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RReessuummoo  
 

Neste trabalho, as propriedades ópticas do poli[2-metóxi,5-(2’etil-hexiloxi)-p- 

fenilenovinileno] - MEH-PPV foram estudadas sob efeito da luz azul (460 nm). Foi observado 

que existe uma resposta desse polímero na região do visível, que cobre a região de absorção 

da bilirrubina (350 – 500 nm) e potencializa o uso desse material para sensoriamento de doses 

de radiação prescritas para o tratamento da icterícia neonatal, uma das razões mais comuns 

para que recém-nascidos recebam alta tardiamente em hospitais. Os resultados obtidos 

mostraram que o MEH-PPV apresenta uma mudança de cor do vermelho-alaranjado para o 

incolor, passando por diversas tonalidades de amarelo, bem como alterações nos espectros de 

absorção e fotoluminescência em função do tempo de exposição à radiação. Outra 

característica observada foi que a taxa de variação dessas mudanças é alterada por meio da 

manipulação da concentração da solução polimérica, através do enriquecimento das mesmas 

com oxigênio (O2) e seqüestradores de radicais livres, devido à principalmente, a processos de 

fotoxidação, i. e., devido a quebra de ligações vinílicas (C=C) e incorporação de carbonilas 

(C=O) na cadeia polimérica principal. A relação entre a dose e mudança de cor, absorção e 

fotoemissão do MEH-PPV foram usadas como princípio de operação de detectores de 

acúmulo de dose de radiação para aplicações no monitoramento da fototerapia de luz azul. Por 

fim, com base nos resultados experimentais obtidos, foi realizado um estudo teórico sobre o 

comportamento óptico do MEH-PPV e do PPV através da simulação computacional com os 

métodos PM3 e DFT. Além disso, foi proposta uma explicação do efeito da radiação sobre as 

propriedades ópticas desses materiais, a fim de colaborar para a compreensão dos processos 

de degradação envolvidos nesses sistemas e para a investigação e controle do efeito dos 

mecanismos envolvidos e, desta forma, contribuir para otimização dos detectores de radiação 

e demais dispositivos eletrônicos à base de MEH-PPV. 
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AAbbssttrraacctt  
 

In this work we investigated the optical behavior of poly[2-metoxy-5(2'-

ethylhexyloxy)-p-phenylenevinylene] (MEH-PPV) under the effect of blue-light (460 nm).  

There is a visible response of this polymer that covers the electronic absorption of bilirubin 

(350 – 500 nm), and hence this material is applicable for manages the radiation doses 

planning before treatment of jaundice of neonates, which is one of the most common reasons 

of hospital readmission of newborns infants. The results show that the material presents 

gradations of color from orange-red to yellow clearly and changes on the absorption and 

photoluminescent spectra with the radiation exposure time. The rate of these changes can be 

altered by manipulations of organic solution concentration, solvent and enrichment with O2 

and suppresses the formation of free radical species during the irradiation process, mainly 

caused by the replacement of vinyl double bonds by carbonyl groups on the polymer 

backbone. The relation between the radiation doses, and the changes of color, absorption and 

photoemission of MEH-PPV were used to develop a blue-light dosimeter which indicates the 

dose accumulation in management of neonatal jaundice treatment. Finally, based on 

experimental results, we have theoretical analyses of the MEH-PPV and PPV optical behavior 

employing PM3 and DFT methods. Moreover, an explanation regarding to the relation 

between radiation doses and the changes of the MEH-PPV optical properties were developed 

and proposed in order to understand the mechanisms of degradation process and to optimize 

the radiation detectors and related organic devices. 



1 
 

 

CCaappííttuulloo  11    

IInnttrroodduuççããoo  
 

Nos últimos anos os polímeros conjugados passaram a ser amplamente utilizados 

como elementos ativos de dispositivos emissores de luz (polymer light-emitting diodes – 

PLEDs)[1], não somente pela facilidade de processamento, mas também pelo baixo custo de 

produção, flexibilidade, possibilidade de construção de painéis luminosos com grande área, 

custo relativamente baixo quando comparado ao custo de preparação dos tradicionais 

dispositivos inorgânicos e, finalmente, o fato de que muitas aplicações destes materiais ainda 

estarem em fase de protótipos ou mesmo em estágio de proposta ou pesquisa científica. 

Entretanto, devido a sua natureza conjugada, estes polímeros são altamente susceptíveis a 

processos de degradação que alteram drasticamente suas cores e fotoluminescência e reduzem 

assim a eficiência e a durabilidade dos dispositivos preparados com esses materiais[1,2].  

Neste contexto, fenômenos responsáveis pela durabilidade e pela eficiência desses 

sistemas ainda são pouco compreendidos ou desconhecidos[3], e por esse motivo, muitas são 

as limitações com que os PLEDs se defrontam para adentrarem num mercado cada vez mais 

competitivo. Uma das principais causas dessa restrição é o processo de fotoxidação dos 

polímeros luminescentes que, na presença de luz e oxigênio, ocasiona a formação de 

compostos carbonílicos[4,16] e diminui o comprimento de conjugação efetivo das suas cadeias 

poliméricas principais, alterando assim as propriedades eletrônicas dos materiais poliméricos. 

Apesar do grande número de trabalhos encontrados na literatura a respeito dessa temática, 

ainda não foi bem definido o papel da radiação sobre as propriedades ópticas desses 

polímeros de tal forma a corroborar as variações na estrutura química com o comportamento 

óptico e com a estrutura eletrônica dos materiais poliméricos.  

Todavia, se do ponto de vista científico e de tecnologia de dispositivos emissores de 

luz a fotoxidação dos polímeros luminescentes é um fenômeno que deve ser investigado, 

compreendido e minimizado, do ponto de vista tecnológico este fenômeno se destaca como 

uma importante característica para o desenvolvimento de novos dispositivos eletrônicos 

(como dosímetros para radiação ionizante ou não) onde a variação das propriedades ópticas 

dos materiais poliméricos com diferentes fontes e doses de radiação é mais importante do que 

a otimização da eficiência luminosa e do tempo de vida dos seus dispositivos.  
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Concomitantemente a preocupação dos cientistas das áreas de polímeros e engenharia 

de dispositivos com a necessidade de controle e minimização dos efeitos de fotoxidação em 

PLEDs, na área médica há atualmente um grande apelo para o desenvolvimento de sensores 

para monitoramento de doses de radiação empregadas em alguns tratamentos terapêuticos e 

não invasivos, como por exemplo, na fototerapia neonatal empregada na redução da 

concentração sérica de bilirrubina no sangue de pacientes com hiperbilirrubinemia (ou 

icterícia)[17]. Tal doença é uma das patologias neonatais que têm recebido grande atenção nos 

últimos anos, não somente porque cerca de 60 % dos recém-nascidos apresentam essa 

doença[18] mas, sobretudo, porque pode levá-los a danos neurológicos definitivos ou até 

mesmo a morte[19].  Embora seu tratamento seja extremamente simples, por meio da 

exposição dos doentes à luz visível na faixa de comprimento de onda de 425 nm a 475 nm, 

estudos clínicos mostram a existência de dois fatores majoritários que influenciam 

diretamente na eficácia do tratamento, a saber [20 – 22]: (i) o espectro da luz emitida e (ii) a dose 

total de luz recebida pelo neonato, uma vez que a eficiência deste tipo de tratamento tem 

relação direta com a superfície corporal do recém-nascido exposta a radiação luminosa e 

também com a distância da fonte de luz utilizada pelo  equipamento de fototerapia. Como 

conseqüência desses fatores, o tratamento torna-se ineficaz, o que prejudica o controle e o 

diagnóstico das verdadeiras causas da doença. Infelizmente, segundo relatado por Vieira et 

al[21], estes fatores de controle[22] hospitalar de responsabilidade dos profissionais da área de 

saúde é uma das principais causas da ineficácia deste tratamento. Como resultado faz-se então 

necessário o monitoramento dos espectros de radiação dos equipamentos de fototerapia e das 

doses de radiação absorvidas pelos neonatos no intuito de aumentar a eficiência deste tipo de 

tratamento. Logo, associar as variações na estrutura química, no comportamento óptico e nas 

estruturas eletrônicas dos sistemas poliméricos expostos à radiação com aplicações em áreas 

médicas e/ou hospitalares é um tema atual e bastante oportuno.  

Em resumo, estudar o comportamento das propriedades ópticas de sistemas orgânicos 

luminescentes expostos a diferentes fontes e doses de radiação, atrelado ao estudo das suas 

estruturas eletrônicas não é apenas uma questão em aberto na literatura e que merece especial 

atenção no âmbito científico, mas uma oportunidade para o desenvolvimento de modelos 

teórico-experimentais que contribuam para a compreensão dos processos de fotoxidação, 

como também para o desenvolvimento de novos dispositivos onde a fotodegradação dos 

polímeros luminescentes torna-se, nesse caso, um das suas principais vantagens.  
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11..11..  OObbjjeettiivvooss  ddoo  ttrraabbaallhhoo  

O principal objetivo desse trabalho é a preparação e a caracterização teórico-

experimental das propriedades ópticas de poli[2-metoxi-5-(2’etil-hexiloxi)-p-

fenilenovinileno] – MEH-PPV a fim de i) se  investigar e controlar o efeito da radiação azul 

no MEH-PPV e de se compreender os processos de degradação envolvidos nesses sistemas; 

ii) propor uma explicação para efeito da radiação azul sobre as propriedades ópticas desses 

materiais, e  iii) contribuir para otimização de sensores e demais dispositivos eletrônicos a 

base de MEH-PPV.  

Para tanto, essa dissertação foi dividida em dez capítulos. No Capítulo 2 é 

apresentada uma revisão da literatura desde as origens das descobertas semicondutivas dos 

polímeros conjugados, passando pelas aplicações desses materiais em displays poliméricos, 

pelos principais conceitos envolvidos nos fenômenos de  fluorescência e pelos problemas 

relacionados à sua fotodegradação, até a aplicação de polímeros em dosimetria. Esse capítulo 

ainda mostra uma breve descrição sobre a necessidade do monitoramento da fototerapia de luz 

azul aplicada ao tratamento da icterícia. No Capítulo 3, por sua vez, são descritas as 

características químicas do MEH-PPV e os métodos usados na preparação dos dosímetros a 

base desse material. Já no Capítulo 4 são apresentados os equipamentos e métodos utilizados 

na caracterização óptica dos sistemas poliméricos e também são apresentadas as 

considerações fundamentais a respeito da metodologia teórica aplicada para análise da 

estrutura eletrônica do MEH-PPV. Os resultados de caracterização óptica obtidos com a 

exposição dos sistemas poliméricos à radiação azul estão no Capítulo 5 e são trabalhados e 

discutidos no Capítulo 6. No Capítulo 7 é descrito o protótipo do dosímetro desenvolvido, 

enquanto no Capítulo 8 é apresentada a metodologia utilizada e também são discutidos os 

resultados das simulações computacionais realizadas e também é apresentada uma proposta 

uma explicação do papel da radiação azul nas propriedades ópticas do PPV e derivados. Já no 

Capítulo 9 são apresentadas as conclusões a respeito desse trabalho. Finalmente no Capítulo 

10, são citados os principais artigos, resumos em congressos e patentes depositadas até o 

momento. 
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CCaappííttuulloo  22            

RReevviissããoo  BBiibblliiooggrrááffiiccaa  
 

Neste capítulo é apresentada uma breve revisão das principais características físicas e 

químicas dos polímeros conjugados, desde a investigação das propriedades ópticas e elétricas 

desses materiais, passando por suas aplicações em “displays” luminosos e pelos problemas 

relacionados aos seus mecanismos de fotodegradação, até as aplicações de alguns polímeros 

em dosimetria. Este capítulo ainda apresenta os principais pontos de interesse do uso dos 

polímeros no monitoramento da fototerapia de luz azul, que é aplicada com grande freqüência 

na prática clínica diária em neonatologia. 

 

22..11..  PPoollíímmeerrooss  

O termo polímero deriva dos radicais gregos poli (muitas) e meros (partes). Polímeros 

são compostos de origem natural ou sintética com massa molar da ordem de 104 a 106 

formados pela repetição de um grande número de unidades químicas[23]. Essas unidades 

estruturais menores e idênticas são chamada de monômeros e estão ligadas quimicamente 

entre si por meio de um processo químico chamado de polimerização.  Vale ainda destacar 

que os polímeros são moléculas longas e compostas de elementos orgânicos como carbono e 

hidrogênio, que, eventualmente são ligados ao oxigênio, nitrogênio e/ou algum elemento 

halogênio. Em particular, os polímeros conjugados apresentam alternância de ligações 

simples e duplas entre átomos de carbono em suas estruturas e são compostos orgânicos de 

peculiar interesse da indústria de eletro-eletrônicos por apresentarem interessantes 

propriedades elétricas, ópticas e mecânicas, como será abordado a seguir[23].  

 

22..11..11..  PPoollíímmeerrooss  CCoonnjjuuggaaddooss  

Até meados dos anos 1970, os polímeros eram classificados como materiais de boa 

capacidade de isolamento elétrico e de versáteis propriedades mecânicas. Entretanto, após a 

obtenção do poliacetileno com alta condutividade elétrica em 1977[24], cuja estrutura química 

é apresentada na Figura 2.1, os polímeros se tornaram “materiais tecnológicos” de uma forma 

muito mais expressiva. Tornou-se possível então, alterar reversivelmente, a condutividade 

elétrica desses materiais (desde muito baixa – isolante – até valores típicos dos metais).  
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FIGURA 2.1: Estrutura química do poliacetileno (trans-poliacetileno). 

 

Nos anos seguintes e até hoje, dezenas de outros polímeros foram sintetizados com um 

comportamento semicondutor/condutor similar ao observado no poliacetileno, e são 

atualmente usados como elementos ativos de diodos, de sensores químicos e de 

transistores[25]. Dentre esses polímeros os que têm sido mais amplamente estudados são as 

polianilinas, os polipirróis, os politiofenos e os poli(p-fenilenos). A Figura 2.2 mostra os 

nomes, as fórmulas estruturais e valores dos gaps destes polímeros[26]. 

