massa total cresce com
o aumento da proporção de plastificante na amostra, o que pode ser explicada pelo
afastamento das cadeias macromoleculares e diminuição nas interações intermoleculares,
causada pela adição de plastificante no gel [73, 80], o que torna as interações entre as
moléculas de PVC mais fracas, facilitando a perda de massa do sistema.

5.3. Espectroscopia de absorção
Para estudar o

efeito

da radiação

nas

propriedades de

absorção

do

sistema

PVC:DINCH:MEH-PPV foram realizadas medidas de espectroscopia de absorção para
diferentes tempos de exposição das amostras preparadas como descrito no item 3.2.2 do
Capítulo 3. O sistema foi irradiado com led azul, que tem espectro de emissão mostrado no
item 4.3.2 do Capítulo 4, que tem uma área de sobreposição com o espectro de absorção do
sistema em estudo, como pode ser visto na Figura 5.7.

Figura 5.7: Espectro de emissão do led azul utilizado e espectro de absorção do sistema PVC:DINCH:MEHPPV, onde a áre de sobreposição entre os dois é destacada.
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O objetivo dessas medidas foi avaliar o comportamento dos espectros de absorção do
sistema confeccionado quando exposto à radiação azul, uma vez que sabe-se que essa
radiação altera as propriedades óticas do MEH:PPV em solução ou em filme. [1, 4, 11], 34,
12, 64]
As Figura 5.8 e 5.9 mostram a evolução dos espectros de absorção do sistema exposto
à luz azul. Enquanto a Figura 5.8 apresenta a evolução dos espectros para todos os tempos de
irradiação, a Figura 5.9, por sua vez, mostra a diferença do espectro da amostra sem
irradiação, isto é, com tempo de exposição de 0 horas, para o espectro após 10 horas de
exposição à luz azul, a fim de evidenciar as mudanças causadas nas propriedades do sistema
pela luz.
Tempo de
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Figura 5.8: Espectros de absorção do gel PVC/DINCH/MEH-PPV para diferentes tempos de exposição à luz
azul.
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Figura 5.9: Espectros de absorção do sistema PVC:DINCH:MEH-PPV para 0h e 10h de exposição.

Os espectros mostrados nas Figuras 5.8 e 5.9 mostram que o sistema
PCV:DINCH:MEH-PPV apresenta pico de absorção máxima (λmax) em torno de 523 nm e que
à medida que a amostra é exposta à luz azul, a absorção diminui em toda faixa de
comprimento de onda observado, enquanto o pico de máxima intensidade de absorção,
desloca-se de 523 nm para 514 nm em 10 horas de exposição à luz azul, com intensidade de
absorção reduzida a ~78% do seu valor inicial.
Com o propósito de analisar a evolução da variação das propriedades óticas dos
sistemas confeccionados, as Figuras 5.10 e 5.11 apresentam, respectivamente, a redução da
intensidade de absorção no comprimento de onda máximo e o deslocamento para menores
comprimentos de onda do pico máximo de absorção, em função do tempo.
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Figura 5.10: Decaimento da intensidade de absorção
PVC:DINCH:MEH-PPV à luz azul.

em função do tempo de exposição do sistema
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Figura 5.11: Deslocamento do pico máximo de absorção em função do tempo de exposição de sistema
PVC:DINCH:MEH-PPV à lua azul.
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Nas curvas apresentadas nas Figuras 5.10 e 5.11 observa-se claramente a diminuição
na intensidade de absorção em 523 nm, bem como o deslocamento do pico de absorção
máxima para comprimentos de onda menores. Resultados semelhantes são reportados na
literatura [4, 99-101] no estudo das propriedades óticas do MEH-PPV em filme ou em
solução, quando expostos à radiação. Os resultados mostrados, assim como os reportados na
literatura mostram que as alterações nos espectros de absorção do MEH-PPV estão
relacionadas ao processo de fotooxidação do polímero, devido à quebra de ligações vinílicas e
consequente formação de ligações carbonílicas na cadeia principal, o que leva à redução da
intensidade de absorção dos espectros, bem como dos seus comprimentos de onda máximos
(λmax). Com esses resultados, fica claro, então, que o gel em estudo apresenta resposta ótica à
radiação azul, o que é de extrema importância para a utilização deste sistema na dosimetria
tridimensional.