 

 
FIGURA 2.2: Nome,  fórmula estrutural e valores dos gaps de alguns polímeros conjugados[27]. 
 

Os polímeros conjugados são também chamado de “metais sintéticos” por poderem ou 

não possuir propriedades elétricas, magnéticas e ópticas similares às de metais e 

semicondutores. Entretanto, seria mais adequado chamá-los de polímeros conjugados, já que 

estes mesmos materiais podem apresentar também propriedades típicas de isolantes ou 

semicondutores, mas sempre apresentam pelo menos um caminho onde há alternância de 

ligações, simples e duplas de carbono-carbono, conforme verificado nas estruturas já 

mostradas nas Figuras 2.1 e 2.2. Além disso, de acordo com as Figuras 2.1 e 2.2, o trans-

poliacetileno é o polímero, dentre os citados, que apresenta o menor gap (1,5 eV), enquanto a 

polianinilina um dos maiores (3,2 eV). Neste ínterim, como apresenta a Figura 2.3, o maior 

nível energético da banda de valência ocupado é chamado de HOMO (highest occupied 

molecular orbital) e o menor nível energético da banda de condução desocupado é chamado 

de LUMO (lowest unoccupied molecular orbital).  
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FIGURA 2.3: O maior nível energético da banda de valência ocupado (HOMO) e o menor nível energético da 
banda de condução desocupado (LUMO). 

 

Em geral, a promoção de elétrons dos estados fundamental para o excitado (transição 

π-π*) pode ocorrer através de injeção de cargas, luz (excitação) ou dopagem química[27]. A 

energia característica dessa transição pode ser obtida a partir de espectros de absorção na 

região do ultravioleta-visível ou a partir de espectros de fotoluminescência na região do 

visível (fotoluminescência e eletroluminescência). Além dessa transição, os polímeros podem 

apresentar uma estrutura vibracional caracterizada por um conjunto de subníveis associados 

aos movimentos vibracionais ou rotacionais das suas moléculas [27].  Nesses casos, espectros 

de absorção fornecem as energias associadas às transições eletrônicas do nível mais baixo do 

estado fundamental para diferentes subníveis de um estado excitado, enquanto os espectros de 

fotoluminescência podem fornecer as energias de transição do nível mais baixo do estado 

excitado para diferentes subníveis do estado fundamental[27]. Entretanto, diferenças de energia 

não são muitas vezes observadas entre os máximos de absorção e fotoluminescência, esse 

fenômeno é conhecido como Lei de Stokes[28] e está associado a perdas de energia por 

transições não-radiativas[28].  

Inúmeros fatores podem alterar os espectros eletrônicos dos polímeros, como 

interrupções nas suas conjugações ou mudanças nas suas estruturas químicas[29]. Como 

resultado, esses fatores muitas vezes contribuem para a obtenção de polímeros que podem 

abranger diferenças de energia entre estes os níveis HOMO e LUMO (gaps) em toda faixa do 

visível[30]. Polímeros em solução, por sua vez, podem apresentar fortes interações com o 

solvente, resultando em variações na forma, intensidade e/ou energias dos máximos dos 

espectros[28].  

 

22..11..22..  DDooss  ppoollíímmeerrooss  ccoonndduuttoorreess  aaooss  lluummiinneesscceenntteess  

Em 1990, com a descoberta das propriedades luminescentes do polímero conjugado 

poli(p-fenilenovinileno) – PPV[1], os polímeros começaram a ser amplamente utilizados como 

elementos ativos de dispositivos emissores de luz (polymer light-emitting diodes – PLEDs), 
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com inúmeras vantagens sobre os dispositivos convencionais[31-33], tais como: baixo custo de 

produção, facilidade de processamento, flexibilidade, possibilidade de construção de painéis 

com grande área etc. Atualmente, inúmeros polímeros luminescentes são conhecidos e 

inúmeras aplicações destes materiais são previstas em um futuro breve.  No setor energético, 

por exemplo, polímeros poderão ser usados como materiais ativos na área de iluminação em 

virtude do baixo custo e do baixo consumo de energia. No setor optoeletrônico, por sua vez, 

protótipos de displays, de televisores, de telefones portáteis, de DVD’s e/ou PVA’s com 

amplo ângulo de visão (165o) já são uma realidade, como a foto da TV flexível apresentada na 

Figura 2.4, e indicam uma forte tendência de mercado[31-33].  

 
FIGURA 2.4: Protótipo de Display (TV)  Flexível com tecnologia OLED. (160 px  x 120 px a 16,7 milhões de 
cores). Fonte: Sony (Maio 2007). 
 

Há ainda na literatura vários outros exemplos de aplicações empregando polímeros 

luminescentes que fogem da estrutura típica de um sinalizador luminoso, como, por exemplo, 

sensores químicos, biológicos e de pressão[34].    

É bem relatado na literatura que os dispositivos eletroluminescentes poliméricos 

podem emitir várias cores, com grande eficiência, brilho e uniformidade[35].  Vale ainda 

ressaltar que a cor de fotoluminescência depende da diferença de energia entre os estados 

eletrônicos π-π* do polímero conjugado (e luminescente) e decorre de vários fatores, tais 

como: estrutura química, comprimento da conjugação e morfologia dos materiais[36]. Neste 

âmbito, como a fotoluminescência (eletro ou fotoluminescente) é caracterizada por uma 

transição eletrônica entre os níveis energéticos LUMO e HOMO, a cor de fotoluminescência é 

controlada pela diferença de energia entre estes dois níveis (gap), onde a estrutura química do 

material tem forte influência sobre a região espectral da fotoluminescência, justamente porque 

a partir dela é que são definidos os níveis de energia encontrados nas cadeias poliméricas[36]. 

Como a foto e a eletroluminescência se relacionam apenas com os estados eletrônicos 

do polímero e envolvem os mesmos estados, espera-se que os espectros de eletro e 

fotoluminescência sejam parecidos[36], e isso nem sempre é observado. Para polímeros 

eletroluminescentes essa diferença de energia está entre 1,4 eV e 3,3 eV, o que corresponde a 

comprimentos  de onda entre 890 nm  e 370 nm e abrange toda a região do visível do espectro 
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eletromagnético[36]. Por outro lado PL e EL se diferenciam na maneira como o estado 

excitado é gerado. Caso a excitação ocorra por absorção de um fóton por uma espécie em seu 

estado fundamental, o fenômeno é o da fotoluminescência. Porém se a excitação ocorrer por 

recombinação dos pares polarônicos pela produção de um éxciton, o fenômeno é o da 

eletrofotoluminescência. 

As bandas de absorção e de fotoluminescência podem ainda apresentar estrutura 

vibrônica, que reflete a forma com que os modos vibracionais se acoplam com os estados 

eletrônicos para participar da transição[36]. Por outro lado, além dos estados eletrônicos 

envolvidos, existem outros fatores que interferem na região espectral e no perfil da banda de 

fotoluminescência, tais como: o comprimento efetivo de conjugação e a distribuição destes 

tamanhos[2]. Nesse caso, o tamanho efetivo da conjugação pode ser definido pelo valor médio 

de uma distribuição aleatória de segmentos com diferentes tamanhos de unidades adjacentes 

conjugadas[37], ou seja, uma conseqüência direta dos defeitos inerentes a cadeia polimérica 

principal gerada pela presença de ligações cis, de sítios oxidados, de grupos carbonila, de 

ligações alifáticas, ou ainda por torções conformacionais por influência de solvente, pressão, 

ou temperatura[29].  

Sob outro ponto de vista, a combinação de orbitais também define o comprimento 

efetivo de conjugação, ou seja, a distância pela qual os orbitais pz se combinam 

consecutivamente até o local onde a superposição se torna nula (orbitais pz perpendiculares) 

devido, por exemplo, a rotações na cadeia polimérica. De certa forma, o comprimento de 

conjugação efetivo relaciona-se, de maneira simplista, ao problema de um elétron em uma 

caixa[38], onde a dimensão da caixa representa o comprimento de conjugação efetiva.  Assim, 

os diferentes comprimentos de conjugação efetiva estão relacionados com caixas de diferentes 

tamanhos, e ocasionam energias diversas para as transições eletrônicas. Dessa forma os 

espetros de absorção e fotoluminescência estarão deslocados para menores valores de energia, 

e conseqüentemente, para maiores comprimentos de onda quanto maior for o tamanho efetivo 

da conjugação. Neste sentido, o tamanho da conjugação efetiva se relaciona diretamente com 

a posição da banda espectral, enquanto sua distribuição controla a largura dessa banda. 

Quando os sistemas estão em soluções concentradas ou no estado sólido, deslocamentos 

espectrais são observados em virtude dos processos de agregação[39] das cadeias poliméricas. 

Neste caso, os espectros de absorção e de fotoluminescência se deslocam para menores 

energias se comparados às bandas de absorção e de fotoluminescência dos cromóforos 

isolados. A concentração da solução polimérica é, portanto, um importante fator no perfil 

espectral[40].  
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22..11..33..  DDooss  ddiissppllaayyss  aaooss  ddoossíímmeettrrooss  ppoolliimméérriiccooss  

Apesar do atual estágio de desenvolvimento tecnológico dos displays poliméricos, 

fenômenos responsáveis pela eficiência luminosa (número de fótons gerados/elétrons 

injetados) e pelo tempo de vida desses dispositivos ainda são pouco compreendidos[4]. 

Saliente-se, também, que existe, ainda hoje, muita controvérsia sobre o tema na literatura [4-

16]. Outro aspecto ainda a ser levantado está relacionado à instabilidade dos sistemas 

poliméricos. Fenômenos responsáveis pela degradação dos polímeros e dos eletrodos de 

contato dos dispositivos têm ajudado a retardar a comercialização desses sistemas emissores 

de luz[41-47]. Nesse contexto, a fotoxidação dos materiais poliméricos é uma das principais 

causas dessa restrição[4,11,41-47].  Dessa forma, embora a eficiência destes dispositivos alcance 

altos valores, o processo de fotoxidação é um dos principais efeitos responsáveis pela sua 

rápida redução. Inúmeros autores têm se mostrado preocupados com a identificação deste 

fenômeno[4-16], mas pouco se conhece a ponto de evitá-lo. Sabe-se, apenas, que ele é 

minimizado quando os dispositivos são processados em ambientes com ausência de oxigênio.  

Porém, minimizar este fenômeno ainda é uma questão que está em aberto que merece especial 

atenção.  

Os mecanismos e os produtos finais da fotoxidação, apesar de muito estudados, ainda 

não são completamente estabelecidos ainda havendo controvérsias na literatura. É possível 

notar, as inúmeras controvérsias existentes na literatura em relação à fotoxidação destes 

polímeros havendo ainda hoje discrepâncias em relação ao produto final formado na 

degradação e não existindo ainda um consenso quanto ao verdadeiro papel da radiação nesses 

nos mecanismos desse processo. Segundo G. R. Ferreira[47]  pode-se destacar, por exemplo, 

que Cumpton et al[7]  encontram, como produtos da degradação, ésteres e aldeídos. A 

formação de ésteres também foi proposta por Shutherland et al[8] , enquanto Zyung[6] et al e 

Hale et al [10] relatam a formação de ácidos carboxílicos e cetonas. Por outro lado, Neto and 

Lavarda[46], em função do solvente clorofórmio propõe a incorporação de cloro na cadeia 

polimérica principal e nas cadeias laterais. Em resumo, o estudo da degradação do MEH-PPV 

e de outros polímeros derivados do PPV ainda é um tema de grande interesse científico e 

tecnológico não apenas pelas questões que ainda estão em aberto na literatura, como mostrado 

anteriormente, como também pelo fato de que sem o completo entendimento do processo de 

fotoxidação dessa classe de materiais, a utilização destes polímeros, nas diversas possíveis 

aplicações tem sido limitada, pois a compreensão de sua degradação é crucial para possibilitar 

predizer e melhorar o tempo de vida e a durabilidade do polímero e seus produtos comerciais, 
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sendo a elucidação dos mecanismos químicos e físicos um passo importante para atingir este 

objetivo[11]. 

Por outro lado, se do ponto de vista da tecnologia de displays o fenômeno da 

fotoxidação tem limitado a comercialização destes sistemas, este fenômeno surge aqui como 

uma importante característica para o desenvolvimento de novos dispositivos eletrônicos, cuja 

variação das propriedades ópticas e elétricas dos polímeros sob exposição a diferentes fontes e 

doses de radiação torna-se um aspecto de grande interesse científico e tecnológico[18,36,58,59]. 

No que tange a confecção de dosímetros, tal observação é bastante oportuna, pois a radiação 

absorvida pelo material polimérico pode ser detectada a partir da construção de uma simples 

tabela de cor de fácil leitura e baixo custo. 

Ainda mais interessante é o fato dos espectros de absorção na região do visível de 

alguns polímeros como, por exemplo, o poli[2-metóxi,5-(2’etilhexiloxi)-p-fenilenovinileno] - 

MEH-PPV, apresentarem grande variação quando expostos à baixas doses de radiação 

ionizante ou não[16,34,47-56], o que possibilita de confecção de dosímetros de grande potencial 

para uso na área médica, como no monitoramento da fototerapia empregada como tratamento 

da hiperbilirrubinemia neonatal (icterícia), ou no controle da exposição à radiação com 

propósitos de bronzeamento artificial, ou ainda  no gerenciamento dos procedimentos de 

esterilização de bolsas de sangue para transfusão em pacientes oncológicos[16], bem como no 

controle das taxas de exposição dos trabalhadores civis e rurais à radiação UV. Nestes casos, 

há necessidade de sistemas de monitoramento e controle das doses de radiação absorvidas por 

um indivíduo ou outro material biológico é uma necessidade real. Tais características são 

encontradas na investigação das mudanças das propriedades ópticas de alguns polímeros 

luminescentes quando expostos a diferentes fontes de radiação[47-56].  Contudo, mesmo com 

todo esse apelo tecnológico, poucos polímeros têm sido estudados e utilizados com essa 

finalidade[47-56].   

Isso abre perspectivas não apenas para estudos científicos desses materiais, mas, 

sobretudo, para a fabricação e para o desenvolvimento de novos sistemas de controle e 

monitoramento de doses de radiação usadas em áreas médicas, hospitalares e afins, e, 

portando, de grande interesse social.  