5.4. Espectroscopia de fotoluminescência
Para estudar o efeito da radiação na fotoluminescência do sistema PVC:DINCH:MEH-PPV
preparado como descrito no item 3.2.2 do Capítulo 3, foram realizadas medidas de
espectroscopia de fotoluminescência para diferentes tempos de exposição à luz azul
proveniente de LED azul que tem seu espectro de emissão mostrado no item 4.3.2 do Capítulo
4. O objetivo desse estudo foi avaliar como a exposição à luz azul altera os espectros de
fotoluminescência do sistema e como isso altera a sua coloração, já que o objetivo deste
trabalho é o desenvolvimento de um sistema que altere sua cor com o aumento da dose de
radiação, para que, desta forma, possa ser utilizado em dosimetria tridimensional permitindo o
acompanhamento da distribuição de dose no sistema em tempo real.
Desta forma, o sistema foi exposto à luz azul por 10 horas e os espectros de
fotoluminescência foram obtidos a cada 1 hora de exposição. Os resultados obtidos são
mostrados na Figura 5.12 e 5.13. A Figura 5.12 apresenta todos os espectros obtidos, ou seja,
10 espectros de fotoluminescência, enquanto a Figura 5.13 destaca a evolução do espectro
para a amostra sem exposição à radiação, isto é, com tempo de exposição de 0 horas, para o
espectro da amostra após 10 horas de irradiação.
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Figura 5.12: Espectro de fotoemissão do gel PVC/DINCH/MEH-PPV
PVC/DINCH/MEH
exposto durante 10h à radiação azul.

Figura 5.13: Espectros de fotoluminescência do sistema PVC:DINCH:MEH-PPV
PVC:DINCH:MEH PPV para 0h e 10h de exposição.

Dos resultados apresentados nas
na Figuras 5.12 e 5.13 observa que o espectro de
emissão do sistema PVC:DINCH:
VC:DINCH:MEH-PPV
PPV não exposto à radiação apresenta máximo de
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intensidade (λmax) em torno de 587 nm, que corresponde à região do laranja-vermelho
laranja
do
espectro eletromagnético. Contudo, com a exposição à radiação, é possível
possí
observar o
deslocamento do pico máximo de emissão para menores comprimentos
comprimentos de onda. Este era um
resultado esperado, jáá que este deslocamento de λmax para a região do azul é frequentemente
observado na literatura [1, 4, 34,
3 12] para soluções ou filmes de MEH-PPV
PPV quando exposto à
radiação. Este deslocamento é resultado da fotodegradação da cadeia polimérica do MEHMEH
PPV e da consequente substituição das ligações C=C por ligações C=O, como descrito no
item 2.3.3 do Capítulo
apítulo 2, e é de extrema importância para o desenvolvimento de dosímetros
de radiação, uma vez que este parâmetro está diretamente relacionado às variações de cor do
sistema.

Desta

forma,

afim

de

ilustrar

a

mudança

na

coloração

do

sistema

PVC:DINCH:MEH-PPV,
V, a Figura 5.10 mostra a amostra utilizada na obtenção dos dados
contidos nas Figuras 5.8 e 5.9 com o, 5 e 10 horas de exposição à luz azul.

(a)

(b)

(c)

Figura 5.14: Amostra do sistema PVC:DINCH:MEH-PPV
PVC:DINCH:MEH
com (a) 0 h, (b) 5 h e (c) 10 h de exposição à luz
azul.

empo de exposição à radiação,
radiação
Neste contexto, a Figura 5.14 traz o gráfico λmax vs. tempo
obtido dos espectros de emissão mostrados na Figura 5.12.
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Figura 5.15: Comprimentos de emissão máxima (λmax) , obtidos da Figura 5.2 para sistema de
PVC:DINCH:MEH=PPV.