 

22..11..44..  AApplliiccaaççããoo  ddee  ppoollíímmeerrooss  eemm  ddoossiimmeettrriiaa  ddee  rraaddiiaaççããoo  nnããoo  iioonniizzaannttee  

Em particular, radiações não ionizantes são aquelas que não produzem ionizações, ou 

seja, não possuem energias capazes de produzir fotoluminescência de elétrons de átomos ou 

de moléculas com os quais interagem. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a 
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radiação não ionizante está compreendida na faixa de freqüência que vai de 0 a 300 GHz[57], 

inclusos ultrassom (superior a 20 kHz), infrassom (inferior a 20 kHz), campos elétricos e 

magnéticos estáticos, campos de freqüência extremamente baixa, RF (como microondas), 

infravermelho, visível e ultravioleta (UV), conforme apresentado na Figura 2.5. 

 
FIGURA 2.5:Espectro Eletromagnético[58]. 

 

O desenvolvimento da área de dosimetria se torna cada vez mais consistente com a 

introdução de novos dispositivos que, colocados em um meio onde exista um campo de 

radiação, são capazes de indicar sua presença[59]. O dosímetro ideal deve ser capaz de medir a 

dose emitida por uma fonte de radiação e também apresentar exatidão, precisão, limite de 

detecção, faixa de medida, dependência de energia, resolução espacial e facilidade de 

operação. Contudo, essas e outras exigências não são plenamente satisfeitas por nenhum 

dosímetro conhecido atualmente. Isso torna o desenvolvimento de sistemas de 

monitoramento, controle e/ou identificação de radiação cada vez mais estimulante, e bastante 

oportuno. Merece destaque a presença destes dispositivos nas áreas médicas, hospitalares e 

afins, de grande interesse no desenvolvimento de dispositivos que possam inferir não somente 

a dose de radiação absorvida por um dado indivíduo ou meio material, mas que seja eficiente 

para uma dada especificação (ex: controle de dose, identificação de faixa de radiação etc.), de 

baixo custo e/ou fácil processamento[16,44,45]. Nesse contexto, os polímeros conjugados têm 

recebido grande destaque na literatura, pois podem apresentar mudanças acentuadas nas suas 

propriedades ópticas e/ou elétricas quando expostos a diferentes fontes e doses de radiação[47]. 

Os poli(p-fenilenovinilenos), PPVs, são bons exemplos desses materiais pelo fato de suas 

propriedades de absorção e fotoluminescência óptica, na região do visível, serem 

drasticamente alteradas quando o polímero é submetido a radiação ionizante ou não[43,44, 47-56] 

e de seu baixo custo (cerca de 100 vezes inferior ao comparado com os similares inorgânicos). 

Por outro lado, também se abrem perspectivas para o uso dos polímeros luminescentes como 

elemento ativo de dosímetros para radiação não ionizante, em virtude das necessidades de 

monitoramento de tratamentos como a fototerapia neonatal empregada no controle da 
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hiperbilirrubinemia, e também pelo fato de existirem resultados na literatura que mostram que 

os PPVs são bastante sensíveis a essa radiação[27]. 

No LAPPEM, laboratório onde este dosímetro é desenvolvido, foi patenteado e 

realizado um trabalho sobre um dosímetro de radiação azul com aplicação em fototerapia 

neonatal[47-56]. Esse dispositivo apresenta como princípio de funcionamento a mudança de 

tonalidade da coloração da solução de MEH-PPV, bem como da intensidade de 

fotoluminescência em função do tempo de exposição à radiação azul. A continuidade das 

pesquisas desenvolvidas no LAPPEM permitiram o desenvolvimento de “selos inteligentes” 

[47] que apresentam mudanças graduais nas cores emitidas do vermelho ao verde em função do 

tempo de radiação a base de MEH-PPV e Alq3 tris(8-hydroxiquinolato) de alumínio). Tais 

dosímetros apresentam vantagens como fácil leitura e baixo custo, além de serem os primeiros 

apresentados na literatura deste gênero. 

Em resumo, a análise do estado atual da pesquisa com os materiais e dispositivos 

luminescentes poliméricos não deixa dúvidas quanto à sua atualidade científica, entretanto, 

para viabilizar a aplicação desses materiais como sistema de monitoramento de radiação azul 

faz-se necessário um estudo sistemático dos procedimentos médicos e das necessidades 

envolvidas na fototerapia de luz azul aplicada no tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal. 

 

22..22..  AA  HHiippeerrbbiilliirrrruubbiinneemmiiaa  NNeeoonnaattaall  ((oouu  iicctteerríícciiaa))  

A hiperbilirrubinemia neonatal, ou icterícia, é o sinal mais comumente encontrado na 

prática clínica diária em Neonatologia[60].  Estima-se que 60 % desenvolvem icterícia com 

valores superiores a 5 mg/dl[22,60]. Em particular apenas no Brasil, segundo a Sociedade 

Brasileira de Pediatria, o número de neonatos que apresentam icterícia já nos seus primeiros 

dias de vida é de aproximadamente 1,55 milhões/ano. Mais detalhes dessa doença podem ser 

obtidos em MAISELS, M.J.; MCDONAGH, A.F. Phototherapy for neonatal jaundice. N. 

Engl. J. Med. 358(9) ,920-928 (2008). 

A hiperbilirrubinemia é definida como nível sérico de bilirrubina não-conjugada ou 

indireta maior que 1 mg/dl ou como bilirrubina conjugada ou direta superior a 1,5 mg/dL, 

desde que essa represente mais do que 10 % do valor de bilirrubina total[22]. Este quadro 

caracteriza o que se chama de icterícia fisiológica ou icterícia própria do recém nascido, um 

evento benigno e realmente fisiológico[19, 61]. Embora a maioria dos recém-nascidos ictéricos 

seja saudável, há situações em que a bilirrubina aumenta de modo exagerado, a chamada de 

icterícia patológica[18-22]. As suas causas são numerosas, quase todas colocando em risco a 
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criança, a curto ou a longo prazo, pela possibilidade de encefalopatia bilirrubínica 

(Kernicterus) ou cirrose hepática[18-22]. 

 

22..22..11..  AA  MMoollééccuullaa  ddee  BBiilliirrrruubbiinnaa  

A bilirrubina é um pigmento amarelo-alaranjado de fórmula C33H36N4O6, derivado do 

grupo Heme, proveniente das cromoproteínas, que possui quatro núcleos pirrólicos, como 

pode ser observado na Figura 2.6. 

 
FIGURA 2.6: Estrutura química da molécula de bilirrubina[19]. 

 
Dentre essas proteínas, a hemoglobina possui a maior importância e é fonte de 75 % 

da bilirrubina do organismo humano[17]. Neste sentido a bilirrubina tem sido considerada 

como um produto de excreção, derivado do catabolismo do Heme. A bilirrubina liberada para 

a corrente sanguínea é um composto insolúvel em água e para ser transportada no plasma 

sanguíneo, liga-se às proteínas plasmáticas (principalmente à albumina). A bilirrubina assim 

formada é a chamada de bilirrubina não-conjugada ou indireta[19]. Existe também, em menor 

proporção, em forma não-ligada a chamada de bilirrubina livre, que é responsável pelos 

efeitos tóxicos da bilirrubina nos tecidos. 

A bilirrubina não-conjugada é transportada aos locais onde é captada e a seguir 

conjugada, ou seja, tornada hidrossolúvel para que possa ser livremente excretada com a bile 

e posteriormente com a urina[19], a chamada de bilirrubina direta. A captação e a conjugação 

hepática mostram-se deficientes no recém-nascido, e estão intimamente relacionadas à boa 

maturidade funcional do fígado do neonato[19]. A deficiência destes dois processos é 

considerada ponto chave na patogenia da icterícia própria do recém-nascido. Após a 

conjugação a bilirrubina conjugada é excretada pela bile e atinge o intestino delgado, para ser 

excretada pela urina. Neste local, a ausência ou pobreza da flora intestinal promove uma 

hidrólise da bilirrubina conjugada até bilirrubina indireta. Caso isso aconteça, a bilirrubina 

pode ser reabsorvida pela corrente sanguínea[19,20]. 

Em virtude do nível sérico de bilirrubina no neonato depender da interação de 

produção, captação, conjugação hepática, excreção biliar e circulação êntero-hepática, alguns 

mecanismos são propostos como causadores da icterícia, dentre eles: 
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• o aumento da produção de bilirrubina: o recém nascido produz de 2 a 3 vezes mais 

bilirrubina quando comparado ao adulto, isso por que,  suas hemácias possuem menor vida 

média (70 a 90 dias) e da maior quantidade de hemoglobina. Uma vez que o catabolismo de 1 

g de hemoglobina fornece 34 mg de bilirrubina, a produção diária de bilirrubina no neonato é 

de 8 a 10 mg/kg[18]; 

• a circulação êntero-hepática: a ausência ou pobreza da flora intestinal aumentam essa 

circulação e criam condições para o aumento da reabsorção de bilirrubina não conjugada para 

a corrente sanguínea; 

• a diminuição da função hepática: algumas proteínas responsáveis pela captação da 

bilirrubina no fígado, no recém nascido chegam a níveis de 0,1 % nos primeiros 10 dias de 

vida, subindo para 1 % em relação ao adulto após essa idade. Essa diminuição pode ocorrer 

tanto por deficiência da captação hepática, quanto da conjugação da bilirrubina e/ou 

deficiência da excreção hepática. 

Neste caso a icterícia é resultado da diminuída capacidade de conjugação da 

bilirrubina e da captação hepática na presença de um aumento significativo da quantidade de 

bilirrubina, seja este por catabolismo ou reabsorção. 

Além de se relacionar com a intensidade da coloração amarelada da pele, os níveis 

séricos de bilirrubina também se relacionam com a zona dérmica do neonato. Ela se inicia na 

face (zona 1), progride para o tórax (zona 2), para o abdômen (zona 3), para os membros 

(zona 4) e finalmente atinge as mãos e os pés (zona 5). Essa progressão é conhecida como 

craniocaudal[62], como mostra a Figura 2.7. 

 
FIGURA 2.7: Zonas dérmicas de progressão craniocaudal da icterícia no recém-nascido elaborada por Kramer 
para se avaliar a icterícia clínica[62]. 
 

Sabe-se que a bilirrubina não-conjugada pode ser tóxica para os tecidos e que é 

potencialmente tóxica para o sistema nervoso central[63,63]. O aumento da concentração sérica 

da mesma, leva à impregnação deste metabólito nos núcleos do tronco cerebral, atribuindo-

lhes uma coloração amarelada, como mostra Figura 2. 8[65]. 
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FIGURA 2.8: (a) Corte da medulas e (b) Hemisfério Cerebral; ambos impregnados por bilirrubina[65]. 

 
Tais condições são devastadoras pois causam lesões neurológicas irreversíveis e 

caracterizam a encefalopatia bilirrubínica (Kernicterus) que pode levar o neonato ao retardo 

mental, ao déficit motor, a surdez e até mesmo ao óbito[66].  

O tratamento da icterícia pode ser realizado por meio da exsangüíneo-transfusão, da 

fototerapia ou de agentes farmacológicos[66].  Atualmente, a fototerapia é a terapêutica mais 

utilizada no caso da hiperbilirrubinemia neonatal causada pelo aumento dos níveis séricos de 

bilirrubina não-conjugada[60]. 

 

22..22..22..  AA  FFoottootteerraappiiaa  

A fototerapia tem sido a modalidade de tratamento mais empregada no controle da 

icterícia nos últimos 30 anos[67] e consiste basicamente no tratamento de recém-nascidos 

ictéricos com luz azul, como mostra a Figura 2. 9(a), onde o comprimento de onda efetivo 

está compreendido na banda de absorção da bilirrubina, Figura 2. 9(b). 

 
FIGURA 2.9: (a) Neonato submetido à fototerapia neonatal; (b) espectro de absorção da molécula de 
bilirrubina[68]. 

 

De acordo com a Figura 2. 9(b), observa-se que a maior intensidade de absorção da 

molécula de bilirrubina ocorre justamente na região de 425 nm a 475 nm, ou seja, na região 

do azul do espectro visível. Este é, portanto, o espectro considerado mais eficaz para o 

tratamento da icterícia neonatal. A exposição da bilirrubina a estes comprimentos de onda a 

torna mais hidrossolúvel, o que possibilita que a mesma possa ser excretada pela bile e pela 
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urina, sem a necessidade de conjugação hepática[63]. Basicamente são três os mecanismos de 

transformação da bilirrubina com a absorção de fótons[19]: 

• fotoisomerização configuracional: processo no qual a bilirrubina tem uma de 

suas ligações alteradas, Figura 2.10[69]; 

 
FIGURA 2.10:Formação dos fotoisômeros configuracionais a partir da  molécula de bilirrubina (1), também 
conhecida como Bilirrubina IX (4Z, 15Z); (2) Fotoisômero (4Z, 15E); Fotoisômero (4E, 15Z) [69]. 
 

• fotoisomerização estrutural: processo pelo qual a bilirrubina forma novas 

ligações em sua estrutura original, Figura 2.11[69]; 

 
FIGURA 2.11: Fotoisomerização estrutural da molécula de bilirrubina[69]. 

 

• fotoxidação: processo no qual a molécula de bilirrubina se quebra em 

fragmentos que serão eliminados por via renal, Figura 2.12[69]; 
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FIGURA 2.12: Fotoxidação da molécula de bilirrubina[69]. 

 

A eficácia da fototerapia depende da intensidade de luz emitida, do espectro de 

fotoluminescência, da idade pós-natal do recém-nascido, da idade gessacional, do peso do 

nascimento, da causa da icterícia e do nível de bilirrubinemia no início do tratamento[70-72]. 