Contudo, é possível também observar nas Figuras 5.12 e 5.13 que há um aumento na
intensidade dos espectros de fotoluminescência com o aumento do tempo de exposição. A
Figura 5.16 mostra um gráfico da intensidade máxima de emissão (Imáx) vs. tempo de
exposição à luz azul, onde fica mais fácil observar este comportamento do sistema.
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Figura 5.16: Variação na intensidade máxima de emissão (Imáx), obtida da Figura 5.12, para sistema
PVC:DINH:MEH-PPV.
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Este resultado não é relatado na literatura para filmes de MEH-PPV,
PPV, onde observa-se,
observa
pelo contrário, a diminuição da intensidade de emissão com o aumento
aumento do tempo de
exposição das amostras à luz azul [34,
[
12].
]. Desta forma uma explicação plausível seria a
grande espessura deste sistema. Por este motivo, inicialmente há uma grande quantidade de
centros ativos, o que possibilita um alto número de recombinações não radiativas, porém a
exposição do sistema à radiação provoca sua fotodegradação
fotodegradação que pode diminuir o número de
centros ativos, o que reduz a possibilidade de interações não radiativas. Desta forma, com a
possibilidade de interações não radiativas reduzida,
reduzida, a intensidade da emissão luminescente
aumenta com o aumento do tempo de exposição à radiação. Este fenômeno, por não ter sido
antes discutido
tido na literatura, traz uma gama de possibilidades e merece atenção, podendo ser
foco de estudo em trabalhos futuros.
futuros
A partir dos resultados obtidos na espectroscopia de fotoluminescência é possível
afirmar que os sistemas confeccionados tem sua intensidade de fotoluminescência e a cor
inicial alteradas quando expostos à radiação azul, fato importante na fabricação de sensores de
radiação, uma vez que a variação de cor é a resposta ótica que indica a quantidade de radiação
absorvida pelo sensor. A fim de ilustrar essa mudança de cor, a Figura 5.17 mostra uma foto
de um sistema PVC:DINCH:MEH-PPV,
PVC:DINCH:MEH
visto de cima, onde é possível observar a mudança
de cor gradativa do sistema do vermelho ao transparente
transp
com o aumento da dose de radiação.

(a)

(b)

(c)

a
do sistema PVC:DINCH:MEH-PPV
PPV com (a) 0 h, (b) 10 h e (c) 20 h
Figura 5.17: Vista superior de uma amostra
de exposição à luz azul.

Da observação da Figura 5.17,, fica claro que as mudanças observadas nos espectros de
fotoluminescência estão diretamente ligadas à mudança de cor do sistema, que pode ser
facilmente observada a olho nu. A título de comparação, a Figura 5.18 mostra a figura 5.17
tratada em escala de cinza. Nesse caso observa-se
observa se claramente a alteração gradativa de cor do
preto ao branco com a exposição à radiação.
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.18: Vista superior de uma amostra
a
do sistema PVC:DINCH:MEH-PPV
PPV com (a) 0 h, (b) 10 h e (c)
( 20 h
de exposição à luz azul, em escala de cinza.

5.5. Diagrama de cromaticidade
Assim como já foi dito, as mudanças nas propriedades óticas do sistema estão diretamente
relacionadas à mudança de cor e são de extrema importância para a sua utilização como
sensor para dosimetria tridimensional, uma vez que a mudança de cor permitirá uma fácil
leitura da distribuição de dose, assim como o se acompanhamento em tempo real. Neste
contexto, para otimizar o sistema, a mudança de cores também foi analisada via diagrama de
cromaticidade que representa as alterações das cores refletidas e emitidas das amostras. Os
diagramas foram construídos
ruídos conforme procedimento experimental apresentado no item 4.3.4,
do Capítulo
apítulo 4. Os resultados obtidos
obtido são apresentados na Figura 5.19.
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Figura 5.19: Diagrama de cromaticidade representando a mudança de cor emitida, pelo sistema
PVC:DINCH:MEH-PPV, ao longo de 10h de exposição à radiação. te: tempo de exposição à radiação

Do resultado apresentado na Figura 5.18 observa-se a transição do vermelho-laranja
para o amarelo ao longo das 10 horas de exposição do sistema à luz azul, evidenciando a
resposta ótica que o sistema apresenta à radiação pela mudança de cor e confirmando a
possibilidade da utilização de tal sistema em dosimetria tridimensional da radiação. Neste
contexto, a Figura 5.20 mostra a vista lateral de uma amostra tridimensional do sistema
PVC:DINCH:MEH-PPV que foi exposta por 20 horas à uma fonte de luz azul que se
encontrava acima da amostra.
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Figura 5.20: Amostra do sistema PVC:DINCH:MEH-PPV
PVC:DINCH:MEH PPV com (a) 0 h, (b) 10 h e (c) 20 h de exposição à luz
azul.

Da Figura 5.20 é possível observar que a exposição do sistema PVC:DINCH:MEHPVC:DINCH:MEH
PPV à radiação azul provoca a mudança
m
gradativa da cor emitida do vermelho-laranja
vermelho
para o
transparente,, passando pelo amarelo,
amarelo, em função da quantidade de luz absorvida. A Figura
5.21 mostra o detalhe da vista lateral desta amostra, onde é possível ver claramente a mudança
gradativa na cor do sistema com o aumento da dose de radiação absorvida.
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Figura 5.21: Detalhe da vista lateral do sistema PVC:DINCH:MEH-PPV mostrado na Figura 5.20 exposto a
uma fonte de luz azul.

É possível observar que a superfície do sistema, que foi exposta a uma maior dose de
radiação, está transparente,
rente, enquanto o restante do sistema apresenta um gradiente de cor que
vai do vermelho-laranja
laranja ao amarelo de acordo com a dose de luz azul recebida. A parte
inferior apresenta a coloração mais intensa, já que,
que nesta parte do material, a quantidade de
radiação recebida não foi suficiente para degradar o polímero luminescente.
Ademais, a partir do diagrama de cromaticidade e das Figuras 5.20 e 5.21, é possível
observar a simplicidade de leitura da distribuição de dose, verificada com a mudança de cor
do sistema do vermelho-laranja
laranja ao transparente, passando pelo amarelo. Portanto, estes
resultados indicam que o sistema é capaz de detectar a distribuição de dose em três dimensões
através da sua mudança gradativa de cor.. Desta forma, este sistema mostra-se
mostra
como um
material promissor para utilização em diversas aplicações
icações onde o entendimento da
d
distribuição de dose tridimensional é de extrema importância.

5.6. Discussão dos resultados
Neste Capítulo
apítulo foram mostrados os resultados obtidos para todas as análises realizadas nos
sistemas PVC:DINCH e PVC:DINCH:MEH-PPV.
PVC:DINCH:MEH
Por meio da análise
nálise térmica
t
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mecânica (DMTA) dos sistemas PVC:DINCH observou-se que a adição de DINCH no
sistema de PVC diminui a temperatura de transição vítrea (Tg) do material, isso significa que
torna o sistema menos rígido e mais maleável e permite que o material seja moldado em
forma de phantons, o que viabiliza sua utilização na dosimetria tridimensional. A partir da
análise termogravimétrica (TGA), ainda dos sistemas PVC:DINCH, pode-se observar que o
aumento da quantidade de plastificante no sistema reduz a presença de solvente residual, o
que é uma grande vantagem, considerando que o material pode ser utilizado em hospitais e a
presença de solvente no sistema inviabilizaria esta aplicação. Além disso, os gráficos de perda
de massa mostram que o sistema de PVC apresenta uma reação de desidrocloração que libera
HCl e cloro radicalar no material, o que é oportuno, já que esta reação pode auxiliar na
degradação do MEH-PPV para que este sistema possa ser aplicado para detecção de radiações
ionizantes. Por meio das análises de espectroscopia de absorção no UV-Vis para os sistemas
PVC:DINCH:MEH-PPV, observou-se que as amostras apresentaram mudanças em seus
espectros de absorção quando exposto à luz azul, bem como os resultados obtidos a partir da
espectroscopia de fotoluminescência (PL) também demonstraram

que o sistema

PVC:DINCH:MEH-PPV apresenta mudanças em seu espectro de fotoluminescência quando
exposto à luz azul. Desta forma, o diagrama de cromaticidade foi feito para evidenciar as
mudanças de cor do sistema em função do aumento do tempo da sua exposição à radiação
azul.
Portanto, podemos afirmar que a adição de plastificante em uma matriz de PVC
permitiu que o sistema pudesse atingir as melhores propriedades desejadas, já que devido à
maior mobilidade conferida às cadeias poliméricas do PVC, como explicado anteriormente,
faz com que o sistema seja menos rígido e que possa ser moldado em diversas formas, o que é
extremamente oportuno para sua aplicação em dosimetria tridimensional. Além disso, a
presença do plastificante também se mostrou de grande importância, já que sua adição no
sistema diminui a presença de solvente residual, o que é muito necessário, dado que a
utilização do sistema em procedimentos médicos não permitiria que houvesse solvente
residual no material.
Outrossim, a partir das análises dos resultados, temos ainda que a desidrocloração do
PVC [67] pode ser oportuna no sistema PVC:DINCH:MEH-PPV, para sua utilização em
dosimetria de radiações ionizantes, já que foi observado na literatura que a degradação do
MEH-PPV induzida por radiação ionizante em meio sólido só ocorre para doses muito
elevadas (~500 kGy) [1, 34]. Neste sentido, a desidrocloração surge de forma oportuna, já que
poderá ser estudada como facilitadora da reação de degradação do MEH-PPV em meio sólido
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quando exposto à radiação ionizante,
ionizante dado
ado que os produtos desta reação podem ter efeito
significativo na degradação do polímero luminescente.
A Figura 5.22 é uma foto de amostras do sistema PVC:DINCH:MEH-PPV
PVC:DINCH:MEH
expostas a
diferentes doses de radiação ionizante,
ionizante de 0 a 100 kGy. É possível observar que ocorre a
mudança de cor do sistema com o aumento da dose a qual a amostra foi exposta.
(a)

(b)

Figura 5.22: (a) Amostras do sistema PVC:DINCH:MEH-PPV
PVC:DINCH:MEH
expostas a diferentes doses de radiação gama;
gama
(b) detalhe das amostras evidenciando a mudança de cor do sistema.