Estudos clínicos mostram a existência de três fatores majoritários que influenciam neste 

tratamento[19], a saber: 

• o espectro da luz emitida pela unidade de fototerapia: determinado pelo tipo de 

fonte luminosa empregada e pelos filtros ópticos empregados; 

• a potência óptica da luz emitida pela fototerapia: que é o fluxo de energia 

incidente sobre o recém nascido, ou seja, a irradiância ( [I] = µW/cm2) . A irradiância depende 

não somente da potência da fonte óptica, mas também da fonte ao recém-nascido. Quando 

medida sobre uma determinada região do espectro de radiação é chamada de irradiância 

espectral ([I s] = µW/(cm2 nm)); 

•  a superfície corporal do recém-nascido exposta a radiação luminosa: a dose de 

radiação absorvida pelo neonato depende também da superfície exposta à radiação.  

Nesse caso, se a criança não estiver corretamente posicionada frente às lâmpadas e/ou 

se as lâmpadas não estiverem com as especificações adequadas, o tratamento se faz ineficaz, 

já que o mesmo é diretamente proporcional à quantidade de energia luminosa que incide sobre 

o recém-nascido exposto a radiação, bem como a qualidade do espectro de fotoluminescência 

da unidade fototerápica[17, 72]. 

Os setores de neonatologia hospitalar empregam em geral unidades fototerápicas 

compostas por uma bandeja com 6 a 8 lâmpadas fluorescentes (20W) do tipo luz do dia 
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(branca). Alguns hospitais, para aumentar a eficácia da região espectral emitida pela unidade 

trocam de 2 a 4 dessas lâmpadas por lâmpadas azuis comuns (do tipo fluorescente ou 

incandescente halogenada). Entretanto, usualmente, essas unidades possuem valores de 

irradiância espectral na região de 425 nm – 475 nm muitas vezes subterapêuticos e pouco 

eficazes no controle da doença. Recomenda-se, portanto, que essas lâmpadas sejam 

substituídas por lâmpadas “azuis especiais” consideradas um padrão para tratamento 

fototerapêutico no mundo, que emitem energia quase que exclusivamente na região de 

absorção da molécula de bilirrubina[73]. Entretanto essas lâmpadas são produzidas 

exclusivamente por dois fabricantes: a Westinghouse® (F20T12-BB) e a Philips® (TL20W/52) 

[73-79], não sendo, portanto, fabricadas no Brasil. Além disso, tais lâmpadas possuem um baixo 

tempo de vida (diminuem consideravelmente a irradiância espectral depois de 200 h de uso) e 

exigem manuseio cuidadoso por sua espessura extremamente fina. Estes aspectos tornam o 

seu uso complicado e com um custo não viável a vários hospitais públicos brasileiros. 

Atualmente, existem inúmeras outras unidades de fototerapia disponíveis comercialmente e 

de eficiência superior a das lâmpadas fluorescentes e/ou halogenas, exemplos são os que 

apresentam alta irradiância do espectro emitido (foco em 460 nm, 40 µW/(cm2nm)). 

Outro problema com que se defrontam os neonatologistas é a falta de preparo dos 

profissionais de saúde responsáveis pelo gerenciamento do procedimento fototerapêutico[21]. 

Resultados obtidos em Hospitais do Rio de Janeiro sugerem que não existe um consenso entre 

os profissionais ao uso da fototerapia para o controle da hiperbilirrubinemia neonatal. É 

sabido que, algumas práticas adotadas rotineiramente podem diminuir a eficácia desse 

tratamento. Observou-se que em 17 maternidades públicas, em entrevistas com 89 

profissionais de saúde (chefes de serviço, médicos e profissionais da área de enfermagem) 

houve grande variabilidade nas respostas quanto às condutas adotadas no tratamento da 

hiperbilirrubinemia, inclusive entre profissionais de uma mesma unidade. Por exemplo, a 

distância utilizada entre o neonato e a fonte luminosa variou de 20 cm a 70 cm, e metade dos 

entrevistados afirmou que não havia uma rotina para a verificação da irradiância durante a 

fototerapia[21].  Esse é um problema operacional preocupante que pode levar a um tratamento 

incorreto da icterícia e até mesmo a morte do recém nascido. 

Em suma, problemas básicos com que se defrontam os neonatologistas são, não 

somente a insuficiência de equipamentos fototerápicos para baixar a concentração sérica de 

bilirrubina com a presteza, segurança e eficiência necessárias, que é atualmente algo não 

muito alarmante, mas, sobretudo a falta de um sistema de monitoramento e de controle usual 

para aferir as doses de radiação realmente absorvidas pelos pacientes. Para solucionar esse 
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problema, uma alternativa viável que se discute na área médica é a possibilidade de 

monitoramento da dose de radiação absorvida por pacientes neonatais de tal forma que, ao 

invés de receberem apenas os exames da evolução da concentração sérica de bilirrubina no 

sangue durante ou após os tratamentos fototerápicos os médicos recebam também a 

confirmação que os pacientes foram expostos corretamente as doses ou tempos de radiação 

prescritos para o tratamento da doença. Dessa forma, os problemas relacionados à exposição 

incorreta dos neonatos estariam resolvidos, bem como os falsos diagnósticos gerados por eles. 
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CCaappííttuulloo  33    

TTééccnniiccaass  ee  MMééttooddooss  ddee  PPrreeppaarraaççããoo                                

ddooss  SSiisstteemmaass  PPoolliimméérriiccooss  
 

No presente capítulo são apresentados os métodos e os procedimentos experimentais 

utilizados na preparação dos sistemas poliméricos utilizados na caracterização experimental 

desse trabalho e também no desenvolvimento e na fabricação dos dosímetros de acúmulo de 

dose de radiação azul desenvolvidos. Dessa forma, esse capítulo apresenta desde as principais 

características físico-químicas do poli(2-metóxi,5-etil(2-hexilóxi)parafenilenovinileno) - 

MEH-PPV, até os procedimentos experimentais usados na fabricação dos dosímetros. Por 

fim, o capítulo ainda apresenta um fluxograma com os diversos parâmetros experimentais que 

foram alterados durante a preparação dos sistemas poliméricos estudados.  

  

33..11..  PPoollii((22--mmeettóóxxii,,55--eettiill((22--hheexxiillóóxxii))--pp--ffeenniilleennoovviinniilleennoo))  ––  MMEEHH--PPPPVV  

O MEH-PPV é um polímero conjugado, derivado solúvel do poli(p-fenilenovinileno) - 

PPV, que possui fórmula molecular (C18H28O2)n cuja estrutura química é apresentada na 

Figura 3.1. 

 
FIGURA 3.1: Fórmula estrutural do poli(2-metóxi,5-etil(2-hexilóxi)p-fenilenovinileno)[80]. 

 

Na Figura 3.1 observa-se que a cadeia polimérica principal do MEH-PPV é composta 

por ligações C-C e C=C alternadas que conferem a esse polímero as propriedades eletrônicas 

descritas no item 2.1 do Cap. II. Segundo especificações do fabricante, o MEH-PPV (CAS 

No. 138184-36-8) utilizado nesse trabalho apresenta massa molar numérica média (Mn) 

dentro do intervalo 70.000 a 100.000 g/mol e absorção e fotoluminescência máximas em 

comprimentos de onda em torno de, respectivamente, 495 nm e 555 nm[80] quando 

solubilizado em tolueno. Esse polímero ainda apresenta boa solubilidade em outros solventes 

orgânicos, tais como clorofórmio e xileno, que possibilita a fabricação de filmes finos e 
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ultrafinos desse material por meio de técnicas simples e de baixo custo, tais como as técnicas 

de espalhamento rotativo (spin coating), espalhamento (casting) e impressão a jato de tinta 

(ink jet printing). Outra grande vantagem em se utilizar o MEH-PPV como elemento ativo de 

dispositivos eletrônicos orgânicos é o fato desse material ser atualmente bastante explorado 

para fins de aplicações em células fotovoltaicas, diodos emissores de luz e displays 

luminosos[7]. Muitos desses estudos têm como foco principal a compreensão dos efeitos de 

fotoxidação do MEH-PPV, que são a principal motivação para o desenvolvimento de sensores 

de radiação eficientes, como destacado no Capítulo II. 

A Figura 3.2 mostra os espectros de absorção na região UV-Vis e de 

fotoluminescência (excitação em 417 nm) de uma solução de MEH-PPV em clorofórmio 

obtido com o equipamento a ser apresentado no Cap. IV. O MEH-PPV foi usado neste 

trabalho por ser bastante investigado na literatura e também por apresentar espectros de 

absorção e de fotoluminescência dentro da região do visível, o que potencializa seu uso para 

fabricação de dosímetros indicadores, que têm como principal característica a mudança de cor 

sob efeito de radiação. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
FIGURA 3.2: Espectros de absorção e de fotoluminescência do MEH-PPV (250 µg/ml) em solução de 
clorofórmio com excitação em 417 nm. Destaca-se na figura a solução polimérica excitada com luz violeta. 

 

Da Figura 3.2 verifica-se ainda que o MEH-PPV dissolvido em clorofórmio apresenta 

máximos de absorção e de fotoluminescência em torno de, respectivamente, 475 nm e 570 

nm, ou seja, diferentes das especificações fornecidas pela Aldrich-Sigma para soluções desse 

polímero em tolueno. Esse efeito, segunda a literatura[81], deve-se a efeitos de 

solvatocromismo. É importante destacar que soluções de MEH-PPV foram preparadas em 

clorofórmio, uma vez que elas são armazenadas e dispostas em ampolas lacradas 

afoticamente, para evitar mudanças em suas concentrações durante a caracterização óptica e 

irradiação.  
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Quando exposto à radiação não ionizante, sobretudo luz azul, os espectros de absorção 

e de fotoluminescência do MEH-PPV sofrem mudanças em suas formas e intensidades 

devido, principalmente, aos efeitos de fotoxidação da cadeia polimérica principal desse 

polímero. A principal conseqüência desse efeito é a redução da intensidade e o deslocamento 

dos espectros para menores comprimentos de onda[44]. Esse efeito é de suma importância para 

o desenvolvimento dos sensores de radiação, pois permite associar a cor e intensidade de 

fotoluminescência do polímero com a dose de radiação a qual ele foi exposto[44].   

Durante a realização deste trabalho, foram utilizados dois diferentes lotes comerciais 

fornecidos pela empresa Aldrich-Sigma. Apesar de todas as especificações do fabricante 

serem as mesmas (CAS No. 138184-36-8 e Mn: 70.000 a 100.000 g/mol) para os dois lotes, 

visualmente, no lote 1 (MEH-PPV1), o polímero se apresentava com um aspecto fibroso. Por 

outro lado, no lote 2 (MEH-PPV2), o polímero se apresentava como um pó. Um estudo 

realizado por G. R. Ferreira[47]  através da técnica de cromatografia de exclusão por tamanho 

mostrou que além do polímero existe uma concentração considerável de oligômeros presentes 

no MEH-PPV1 obtido comercialmente. O valor de massa molecular numérica média (Mn) 

fornecido pelo equipamento para o MEH-PPV1 é de 3,182 x 103 g/mol. Observou-se que 

concentração de oligômeros é altíssima se comparada a quantidade real de polímero presente 

no MEH-PPV2 e que o valor de massa molecular numérica média (Mn) para o MEH-PPV2 é 

de 9,786 x 102 g/mol. Portanto, quando se compara a Mn para os dois lotes fica ainda mais 

evidente a diferença de qualidade entre o mesmo polímero fornecido comercialmente pela 

empresa Aldrich-Sigma em dois momentos diferentes. Esse fato, possivelmente, terá um 

papel importante sobre as propriedades ópticas do MEH-PPV e influenciará o processo de 

degradação do material e o desempenho do dosímetro para radiação azul estudados neste 

trabalho. 

 
33..22..  PPrreeppaarraaççããoo  ddooss  ssiisstteemmaass  aa  bbaassee  ddee  MMEEHH--PPPPVV  

A preparação dos sistemas (sensores) é iniciada com a preparação de ampolas de vidro 

para que o polímero seja colocado em um sistema de forma a receber a menor quantidade de 

radiação possível até o procedimento de irradiação com luz azul. Primeiramente a ampola de 

vidro é mergulhada em uma solução a base de tinta látex e alguns corantes, como mostra a 

Figura 3. 3(a). Posteriormente as ampolas são secas com o auxílio de um mini-ventilador para 

que as mesmas estejam aptas a receber as soluções poliméricas, Figura 3. 3(b).  
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FIGURA 3.3: (a) Ampola mergulhada em tinta latex; (b) procedimento de secagem das ampolas. 

 

Em uma sala escura, foram preparadas soluções de MEH-PPV em clorofórmio 

(CHCl3) com concentrações entre 10 µg/ml e 1 mg/ml levando-se em consideração resultados 

prévios obtidos na literatura[16] , onde a resposta do sistema a outras fontes de radiação é 

dependente da concentração polimérica investigada. Com intuito de analisar o papel da luz e 

do oxigênio no processo de degradação da cadeia polimérica, que age no sentido de substituir 

grupos vinílicos (C=C) por carbonilas (C=O) na cadeia polimérica principal, o clorofórmio foi 

enriquecido, por 20 min. com gás oxigênio (O2) (99%), enquanto outras foram enriquecidas 

com gás nitrogênio (N2) (99,99%), essa última, para eliminar traços de O2 presentes na 

solução. Para se evidenciar o papel do solvente nos processos de fotoxidação do MEH-PPV 

foram também preparadas soluções à base MEH-PPV em tolueno em virtude da ausência de 

halogênios em sua estrutura. Como as ligações carbono-halogênio se homolisam facilmente 

em reações fotoquímicas (formação de radicais livres), as mesmas podem contribuir para a 

degradação dos compostos orgânicos conjugados. Ademais, tendo em vista os resultados 

obtidos experimentalmente com soluções de MEH-PPV em clorofórmio foram também 

preparadas soluções com a adição de compostos inibidores de espécies reativas, como o 

benzeno-1,4-diol, 1-4 dihidroxibenzeno (C6H4(OH)2), conhecido também por 

Irganox1010@(CIBA) a fim de se avaliar uma possível influência de radicais, como por 

exemplo do cloro radicalar (Cl. ) proveniente do clorofórmio, nos mecanismos e na cinética de 

degradação do MEH-PPV. 

Por fim, na mesma sala escura, as soluções poliméricas foram transferidas para as 

ampolas com o auxílio de uma seringa de vidro, Figura 3.4. 
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FIGURA 3.4: Procedimento de transferência das soluções poliméricas para as ampolas de vidro. 
Em seguida, as pontas capilares das ampolas foram lacradas a fogo, Figura 3.5, para 

que a evaporação do solvente fosse evitada e para que qualquer alteração na concentração das 

soluções fosse prevenida. 

 
FIGURA 3.5: Procedimento de lacre dos sistemas poliméricas (ampola + solução)a saber: (a) estágio inicial; (b) 
o vidro da ampola começa a ser derretido; (c) deformação do vidro e (d) ampola lacrada. 

 

A Figura 3.6 mostra as fotos dos sensores orgânicos preparados e expostos a diferentes 

doses de radiação (Figura 3.6 (a)), bem como também a diferença entre os sensores antes e 

depois da exposição à radiação (Figuras 3.6(b) e 3.6(c). 

 
FIGURA 3.6:  Sensores orgânicos preparados  (a) expostos a diferentes doses de radiação; (b)  antes da 
exposição à radiação azul; e (c) expostos durante 240 min à radiação azul. 
 

Uma vez que as soluções poliméricas de MEH-PPV têm suas propriedades ópticas 

drasticamente alteradas quando expostas a radiação na região de 425 a 475 nm, buscou-se 

neste trabalho desenvolver um protótipo de dosímetro que pudesse correlacionar mudanças de 

cor com o tempo de radiação absorvida pelo polímero. Para tanto, as cores das soluções em 

função do tempo de exposição à radiação foram diagramadas na forma de uma tabela de tal 

forma que cada coordenada yx representa o tempo de exposição à radiação e a concentração 
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da amostra investigada. A leitura do dosímetro é realizada apenas comparando a cor da 

solução polimérica à esse diagrama.  

A seguir é apresentado um fluxograma com os diversos parâmetros experimentais que 

foram alterados durante a preparação dos sistemas poliméricos estudados e que serão 

analisados nos Capítulos 5 e 6. 

FIGURA 3.7:  Fluxograma com os diversos parâmetros experimentais que foram alterados durante a preparação 
dos sistemas poliméricos estudados e que serão analisados nos Capítulos 5 e 6. 
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CCaappííttuulloo  44    

EEqquuiippaammeennttooss  ee  MMééttooddooss  ddee  CCaarraacctteerriizzaaççããoo    
 

Neste capítulo são apresentadas breves descrições dos equipamentos e dos métodos de 

caracterização óptica dos sistemas a base de MEH-PPV e as considerações fundamentais a 

respeito da metodologia teórica que será aplicada. 

 

44..11..EEssppeeccttrrôômmeettrroo  UUVV--VVIISS  SSHHIIMMAADDZZUU  sséérriiee  11665500  

 Espectros de absorção na região do UV-VIS foram obtidos em temperatura ambiente 

utilizando-se o espectrômetro UV-VIS SHIMADZU série 1650, que possui faixa de operação 

de 190 - 1100 nm e é acoplado a um PC para aquisição e tratamento de sinais. O equipamento 

possui um encaixe para amostras líquidas que é usado para caracterização de soluções em 

cubetas com formato retangular, não sendo, portanto, ideal para a caracterização das ampolas 

de formato cilíndrico utilizadas nesse trabalho. Para adequar o equipamento para essa 

necessidade foi fabricado um suporte em madeira ideal para o posicionamento das ampolas 

cilíndricas, como mostra a foto apresentada na Fig. 4.1. Este acessório possui medidas 

externas idênticas às medidas das cubetas tradicionais de espectroscopia e com quatro acessos 

ópticos ao seu interior, seu espaço interno que possibilita o encaixe das ampolas. Ademais, foi 

desenvolvido um software através da linguagem de programação Fortran para trabalhar os 

resultados obtidos em função da intensidade e do comportamento do comprimento de onda 

dos máximos de absorção, cromaticidade, etc. 

 
FIGURA 4.1: (a)Suporte de amostras confeccionado para realização de medidas ópticas em soluções dispostas 
em ampola de vidro e (b) adaptado ao espectrômetro UV-VIS SHIMADZU série 1650. 
 

44..22..  EEssppeeccttrrooffoottôômmeettrroo  OOcceeaann  OOppttiiccss  UUSSBB  22000000                                                          

Para a realização de medidas de fotoluminescência dos materiais luminescentes foi 

utilizado o Espectrofotômetro Ocean Optics USB 2000 acoplado a um LED azul (λ máx = 465 

nm, 5 mm, 2000 mcd), que foi usado como fonte de excitação das amostras. A Figura 4.2 
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mostra o espectro obtido com o LED que se sobrepõe ao espectro de absorção do MEH-PPV e 

justifica sua utilização para excitação desses dois materiais. 

 
FIGURA 4.2: Espectro de fotoluminescência do LED azul utilizado para excitação dos compostos MEH-PPV. 

 

Um segundo suporte de amostras foi fabricado para realização das medidas de 

fotoluminescência como mostra a Figura 4.3. Esse suporte inclui acessos ópticos para o 

acoplamento de fibras ópticas que guiam tanto a fonte de excitação quanto à resposta de 

fotoluminescência dos materiais investigados para o espectrofotômetro acoplado a um 

microcomputador para aquisição e tratamento de sinais. 

 
FIGURA 4.3: Sistema de excitação dos materiais. 

 

Vale ressaltar que o software Spectral Suite utilizado para a aquisição e tratamento dos 

sinais provenientes do espectrofotômetro também fornece as coordenadas usadas para a 

confecção de diagramas de cromaticidade. Detalhes são apresentados nas seções 4.4 e 4.5. 

Novamente, foi desenvolvido um software através da linguagem de programação Fortran para 

trabalhar os resultados obtidos em função da intensidade e do comportamento do 

comprimento de onda dos máximos de fotoluminescência, cromaticidade, etc. 
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44..33..  EEqquuiippaammeennttoo  ccoommeerrcciiaall  ddee  ffoottootteerraappiiaa  

O Bilitron é um equipamento composto por 5 super-LEDs que emitem radiação azul 

com comprimento de onda em torno de 460 nm. É produzido e comercializado pela Fanem, 

uma empresa nacional, e está entre os equipamentos mais modernos destinados a fototerapia 

para neonatos com hiperbilirrubinemia. As características de fotoluminescência do 

equipamento comercial de fototerapia são apresentadas na Figura 4.4. 
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FIGURA 4.4: (a) Espectro de Fotoluminescência do equipamento comercial de fototerapia. (b) Irradiância 
espectral em função da posição. 

 

A partir das informações apresentadas pela Fig.4.4 (b), sabe-se ainda que a 

fotoluminescência deste equipamento não é uniforme sobre uma superfície e com isso a 

quantidade de fótons por unidade de área varia de acordo com a posição (x , y) .Vale salientar 

que a origem das coordenadas (0,0) está colocada a 30 cm (vertical) e no centro da elipse 

formada pela radiação azul na superfície. Dessa forma com y = 0 temos a reprodução das 

condições hospitalares usadas no tratamento da icterícia neonatal. 

 

44..44..  CCoolloorríímmeettrroo  PPaannttoonnee  CCoolloorr  CCuuee®®  22  

Para a identificação das cores foi utilizado o colorímetro portátil Pantone COLOR 

CUE® 2. O equipamento permite a identificação das cores de qualquer materia, e traduz a sua 

cor para o sistema CMKY, CIE, XYZ ou escala Pantone. Para a representação das cores dos 

sensores de radiação foi escolhido o sistema XYZ de cores primárias da CIE (Comissão 

Internacional de Iluminação) que descreve as cores através 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. 

 



29 
 

44..55..  SSooffttwwaarree  CCoolloorr  CCaallccuullaattoorr  

Para a confecção de diagramas de cromaticidade dos materiais luminescentes, a partir 

das coordenadas cromáticas fornecidas pelo colorímetro Pantone Color Cue ®2, foi utilizado 

o software Color Calculator da empresa Radiant Imaging. 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. 4.5 conhecida como Diagrama de Cromaticidade CIE (1931). 

 
FIGURA 4.5: Diagrama de Cromaticidade CIE (1931). 

 

Uma vez que o objetivo desse trabalho visa a se investigação e o controle do efeito da 

radiação azul no MEH-PPV afim de se compreender os processos de degradação envolvidos 

nesses sistemas, além da caracterização experimental, será realizado um estudo teórico para o 

desenvolvimento de uma explicação para efeito da radiação azul sobre as propriedades ópticas 

desses materiais. Para tanto abaixo são descritos os modelos teóricos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

44..66..MMooddeellooss  TTeeóórriiccooss  

A metodologia teórica utilizada neste trabalho consiste em cálculos computacionais, 

como objetivo de determinar as estruturas eletrônicas do MEH-PPV e suas propriedades 

ópticas como uma ferramenta importante de análise mecanismos de fotodegradação dos 

polímeros luminescentes, sobretudo no que se refere a possibilidade de correlação entre as 

propriedades físico-químicas com abordagem teóricas de grande impacto. Os métodos 

computacionais podem ser divididos em duas classes: os que não utilizam quantidades 

derivadas empiricamente, e os que utilizam. A primeira classe é chamada ab-initio, ou 

métodos de primeiros princípios, enquanto a segunda é chamada de método empírico ou semi-

empírico.  

Nas seções a seguir serão apresentados, de forma sucinta, métodos teóricos, com 

alicerce nas leis fundamentais da mecânica quântica. O estudo das propriedades físicas de 

átomos e moléculas teve um importante avanço com o surgimento da Mecânica Quântica, 

visto que essa nova teoria possibilitou uma visão em nível m da matéria, molecular 

permitindo, por exemplo, analisar sua estrutura em função das perturbações causadas pela 

radiação, hoje tema central da espectroscopia[82]. Neste contexto, uma das aproximações mais 

utilizadas é a metodologia desenvolvida por D. Hartree e V. Fock, conhecida como método de 

Hartree-Fock e que foi formalizada para moléculas por J.J. Roothaan por meio do método da 

combinação linear dos orbitais atômicos (LCAO- Linear Combination of Atomic Orbitals) [82]. 

O método de Hartree-Fock-Roothaan (HFR), por fazer parte da aproximação do tipo 

orbital molecular utiliza o conceito de elétrons ocupando orbitais, muito útil para grande parte 

dos modelos químicos. Este método é amplamente implementado em programas 

computacionais já que, além de fornecer resultados muito satisfatórios, este contém uma 

metodologia compatível com recursos computacionais, notadamente quando o simplificamos 

por meio de métodos semi-empíricos. Assim, devido a sua eficiência e implementabilidade, o 

método de HFR é utilizado largamente para o estudo de estrutura, análises eletrônicas de 

átomos e moléculas nas últimas décadas e também como ponto de partida para aproximações 

mais sofisticadas como interação de configuração utilizada principalmente para obtenção de 

espectros ópticos[82]. 

É importante ressaltar, porém, que estes métodos, por si só, permitem o estudo de 

átomos e moléculas prioritariamente em sistemas isolados, no vácuo, não considerando uma 

série de interações moleculares, principalmente com o solvente, muito presente e em alguns 

casos primordiais para o entendimento de processos físicos e químicos. Assim, notadamente, 

faz-se necessário também a construção de modelos para a descrição do meio no qual as 
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moléculas de interesse estão inseridas. Meios solventes são sistemas com um número 

extremamente elevado de moléculas o que impossibilita, sob o ponto de vista computacional, 

o seu estudo por meio de HFR ou outros tipos de métodos quânticos puros. 

A criação de modelos e metodologias para a descrição de líquidos sempre foi um 

grande desafio, como exprestado em um artigo de revisão sobre o estado líquido de Lennard-

Jones em 1940:“Enquanto os estados sólidos e gasoso da matéria têm sido estudados 

experimentalmente e teoricamente, de uma forma extensa e detalhada, o estado líquido tem 

sido lembrado sempre como algo misterioso e tentativas de explicar as propriedades 

observáveis dos líquidos em termos de estruturas atômicas não foram bem sucedidas. Nós 

sabemos, de forma geral, que os líquidos são como uma multidão densa, porém nós não 

temos uma técnica matemática satisfatória para tratar multidões.” [83] 

Contudo, nas últimas décadas, com a criação e desenvolvimento de computadores, a 

simulação computacional possibilitou um avanço no desenvolvimento de modelos para tratar 

os solventes que, acopladas aos métodos quânticos e tem obtido grande sucesso na descrição 

estrutural e eletrônica de compostos em meios solventes. Um modelo contínuo para tratar 

solventes, por exemplo, onde o efeito do solvente é implicitamente incluído por meio de uma 

grandeza macroscópica característica do meio, a constante dielétrica é o COSMO (Conductor-

like Screening Model) [84] tem a vantagem de permitir um tratamento puramente quântico.  

Vale ressaltar que a matéria condensada é composta de muitos elétrons e de uma 

quantidade menor de núcleos atômicos, comparativamente. A interação básica é eletrostática 

ou coulombiana: um elétron na posição  é atraído por um núcleo de carga  em  com 

energia potencial , um par de elétrons em  e , repelem-se com energia 

potencial , e dois núcleos em  e , repelem um ao outro com energia 

potencial . Os elétrons devem ser descritos pela mecânica quântica, 

enquanto os núcleos mais massivos podem, algumas vezes, ser tratados como partículas 

clássicas. Além disso, consideramos que os elétrons e os núcleos se movem com velocidade 

muito menor que a da luz e, portanto, são partículas não-relativísticas[85]. 

Todas as informações que podem ser obtidas de um sistema físico provem de sua 

função de onda. A partir dessas considerações é possível estimar os valores esperados das 

medidas que se deseja fazer sobre o sistema. A função de onda de um sistema de muitas 

partículas é uma função das coordenadas dos elétrons e dos núcleos[85]: 
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                                             (4.1) 

 

onde o sistema possui N elétrons de massa  e M núcleos de massa . As 

propriedades estruturais e a estrutura eletrônica de moléculas e sólidos são obtidas pela 

resolução da equação de Schrödinger independente do tempo 

 

                                                             (4.2) 

 

sendo o operador hamiltoniano 

 

                                            (4.3) 

 

tal que 

 

                                                      (4.4) 

 

corresponde a energia cinética dos núcleos; 

 

                                                     (4.5) 

 

corresponde a energia cinética dos elétrons; 

 

                                                (4.6) 

 

corresponde a interação coulombiana entre núcleos; 

 

                                                 (4.7) 
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corresponde a interação coulombiana entre elétrons; 

 

                                                  (4.8) 

 

corresponde a interação coulombiana entre elétrons e núcleos. A partir serão adotadas, por 

motivo de simplificação, unidades atômicas onde [85]. 