A da Figura 5.20 é possível ver que o sistema apresentou resposta ótica quando
exposto à radiação ionizante, o que pode levar à sua utilização em aplicações diversas onde é
necessária a verificação das complexas distribuições volumétricas deste tipo de radiação,
radiação tais
como a radioterapia. A mudança de cor deste sistema frente à radiação ionizante pode ter sido
resultado da interferência dos produtos gerados na desidrocloração do PVC no sistema.
si
Desta
forma, este resultado abre caminho para maiores estudos e a compreensão deste fenômeno
pode ser explorada em trabalhos futuros.
Outros resultados
ados observados ao longo deste Capítulo
C
e que são de extrema
importância na realização deste trabalho, são os resultados das análises óticas do sistema em
estudo. Foi possível observar que as propriedades óticas do sistema PVC:DINCH:MEH-PPV
PVC:DINCH:MEH
sofrem alterações significantes com o tempo de exposição
exposição à radiação azul, o que possibilita
sua utilização em dosimetria tridimensional. Observou-se
Observou se para os espectros de absorção e
fotoluminescência o deslocamento de seus espectros para menores comprimentos de onda
com a exposição à radiação. Esses deslocamentos
deslocamentos indicam redução da extensão da conjugação
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efetiva da cadeia polimérica principal que, a princípio, pode ser causada por mudança na
conformação da molécula do MEH-PPVC, por quebra de ligações C=C ou cisão da cadeia
polimérica principal.
Em resumo, os resultados apresentados nesse Capítulo mostram que a escolha do PVC
como matriz deste sistema é oportuna e que a adição de plastificante no sistema é de grande
importância, não só para melhorar suas propriedades mecânicas mas também para assegurar a
não existência de solvente residual no material. Além disso, os resultados deste Capítulo
também mostraram que a influência da radiação azul apresenta grande impacto nas
propriedades óticas do sistema PVC:DINCH:MEH-PPV. Esse impacto é de grande valia para
o desenvolvimento de um sistema inédito que apresenta resposta ótica à radiação e que tem
grande potencial de utilização em dosimetria tridimensional.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSÃO
Ao longo do desenvolvimento deste trabalho de mestrado foi proposto, fabricado e
analisado um sistema orgânico luminescente inédito para utilização em dosimetria
tridimensional, tendo como princípio de funcionamento a fotodegradação do polímero
conjugado MEH-PPV e sua consequente mudança de cor. Este sistema foi investigado como
possível dosímetro para aplicação no estudo de distribuições de doses complexas alcançadas a
partir do crescente desenvolvimento no uso das radiações.
A exposição do sistema composto por PVC, DINCH e MEH-PPV à radiação azul
resultou em alterações gradativas na cor emitida, do vermelho ao transparente, passando pelo
laranja-amarelo, devido, principalmente às mudanças nas propriedades óticas do MEH-PPV
induzidas pela radiação. Tais mudanças, deletérias às aplicações do MEH-PPV em
dispositivos luminosos, sobretudo diodos emissores de luz e displays, possibilitou, neste
trabalho, o desenvolvimento de um sistema inédito para uso em dosimetria tridimensional que
demonstrou, com os resultados obtidos, responder oticamente à radiação, o que abre a
possibilidade para novos estudos.
A utilização inapropriada de radiações ionizantes e não ionizantes, isto é, sem as
condições previstas para cada tipo de utilização, pode causar diversos problemas, como o não
tratamento da doença a qual se destina a tratar, como no caso da subdosagem na fototerapia
neonatal, ou até queimaduras graves ou mesmo o óbito, no caso de sobredosagem de
radiações ionizantes, como na radioterapia. Os métodos hoje existentes para a dosimetria
tridimensional apresentam algumas limitações, como a seletividade a apenas uma faixa do
espectro eletromagnético, isto é, só é capaz de detectar radiações ionizantes, ou como a
complexidade dos equipamentos utilizados para avaliação da distribuição de dose absorvida.
Neste contexto, o desenvolvimento de um sistema de baixo custo, de fácil leitura e de resposta
em tempo real, à base de um polímero conjugado para garantir a eficiência dos tratamentos
que utilizam a radiação foi a principal contribuição deste trabalho.
Em relação aos resultados relacionados às propriedades óticas do sistema induzidas
pela radiação, o sistema orgânico apresentou alteração de fluorescência com 10 horas de
exposição à luz azul. Dentre alguns fatores que fazem com que esse sistema possa ser
utilizado como um sensor para dosimetria tridimensional, tem-se:
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•