 

44..66..11..  AA  AApprrooxxiimmaaççããoo  ddee  HHaarrttrreeee--FFoocckk  

Como visto na seção precedente, a função de onda  descreve os estados 

eletrônicos do sistema em estudo. De forma geral, essa função de onda depende das 

coordenadas e do spin de todos os elétrons[85], ou seja, 

 

                                             (4.9) 

 

sendo função das coordenadas   e do spin  os elétrons . 

Outrossim, os elétrons são férmions (partículas de spin semi-inteiro). Portanto, as 

funções de onda correspondentes são anti-simétricas: 

 

               (4.10) 

 

Consideremos um sistema com  elétrons não interagentes (as interações entre os 

elétrons são fracas e podem ser negligenciadas). Seja  as funções de onda que 

descrevem cada um deles - denominadas de spin-orbital molecular. A hamiltoniana 

pode ser aproximada por uma hamiltoniana de campo médio , 

 

                                           (4.11) 
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de tal forma que é o hamiltoniano que descreve as energias do elétron . Então, a energia 

total é determinada pela soma das autoenergias das funções de cada elétron, 

 

,                                                    (4.12) 

 

A função de onda total do sistema é dada pelo produto de Hartree: 

 

.                            (4.13) 

 

Entretanto, essa não satisfaz a condição de antissimetria para os elétrons. A condição 

de antissimetria é satisfeita escrevendo a função de onda para o sistema como um 

determinante - o de determinante de Slater: 

 

                (4.14) 

 

A aproximação de Hartree-Fock consiste em usar a função (4.15) como a função de 

onda total do sistema. Os orbitais são obtidos através da minimização da energia. Dessa 

forma, temos a equação de Fock: 

 

,                                                   (4.15) 

 

onde  é o hamiltoniano efetivo para a descrição do elétron independente e que se move em 

um potencial efetivo descrito pelo operador de Fock . Este operador contém a energia 

cinética do mesmo, a interação deste com os núcleos, o potencial de troca (antissimetria da 

função de onda para os elétrons) e o potencial de Coulomb (potencial médio da repulsão 

coulombiana entre o elétron e os demais). Este último torna possível a separação do problema 

em N problemas isolados, ou seja, transforma o problema de  corpos em N problemas de um 

corpo. Neste caso, a função de onda total  é o objeto fundamental para a solução do 
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problema. Assim, o efeito de troca é tratado de maneira exata enquanto o efeito de correlação 

é omitido, pois a repulsão coulombiana é tratada de maneira média[82,85]. 

 

44..66..22..AA  AApprrooxxiimmaaççããoo  ddee  HHaarrttrreeee--FFoocckk--RRooootthhaaaann  

A função de onda depende das coordenadas e do spin de todos os elétrons[85]. 

Outrossim, os elétrons são férmions (partículas de spin semi-inteiro) então as funções de onda 

correspondentes são anti-simétricas. Ao se considerar um sistema com inúmeros elétrons não 

interagentes (as interações entre os elétrons são fracas e podem então ser negligenciadas), a 

hamiltoniana pode ser aproximada por uma hamiltoniana de campo médio. Com isso a 

energia total é determinada pela soma das autoenergias das funções de cada elétron. 

Entretanto a função de onda total, neste caso, não satisfaz a condição de antissimetria para os 

elétrons. A condição de antissimetria é somente satisfeita quando se escreve a função de onda 

para o sistema como um determinante (o determinante de Slater). A aproximação de HFR 

consiste justamente em considerar essa função de onda como a função de onda total do 

sistema[85]. 

 

44..66..33..  AApprrooxxiimmaaççõõeess  SSeemmii--eemmppíírriiccaass  

Uma das primeiras aproximações desenvolvidas para HFR foi a Zero-differential 

Overlap (ZDO). Baseado nessa aproximação estão diversos outros métodos como CNDO 

(Complete Neglect Differential Overlap), INDO (Intermediate Neglect Differential Overlap), 

NDDO (Neglect of Diatomic Differential Overlap), MNDO (Modified Neglect of Diatomic 

Overlap) e os mais utilizados atualmente para cálculos de otimização estrutural, AM1 [85,86] 

(Austin Model 1 ) e PM3 [85,86] (Parametric Model 3). O PM3 [85,86] é um sucessor direto do 

MNDO e usa uma base mínima constituída de um orbital atômico para cada número quântico 

angular, mais especificamente, na maioria dos casos, a base é constituída de um orbital s e 

três orbitais p (px, py, pz). Neste método, os remanescentes das simplificações ZDO são 

calculados de modo aproximado, normalmente sendo substituídos por parâmetros obtidos 

freqüentemente via experimental[86]. 

 

4.6.3.1.  IInntteerraaççããoo  ddee  CCoonnffiigguurraaççããoo  PPaarraammeettrriizzaaççããoo  EEssppeeccttrroossccóóppiiccaa  

O método de HFR, como apresentado, não caracteriza as energias dos orbitais 

desocupados corretamente. Isto se deve ao fato da aproximação ser construída por meio da 

distribuição eletrônica e deste modo a partir dos orbitais ocupados. Se comparado aos dados 
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experimentais, a aproximação HFR superestima a separação de energia entre os estados 

ocupados e desocupados e dessa maneira as energias das excitações ópticas. 

Com isto se faz necessário, para a obtenção de transições eletrônicas, o 

desenvolvimento de um método para determinação dos orbitais desocupados. Isso pode 

facilmente ser determinado através da interação de um elétron neste orbital desocupado com 

todos os ocupados:o método Interação de Configuração (CI). O CI é um método variacional 

que considera a função de onda como uma combinação linear de determinantes de Slater. 

Contudo, devido ao alto custo computacional em termos de tempo e capacidade para os 

cálculos, este método é limitado para sistemas pequenos. 

Para a obtenção de propriedades ópticas, transições eletrônicas e probabilidade de 

ocorrência para sistemas maiores, faz-se uso do o método ZINDO/S-CI (Zerner‘s 

intermediate Neglect of Differential Overlap) desenvolvido a partir do CI, porém com orbitais 

d em sua base mínima,e com parametrização espectroscópica INDO/S que utiliza o fato das 

ligações σ serem geralmente mais fortes que as ligações π[86].  

 

4.6.3.2.  MMooddeelloo  ppaarraa  ssoollvveenntteess  ––  CCOOSSMMOO  

COSMO (Conductor-Like Screening Model) constitui uma classe de modelos para 

descrição de solventes tidos como contínuos[86]. Nestes modelos o solvente é representado, de 

forma implícita, como um meio dielétrico (com permissividade) no qual está inserida a 

molécula do soluto. A superfície molecular, em COSMO, é definida como sendo a soma da 

sobreposição dos raios de van der Waals sobre cada átomo  

 e o solvente é aproximado por uma esfera. Assim, a superfície disponível para o centro do 

solvente é a soma dos raios de sobreposição. A superfície da cavidade, isto é, a interface entre 

a cavidade e o dielétrico é usualmente chamada de Superfície Acessível ao Solvente (SAS). A 

resposta do contínuo homogêneo para qualquer distribuição de cargas do soluto nessa 

cavidade é descrita por uma distribuição de cargas a certa distância do centro molecular, 

produzida pela polarização do meio dielétrico[86]. 

Este modelo faz a aproximação de cavidades atômicas esféricas e ainda considera que 

o soluto é perfeitamente blindado pelo solvente, com isso, o solvente tem cargas livres como 

um condutor; as cargas são distribuídas na superfície da cavidade e determinadas pela 

imposição de que os potenciais se cancelam nessa superfície. 
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44..66..44..TTeeoorriiaa  FFuunncciioonnaall  ddaa  DDeennssiiddaaddee  ––  DDFFTT  

Uma forma de estudar sistemas de muitos elétrons incluindo a energia de correlação é 

através da Teoria Funcional da Densidade (DFT). Essa teoria está fundamentada em dois 

teoremas que usam a densidade eletrônica  como variável fundamental, em vez da função 

de onda total  como na teoria de Hartree-Fock (HF). Esses dois teoremas asseguram que 

existe um funcional de energia exato da densidade eletrônica e um princípio variacional exato 

para esse funcional[85]. O grande desafio da DFT desde a sua formulação tem sido a 

dificuldade em incluir a correlação eletrônica e interação de troca nos funcionais de repulsão 

elétron-elétron (dado pela interação clássica entre as densidades eletrônicas e da energia 

cinética de um sistema de elétrons (onde esses elétrons não interagem entre si). Em 1965, 

Kohn e Sham foram os primeiros a apresentar uma proposta para esse problema. Assim como 

no método de Hartree-Fock, a solução da equação de Kohn-Sham deve ser obtida através de 

um cálculo autoconcistente e a qualidade dos resultados depende fortemente da escolha do 

funcional de troca-correlação. Na literatura existem várias propostas baseadas em 

aproximações para esse funcional onde a energia de troca-correlação para um sistema 

eletrônico homogêneo de densidade , no ponto  é assumida igual a energia de troca-

correlação de um sistema eletrônico homogêneo de mesma densidade, outras propostas 

escrevem esse funcional em termos do gradiente da densidade de carga total. Atualmente, os 

funcionais híbridos são os que mais se destacam na Teoria Funcional da Densidade[85,87]. A 

principal característica desses funcionais é que os mesmos misturam uma fração de  troca  de 

Hartree-Fock no funcional de troca do DFT. Esse procedimento e semelhante ao utilizado na 

obtenção dos métodos semi-empíricos, onde a formulação do funcional de troca-correlação é 

baseado em dados experimentais de sistemas moleculares bem conhecidos. Um exemplo 

desse tipo de funcional é o B3LYP (Becke, three-parameter, Lee-Yang-Parr) [87]. No B3LYP, 

o funcional de troca-correlação é escrito da seguinte forma: 

 

    (8.16) 

 

onde o termo  corresponde ao gradiente de correção do funcional de troca-de Becke de 

1988,  e  correspondem ao funcional de correlação de Lee-Yang-Parr e Vosko-

Wilk-Nusair, respectivamente[85, 87]. Os coeficientes ,  são 
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três parâmetros empíricos sugeridos em 1993 por Becke baseado em análises de propriedades 

termodinâmicas obtidas experimentalmente de pequenas moléculas. O sucesso desse método 

se deve a eficiência da inclusão da correlação eletrônica na implementação computacional, o 

que possibilita uma descrição de sistemas moleculares mais complexos com uma boa 

precisão[85,87]. 

44..77..  SSiimmuullaaççõõeess  ccoommppuuttaacciioonnaaiiss  

As simulações computacionais foram realizadas a fim de se verificar as aproximações 

e metodologias mais adequadas para o desenvolvimento de um modelo teórico-experimental 

para o processo de fotodegradação do MEH-PPV.  Neste sentido os procedimentos aplicados  

são descritos abaixo. 

Em princípio, devido a não disponibilidade das geometrias experimentais, cada uma 

dessas moléculas do poli[2-metoxi-5-(2’etil-hexiloxi)-p-fenilenovinileno] – MEH-PPV  em 

vácuo e em clorofórmio,  foi obtida teoricamente a partir das estruturas químicas e da 

otimização das geometrias. Em particular, as estruturas em solvente foram obtidas com o 

modelo contínuo COSMO (Conductor-like Screening Model). Os solventes estudados foram 

os mesmos usado experimentalmente, clorofórmio e toluento. Vale ressaltar que a influência 

do solvente é estabelecida fazendo uso de suas respectivas constantes dielétricas. No Capítulo 

são apresentados os detalhes da metodologia utilizada.  
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CCaappííttuulloo  55    

RReessuullttaaddooss  EExxppeerriimmeennttaaiiss  
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados de espectroscopia de absorção e de 

fotoluminescência (PL) na região do visível, bem como diagramas de cromaticidade e a 

resposta espectral de FTIR para soluções de MEH-PPV em função do tempo de exposição à 

radiação. Vale ressaltar que durante esse capítulo são apresentados os resultados obtidos com 

a variação dos parâmetros experimentais descritos pelo fluxograma apresentado no Capítulo 

3. Esses resultados serão mais bem analisados e discutidos no decorrer do Capítulo 6. 

Para estudar a efeito da radiação azul nas propriedades ópticas de soluções do MEH-

PPV, foram realizadas medidas de espectroscopia de absorção e de fotoluminescência na 

região do visível de sistemas preparados a partir de MEH-PPV: 

• com diferentes concentrações em massa; 

• enriquecidas com O2 ou N2; 

• proveniente de diferentes lotes comerciais; 

• com diferentes solventes; 

• com a adição de Irganox1010@(CIBA) (seqüestrador de radicais livres)  

Esses sistemas foram confeccionados à temperatura ambiente e expostos a diferentes 

tempos e/ou doses de radiação azul. Durante a realização deste trabalho fez-se a opção de se 

trabalhar juntamente com dose e tempo de exposição à radiação incidente quanto do tempo de 

exposição à radiação, uma vez que a prescrição dos neonatologistas para o tratamento da 

hiperbilirrubinemia é usualmente feito em relação ao tempo que a criança deve ser exposta à 

radiação. Vale ressaltar que o procedimento de degradação das amostras foi realizado 

mantendo-se as condições ideais para a fototerapia neonatal. Inicialmente, foi avaliado o 

comportamento de soluções processadas a partir de MEH-PPV1 enriquecidas com N2 com 

concentração igual a 10 µg/ml (a), 25 µg/ml.  A Figura 5.1 mostra os espectros de absorção 

obtidos para estas soluções.  
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FIGURA 5.1: Espectros de Absorção para soluções de MEH-PPV1 enriquecidas com N2 com concentração de 
(a) 10 µg/ml e (c)25 µg/ml. 
 

Com base nos resultados apresentados nos gráficos da Figura 5.1 observa-se que à 

medida que a solução é exposta à radiação ocorre um deslocamento para menores 

comprimentos de onda, bem como uma significativa diminuição da intensidade de absorção.  

Percebe-se ainda que quanto menos concentrada a solução esses efeitos se tornam mais 

pronunciados.  

Nas Figuras 5.2a e 5.2b são apresentadas as mudanças nos espectros de 

fotoluminescência das mesmas soluções de MEH-PPV usadas para obtenção dos espectros 

apresentados (Figura 5.1), onde se observa que os espectros se deslocam para menores 

comprimentos de onda à medida que a amostra é submetida à radiação azul. 

 
FIGURA 5.2: Espectros de Fotoluminescência de soluções de MEH-PPV1 em CHCl3 com concentração de (a) 
10µg/ml; (b) 25µg/ml. 

 

Com os resultados mostrados nas Figuras 5.2a e 5.2b fica ainda  mais claro que a taxa 

de degradação do sistema depende da concentração das soluções investigadas. Nestas Figuras 
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também se percebe que assim como para os gráficos de absorção, existe um deslocamento 

para menores comprimentos de onda e uma significativa diminuição de intensidade à medida 

que o sistema polimérico é exposto á radiação proveniente do equipamento de fototerapia 

neonatal. A Figura 5.3 mostra a variação da intensidade máxima de fotoluminescência em 560 

nm (a) e 600 nm (b), respectivamente, em função do tempo de exposição à radiação para duas 

concentrações poliméricas já analisadas (10 µg/ml e 25 µg/ml) e expostas ao equipamento de 

fototerapia.  

 
FIGURA 5.3: Intensidade vs. Tempo em (a) 560 nm; (b) 600 nm; para concentrações de 10µg/ml e 25µg/ml. 
Onde I0 é a intensidade de fotoluminescência das amostras antes da exposição à radiação e I é a intensidade de 
fotoluminescência das amostras já irradiadas. 
 

Na Figura 5.3 também são apresentados os detalhes do comportamento das curvas na 

região de linearidade, i.e. de 0 a 120 min. Observa-se ainda claramente que a solução mais 

diluída se degrada mais rapidamente do que a amostra mais concentrada para os dois 

comportamentos de fotoluminescência investigados. Este resultado corrobora com um 

possível estado inicial de agregação do MEH-PPV. 

Um dos aspectos levantados na literatura revela que a presença do oxigênio é uma das 

chaves do processo de degradação do MEH-PPV[29]. Neste âmbito foram utilizadas amostras 

com concentração de 10 µg/ml e 25 µg/ml, enriquecidas com O2 e com N2. Neste caso, o 

enriquecimento com N2 foi realizado para remover os traços de O2 nas soluções poliméricas 

preparadas. A Figura 5.4 mostra a evolução da intensidade de fotoluminescência 

(normalizada), em 560 nm, de diferentes concentrações poliméricas como função do tempo de 

exposição destes sistemas a radiação. 
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FIGURA 5.4: Intensidade de fotoluminescência em 560 nm vs. tempo para soluções com 10 µg/ml e com 25 
µg/ml enriquecidas com O2 ou N2. 

 

Os resultados apresentados no gráfico da Figura 5.4 mostram que o oxigênio tem papel 

de fundamental importância na dinâmica ou velocidade de degradação da cadeia polimérica, 

uma vez que sistemas com oxigênio apresentam uma taxa de degradação mais rápida do que 

sistemas com ausência deste gás. Além disso, de acordo com os resultados obtidos com as 

soluções de 10 µg/ml e 25 µg/ml enriquecidas com O2, pode-se ainda concluir que neste caso 

a taxa de degradação não depende da concentração analisada. Esses resultados são 

importantes para correlacionar o tempo de degradação das amostras e sua mudança de cor 

com a concentração das soluções.  

A Figura 5.5a apresenta os espectros de absorção para soluções processadas a partir de 

MEH-PPV1, em clorofórmio e com concentração igual 50 µg/ml enriquecidas com N2, 

enquanto a Figura 5.5b apresenta os espectros de absorção para soluções de mesma 

concentração agora enriquecidas com O2.  

FI
GURA 5.5: Espectros de Absorção para soluções de MEH-PPV1 em CHCl3 50 µg/ml enriquecidas com (a) N2; 
(b) O2. 
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Comparando-se os espectros mostrados nas Figuras 5.5a e 5.5b nota-se uma 

significativa diferença na taxa de degradação do polímero em se tratando do enriquecimento 

com N2 e O2. As soluções enriquecidas com O2 diminuem a intensidade de absorção muito 

mais rapidamente do que as enriquecidas com N2.  

As mudanças nos espectros de fotoluminescência de soluções processadas a partir de 

MEH-PPV1, em clorofórmio e com concentração igual a 50 µg/ml (a), 100 µg/ml (b) e 250 

µg/ml (c) enriquecidas com N2 e 50 µg/ml (d), 100 µg/ml (e) e 250 µg/ml (f) enriquecidas 

com O2 são apresentadas na Figuras 5.6. 
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FIGURA 5.6: Espectros de fotoluminescência de soluções processadas a partir de MEH_PPV1 concentração 
igual a 50 µg/ml (a), 100 µg/ml (b) e 250 µg/ml (c) enriquecidas com N2 e 50 µg/ml (d), 100 µg/ml (e) e 250 
µg/ml (f) enriquecidas com O2. 

 

Observa-se que, assim como para os gráficos de absorção, existe um deslocamento 

para menores comprimentos de onda dos máximos de fotoluminescência. Entretanto durante 

os primeiros minutos de exposição à radiação há um aumento significativo na intensidade de 

fotoluminescência para todas as soluções. Para as soluções enriquecidas com N2, o máximo 

de fotoluminescência é atingido após tempos superiores de exposição à radiação se 

comparadas às soluções enriquecidas com O2.  

A Figura 5.7 apresenta os espectros de absorção para soluções processadas a partir de 

MEH-PPV2 em clorofórmio, enriquecidas com N2, com concentração igual a 10 µg/ml (a), 25 

µg/ml (b) e 50 µg/ml (c), e em tolueno, enriquecidas com N2, com concentração igual a 10 

µg/ml (d), 25 µg/ml (f) e 50 µg/ml (g). 
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FIGURA 5.7: Espectros de absorção para soluções processadas a partir de MEH_PPV2 em clorofórmio, 
enriquecidas com N2, com concentração igual a 10 µg/ml (a), 25 µg/ml (b) e 50 µg/ml (c), e em tolueno, 
enriquecidas com N2,  com concentração igual a 10 µg/ml (d), 25 µg/ml (f) e 50 µg/ml (g). 

 

Através da Figura 5.7 observa-se que para as soluções em tolueno, houve uma ligeira 

alteração na intensidade, mas, praticamente nenhuma alteração na posição e na forma dos 

espectros de absorção (Figuras 5.7c, 5.7d e 5.7e). Já para as soluções em clorofórmio (Figuras 

5.7a, 5.7b e 5.7c), assim como nos resultados obtidos para o outro lote comercial (MEH-

PPV1) as curvas de absorção diminuem de intensidade e são deslocadas para menores 

comprimentos de onda à medida que a solução é exposta à radiação azul. Esse efeito causado 

pela radiação é mais acentuado para soluções com menor concentração, ou seja, as soluções 

com concentração igual a 10 µg/ml têm seu espectro de absorção alterado mais rapidamente 

do que as soluções com 25 µg/ml. Essas, sua vez se degradam mais rapidamente do que as 

soluções com 50 µg/ml, e assim sucessivamente. Vale ressaltar que soluções com 

concentração acima de 50 µg/ml apresentaram uma densidade óptica muito alta, o que 

inviabilizou as medidas de espectroscopia de absorção na região do visível. 
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 A Figura 5.8 mostra os espectros de fotoluminescência de soluções processadas a 

partir de MEH-PPV2 em clorofórmio, enriquecidas com N2, com concentração igual a 10 

µg/ml (a), 25 µg/ml (b), 50 µg/ml (c), 100 µg/ml (d) e 250 µg/ml (e), e em tolueno, 

enriquecidas com N2, com concentração igual a 10 µg/ml (f), 25 µg/ml (g), 50 µg/ml (h), 100 

µg/ml (i) e 250 µg/ml (j). 
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FIGURA 5.8: Espectros de fotoluminescência de soluções processadas a partir de MEH_PPV2 em clorofórmio, 
enriquecidas com N2, com concentração igual a 10 µg/ml (a), 25 µg/ml (b), 50 µg/ml (c), 100 µg/ml (d) e 250 
µg/ml (e), e em tolueno, enriquecidas com N2,  com concentração igual a 10 µg/ml (f), 25 µg/ml (g), 50 µg/ml 
(h), 100 µg/ml (i) e 250 µg/ml (j). 
 

Novamente observa-se (Figura 5.8), para as soluções em clorofórmio (Figuras 5.8a, 

5.8b, 5.8c, 5.8d e 5.8e) , um deslocamento para menores comprimentos de onda dos máximos 
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de fotoluminescência. Durante os primeiros minutos de exposição à radiação há um aumento 

significativo na intensidade de fotoluminescência para soluções com concentração a partir de 

25 µg/ml. Esse aumento na intensidade do comprimento de onda máximo inicial de PL 

mostrou-se ainda mais intenso do que o observado experimentalmente para as soluções 

processadas nas mesmas condições a partir do MEH-PPV1. O tempo gasto para se atingir o 

máximo de PL aumenta, à medida que a concentração em massa de polímero em solução é 

maior. Entretanto, as soluções em tolueno (Figuras 5.8f, 5.8g, 5.8h, 5.8i e 5.8j) não 

apresentaram deslocamentos dos máximos de PL e tiveram a intensidade desses máximos 

aumentadas em menor proporção se comparada às soluções em clorofórmio. Em ambos os 

solventes, após atingido o máximo de PL, a intensidade de fotoluminescência diminuiu, para 

o clorofórmio, essa diminuição foi mais acentuada. 

A Figura 5.9 mostra os espectros de absorção para soluções processadas a partir de 

MEH-PPV2 em clorofórmio, enriquecidas com N2, com adição de Irganox1010@(CIBA) e 

com concentração igual a 10 µg/ml (a), 25 µg/ml (b) e 50 µg/ml (c). Essa Figura ainda mostra 

os espectros de fotoluminescência para as mesmas soluções (Figuras 5.9d, 5.9e e 5.9f, 

respectivamente). 
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FIGURA 5.9: Espectros de absorção para soluções processadas a partir de MEH-PPV2 em clorofórmio, 
enriquecidas com N2, com adição de Irganox1010@(CIBA) e com concentração igual a 10 µg/ml (a), 25 µg/ml 
(b) e 50 µg/ml (c). Espectros de fotoluminescência para as mesmas soluções com concentração igual a 10 µg/ml 
(d), 25 µg/ml (e) e 50 µg/ml (f). 
 

As Figuras 5.9a, 5.9b e 5.9c mostram uma pequena alteração na forma do espectro de 

absorção, principalmente para as soluções mais diluídas (10 µg/ml e 25 µg/ml) em relação ao 

comportamento observado para soluções processadas sob as mesmas condições, entretanto 

sem adição de Irganox1010@(CIBA). As evidencias mostram que, a diminuição de 

intensidade e o deslocamento para o azul, provocados pela exposição à radiação azul, ocorram 

mais lentamente com a adição do seqüestrador de radicais livres. Da mesma forma, os 

espectros de PL, mostrados nas Figuras 5.9d, 5.9e e 5.9f, também apresentaram um 

comportamento semelhante ao observado para soluções processadas sob as mesmas condições 

sem adição de Irganox1010@(CIBA), com o detalhe de que o aumento na intensidade de PL 

foi menos intenso e o tempo gasto para se atingir essa máximo foi maior. 

Ainda nesse sentido, observa-se que, além dos espectros de absorção e de 

fotoluminescência, a cor da solução é alterada de acordo com o tempo de radiação azul 
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recebida. Essa taxa de variação depende ainda da concentração investigada, do 

enriquecimento e da presença/ausência de um seqüestrador de radicais livres. Para se 

correlacionar mudanças de cor com o tempo de radiação absorvida pelo polímero, o padrão X, 

Y foi obtido com um espectro-colorímetro portátil pré-programado (Pantone® Color Cue® 2) 

(após a aquisição das imagens dos sensores) para as cores das soluções a base de MEH-PPV1 

enriquecidas com N2 e com diferentes concentrações e foi descrito por meio de um diagrama 

CIE (1931) de coordenadas cromáticas como é apresentado na Figura 5.10. 

 
FIGURA 5.10: Diagramas CIE (1931) de cromaticidade para soluções de MEH-PPV expostas a 0, 60, 120 e 240 
min de radiação azul com concentração (a) 25 µg/ml, (b) 50 µg/ml, (c) 100 µg/ml e (d) 250 µg/ml. 

 

Com base nos resultados apresentados pela Figura 5.10 pode-se notar que com o 

aumento da concentração das soluções poliméricas, os pontos no diagrama de cromaticidade 

CIE (1931) sofrem um deslocamento no sentido horário. Nesse caso as amostras mais diluídas 

tornam-se incolores mais rapidamente do que as soluções mais concentradas. Além disso, 
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amostras mais diluídas, de acordo com os efeitos de solvatocromismo ou de concentração, 

apresentam-se mais amareladas do que as mais concentradas.  

Por fim, a Figura 5.11 apresenta a resposta espectral de FTIR de soluções de MEH-

PPV em função do tempo de exposição à radiação. Essa figura apresenta um resultado de 

fundamental importância para a avaliação do comportamento do polímero em função do 

tempo de exposição à radiação, pois apresenta o aumento de grupos carbonila (C=O) com o 

tempo de exposição do sistema polimérico à radiação, fenômeno característico de processos 

de oxidação. Segundo muitos autores, a fotodegradação de polímeros luminescentes é 

resultado da substituição de ligações vinílicas (C=C) por carbonilas (C=O) [19]. 

 
FIGURA 5.11: Resposta espectral de FTIR para soluções de MEH-PPV em CHCl3 em função do tempo de 
exposição à radiação. 
 