O sistema é maleável e pode ser moldado em qualquer forma desejada, assim como os
géis usados em dosimetria tridimensional;

•

mudanças graduais na cor emitida pelo sistema, do vermelho ao transparente,
passando pelo laranja-amarelo, dependendo da dose de radiação a qual foi exposto;

•

possibilidade de utilizar dispositivo eletrônico simples, tipo colorímetro para
correlacionar a cor do sistema orgânico com as respectivas doses administradas;

•

confecção de diagramas de cromaticidade para o sistema, que demonstram que a
mudança de cor no sistema está diretamente relacionada à exposição do sistema à
radiação;
Além disso, as principais vantagens deste sistema, como um sensor para dosimetria

tridimensional, são enumeradas a seguir:
Inovação: Os dispositivos apresentam como principio de operação a mudança de cor,
a partir da alteração das propriedades químicas de um polímero luminescente, induzida pela
radiação. Não há na literatura nenhum outro sistema que se baseia nessas características e
nessa concepção para utilização como sensor em dosimetria tridimensional.
Manuseio e armazenamento: O manuseio do sistema pode ser feito de forma simples
e, por apresentar resposta irreversível, permite que o sistema possa ser armazenado em um
possível banco de dados, se necessário.
Leitura da resposta: O sistema garante facilidade de leitura da resposta, pela
mudança de cor, do vermelho ao transparente, passando pelo laranja-amarelo, além de
permitir o acompanhamento em tempo real da distribuição de dose.
Necessidade: Com o crescimento dos estudos na área das radiações, suas aplicações
são cada vez maiores e o controle das complexas distribuições de doses torna-se cada vez
mais necessária para que se possa assegurar a utilização correta da radiação.
Em resumo, este trabalho de mestrado apresentou um sistema orgânico inovador que
tem como princípio de funcionamento as mudanças nas propriedades óticas de um polímero
conjugado e que, devido a estas mudanças, possa ser utilizado em dosimetria tridimensional
das radiações, com aplicação em diversas áreas industriais ou hospitalares. A título de
ilustração, a Figura 6.1 mostra uma foto do sistema luminescente obtido ao fim deste trabalho
antes e após exposição a um laser violeta, onde é possível observar a distribuição de dose no
sistema pela sua mudança de cor, do inicialmente vermelho, passando pelo amarelo, até
chegar ao transparente.
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(a)

(b)

Figura 6.1: Sistema PVC:DINCH:MEH-PPV
PVC:DINCH:MEH
(a) antes e (b) após irradiação por laser violeta, onde é possível
observar a distribuição de dose pela mudança de cor do sistema.

Durante o desenvolvimento deste trabalho observou-se também a possibilidade da
confecção de sistemas
mas luminescentes,
luminescentes que possam ser aplicados em dosimetria tridimensional,
tridimensional
a partir de outros materiais, como o ágar ou o polidimetilsiloxano (PDMS). Alguns destes
sistemas estão mostrados na Figura 6.1 e são uma perspectiva para trabalhos futuros, bem
como uma avaliação mais profunda da resposta dos sistemas PVC:DINCH:MEH-PPV
PVC:DINCH:MEH
para
radiações ionizantes.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 6.2: (a) Amostra de um sistema PDMS:MEH-PPV;
PDMS:MEH
(b) amostras de PDMS:MEH-PPV
PPV em forma de
coração antes da degradação; (c) amostra de PDMS:MEH-PPV,
PDMS:MEH PPV, onde apenas a metade direita foi exposta à luz
azul e (d) sistema de ágar e MEH-PPV
PPV moldado em forma de carro de brinquedo.

Desta forma, o presente trabalho, contribui com a confecção de um sistema inovador
que pode ser utilizado na verificação e no estudo do campo de radiação, com diversas
aplicações industriais ou hospitalares, além de abrir possibilidades para a exploração e estudo
de novos materiais para o desenvolvimento de sistemas nesta área.
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