Neste sentido pode-se atribuir o deslocamento presente nas bandas de absorção e 

fotoluminescência, evidenciados nos resultados apresentados anteriormente, a essa 

substituição, visto que a mesma acarreta uma diminuição do comprimento de conjugação 

efetiva. Outro resultado importante apresentado por essa figura é que, em um intervalo de 

tempo inicial, existe um aumento significativo de grupos C=C.  

 
55..11..CCoonnssiiddeerraaççõõeess  FFiinnaaiiss  

De maneira geral, os resultados experimentais obtidos mostraram para soluções em 

clorofórmio, fenômenos característicos de processos de fotoxidação da cadeia polimérica 

principal do MEH-PPV. Foram observadas, para soluções de mesma concentração, diferenças 

nas taxas de deslocamento dos máximos de absorção e fotoluminescência para menores 

comprimentos de onda, e também na alteração na intensidade dos espectros em função do 

enriquecimento, da presença/ausência do seqüestrador de radicais livres e ainda do lote 

comercial que foi usado durante o processamento. Por meio da manipulação da concentração 
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das soluções poliméricas tornou-se perceptível que o processo de degradação do polímero está 

intimamente relacionado à concentração em massa utilizada, ou seja, maiores concentrações 

de MEH-PPV levam a taxas de degradação mais lentas e, conseqüentemente, a tempos de 

vida maior do sistema polimérico. Outro fator de fundamental importância está relacionado à 

presença de O2 e Irganox1010@(CIBA) na solução polimérica preparada. A presença de 

oxigênio no sistema polimérico leva a uma aceleração do mecanismo de degradação do 

polímero, bem como a diminuição do tempo necessário para se atingir um máximo de PL. Por 

outro lado, a presença de Irganox1010@(CIBA) atua no sentido oposto, ou seja, atenua o 

mecanismo de degradação do polímero e aumenta tempo necessário para se atingir um 

máximo de PL. Finalmente, por meio das análises dos espectros de FTIR, foi possível se 

observar, em um intervalo de tempo inicial, um aumento dos grupos vinílicos (C=C) e 

também o aumento dos grupos carbonila (C=O). Este aumento deve estar relacionado 

possivelmente a: i) um processo de “processo que age sobre segmentos menores”; e ii) uma 

eficiente difusão espectral de cargas excitadas dentro da cadeia polimérica ainda não 

degradada  por um processo de transferência de energia Förster como já relatado na literatura.  
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CCaappííttuulloo  66    

DDiissccuussssããoo  ddooss  RReessuullttaaddooss  
 

Nesse capítulo são trabalhados, analisados e discutidos alguns resultados 

experimentais obtidos durante a caracterização óptica do MEH-PPV visando contribuir para a 

compreensão do papel da radiação nos mecanismos de degradação desse polímero e também 

para o desenvolvimento de dosímetros eficientes que serão aplicados no monitoramento da 

fototerapia neonatal. 

 

66..11..CCaarraacctteerriizzaaççããoo  GGeerraall      

Para essa seção, foram selecionados resultados experimentais obtidos durante a 

caracterização óptica sistemas poliméricos, com concentração igual a 50 µg/ml, processados a 

partir do MEH-PPV2 e enriquecidos com gás nitrogênio. Inicialmente foram avaliadas as 

respostas ópticas desses sistemas com e sem a influência da radiação azul.  

A Figura 6.1 mostra os espectros de absorção e de fotoluminescência de soluções de 

MEH-PPV (a) em clorofórmio e (b) em tolueno.  

 
FIGURA 6.1: Espectros de absorção e de fotoluminescência para soluções de MEH-PPV2 com concentração de 
50 µg/ml  (a) em clorofórmio e (b) em tolueno. 
  

Na Figura 6.1, observa-se que ambos os espectros são largos e apresentam deslocamentos 

de Stokes relativamente grandes, característicos em espectros de materiais orgânicos[88]. 

Verifica-se que o espectro de absorção para a solução em tolueno (Figura 6.1b) apresenta-se 

deslocado para o vermelho (red shift) em relação à solução de em clorofórmio (Figura 6.1a). 

Esse fato está de acordo com a literatura, uma vez que, solventes aromáticos como o tolueno 

(δH = 1,6 Mpa1/2) possuem uma maior afinidade com a cadeia principal do MEH-PPV levando 
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o polímero a adotar uma conformação mais rígida, enquanto que, solventes como o 

clorofórmio (δH = 6,7 Mpa1/2) apresentam uma solvatação preferencial dos grupos laterais e 

permitem às cadeias adotarem várias conformações diferentes resultando em um menor 

comprimento de conjugação efetiva[88-91]. Ainda de acordo com a Figura 6.1, os espectros de 

absorção apresentam basicamente as mesmas estruturas e são caracterizados por duas regiões 

espectrais distintas: uma bastante larga, com máximo em 490 nm (Figura 6.1a) e 500 nm 

(Figura 6.1b) que corresponde às transições π-π* entre estados deslocalizados do MEH-PPV 

com diferentes tamanhos de conjugação[88,89], e uma segunda, bem menos intensa, mais 

evidente para a solução em tolueno, centrada em 330 nn, atribuída à quebra de simetria 

causada pela introdução dos substituintes (cadeias laterais) no PPV[88]. Por outro lado, o 

espectro de fotoluminescência, apresenta uma estrutura vibracional bem mais definida que o 

espectro de absorção, apresentando um máximo de maior energia em torno de em 560 nm 

(Figura 6.1a) e 565 nm (Figura 6.1b) relacionado com o decaimento excitônico , e um 

ombro em torno em 590 nm (Figura 6.1a) e 600 nm (Figura 6.1b) geralmente atribuído a 

progressões vibrônicas da transição [88].. É possível observar ainda uma pequena 

sobreposição espectral entre absorção e fotoluminescência que é responsável pelo efeito de 

reabsorção óptica da luz emitida ao longo do caminho óptico da solução de MEH-PPV. Esse 

efeito diminui a intensidade do espectro de fotoluminescência na região de altas energias[38].A 

Figura 6.2 mostra os espectros de absorção de soluções de MEH-PPV (a) em clorofórmio e 

(b) em tolueno como uma função do tempo de exposição à radiação.  

 
FIGURA 6.2: Espectros de Absorção para soluções de MEH-PPV com concentração de 50 µg/ml  (a) em 
clorofórmio e (b) em tolueno, como uma função do tempo de exposição à radiação azul. 

A Figura 6.2a mostra que, à medida que a solução em clorofórmio é exposta a 

radiação azul, os efeitos do processo de fotodegradação são evidenciados pelo deslocamento 

para menores comprimentos de onda (blue shift) e pela diminuição de intensidade na região 
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de absorção de menor energia (maior tamanho de segmentos conjugados). Segundo muitos 

autores, o processo de fotodegradação de polímeros luminescentes é resultado da substituição 

de ligações vinílicas (C=C) por carbonilas (C=O) ao longo da cadeia polimérica principal [17]. 

Os grupos carbonila, por sua vez, quebram a conjugação da cadeia por uma reação de 

fotoxidação além de promoverem defeitos estruturais e atuarem como centros supressores de 

luz, ou seja, como canal de recombinação não radiativa dos portadores de carga que 

participam dos processos radiativos [38]. Nesse âmbito, os espetros de absorção estarão 

deslocados para maiores valores de energia, e conseqüentemente, para menores comprimentos 

de onda quanto menor for o tamanho efetivo da conjugação. Por outro lado, para a solução em 

tolueno (Figuras 6.2b) nenhuma alteração significativa foi observada nos espectros de 

absorção. Esse fato deixa evidente que o clorofórmio tem um papel de fundamental 

importância para o processo de fotodegradação do MEH-PPV. 

A Figura 6.3 mostra a determinação geométrica do comprimento de onda máximo 

(λmax) e da extremidade da banda de absorção na região de baixa energia (λo) para soluções de 

MEH-PPV (a) em clorofórmio e (b) em tolueno antes da exposição à radiação, e para soluções 

de MEH-PPV (c) em clorofórmio e (d) em tolueno depois de 720 min de exposição à radiação 

azul, afim de se analisar o comportamento do comprimento de conjugação efetiva desse 

polímero sob efeito da radiação azul. 
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FIGURA 6.3: Determinação geométrica do comprimento de onda máximo e do canto da banda de absorção na 
região de baixa energia para soluções de MEH-PPV (a) em clorofórmio e (b) em tolueno antes da exposição à 
radiação, e para soluções de MEH-PPV (c) em clorofórmio e (d) em tolueno depois de 720 min de exposição à 
radiação azul. 

Já pelas Figuras 6.3a e 6.3b percebe-se que, a região da banda de absorção na região de 

baixa energia da solução do polímero em clorofórmio (λo = 530 nm) (Figura 6.3a) é menor do 

que o da solução polimérica em tolueno (λo = 540 nm) (Figura 6.3b). Como os estados 

eletrônicos π-π* do MEH-PPV são profundamente afetados devido ao confinamento quântico 

(elétron em uma caixa, por exemplo)[40], a medida de λo diminui, a energia relacionada 

aumenta e deve estar relacionada a uma menor conjugação efetiva[92]. Essa conclusão está de 

acordo com a literatura[90] e pode ser justificada uma vez que, solventes com maior parâmetro 

de solubilidade (δH) como o clorofórmio estão associados a defeitos estruturais como 

dobramento e torção das cadeias poliméricas que resultam em um menor comprimento de 

conjugação efetiva. Por analogia, ao se avaliar o papel da radiação azul sobre a extremidade 

da banda de absorção na região de baixa energia da solução do polímero em clorofórmio 

(Figuras 5.3a e 5.3c) percebe-se que o λo  diminui a medida que a solução é exposta a 

radiação, ou seja, o comprimento de conjugação efetiva diminui em função do processo de 

fotodegradação [38, 92].  Por outro lado, para a solução em tolueno (Figuras 5.3b e 5.3d) 

nenhuma alteração significativa foi observada para o canto da banda de absorção na região de 

baixa energia em função do tempo de exposição à radiação azul. 
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A Figura 6.4 mostra os espectros de fotoluminescência de soluções de MEH-PPV (a) 

em clorofórmio e (b) em tolueno como uma função do tempo de exposição à radiação azul.  

 
FIGURA 6.4: Espectros de fotoluminescência para soluções de MEH-PPV com concentração de 50 µg/ml  (a) 
em clorofórmio e (b) em tolueno, como uma função do tempo de exposição à radiação azul. 

 

Da resposta verificada nas curvas de PL da Figura 6.4a, percebe-se que, à medida que 

a solução em clorofórmio é exposta a radiação azul, assim como para os espectros de 

absorção (Figura 6.2a), existe um deslocamento para o azul dos máximos de 

fotoluminescência. Entretanto, durante os primeiros 210 min há um aumento de 400 % na 

intensidade de fotoluminescência. Após atingir o máximo de PL, a intensidade dos espectros 

começa a diminuir à medida que a solução é exposta a radiação. Concomitantemente, um blue 

shift é percebido desde o início da exposição à radiação azul, dessa forma, há variação na 

posição dos máximos para maiores valores de energia, possivelmente relacionada a quebras 

na conjugação da cadeia polimérica. Por outro lado, a Figura 6.4b mostra que inicialmente, 

antes da solução ser exposta a radiação, o espectro de PL mostra dois máximos: um em 565 

nm e outro mais intenso em 595 nm. Percebe-se ainda que durante os primeiros 150 min 

existe um aumento de aproximadamente 100 %  na intensidade de fotoluminescência, mas ao 

contrário do que apresenta a Figura 6.4a não acontece nenhum deslocamento dos máximos de 

PL para menores comprimentos de onda e também os espectros não tem sua forma de linha 

alterada. Nesse sentido, como não há o deslocamento dos picos, parece que a estrutura da 

molécula está sendo mantida.  

Em ambos os solventes são observados aumentos na intensidade de PL, pouco 

relatados e discutidos na literatura, e posteriormente a diminuição dessa intensidade, na 

literatura atribuída ao fenômeno da fotoxidação[17,38,88,92]. Não obstante, como já mencionado 

na Seção 3.1.1, sabe-se que, além do polímero luminescente, existe a presença de uma grande 
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quantidade de oligômeros na solução. O aumento na intensidade de PL atrelado à presença de 

oligômeros sugere que, nos primeiros minutos de exposição à radiação azul, segmentos 

menores, provenientes de oligômeros, que antes não contribuíam para a fotoluminescência 

passaram a contribuir, criando uma competição entre esse processo e a fotoxidação. Em outras 

palavras, inicialmente, a taxa de processo que age sobre segmentos menores é superior à taxa 

de fotodegradação e como resultado a intensidade dos espectros de PL aumenta. Após um 

determinado intervalo de tempo, o mecanismo de fotodegradação se torna mais pronunciado 

do que o de processo que age sobre segmentos menores resultando em uma diminuição na 

intensidade de PL. Vale ressaltar que os espectros de absorção não são alterados em função 

desses segmentos menores uma vez que são menos sensíveis e menos seletivos que os 

espectros de PL[88].   

A Figura 6.5 mostra o comportamento da intensidade máxima inicial para os espectros 

de (a) absorção e (b) fotoluminescência como uma função da concentração em massa de 

MEH-PPV.  

 
FIGURA 6.5: Comportamento da intensidade máxima inicial para os espectros de (a) absorção e (b) 
fotoluminescência como uma função da concentração em massa de MEH-PPV. 

  

A Figura 6.5a mostra que, tanto para soluções em clorofórmio quanto para soluções 

em tolueno, à medida que a concentração em massa de MEH-PPV aumenta, a intensidade 

inicial dos máximos (I0) de absorção aumenta linearmente. Esses resultados estão de acordo 

com a Lei de Beer que mostra uma relação diretamente proporcional entre intensidade de 

absorção e concentração de um dado material. Para maiores concentrações, não foi possível a 

realização de medidas de espectroscopia de absorção, uma vez que a densidade óptica se 

tornou muito alta a partir de 50 µg/ml.  Por outro lado, a Figura 6.5b revela que com o 

aumento da concentração em massa do MEH-PPV acontece uma drástica redução da 
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intensidade inicial dos máximos de PL para ambos solventes. Na literatura essa redução na 

intensidade de PL é atribuída à ocorrência de vários tipos de processos, entre eles: migração 

da excitação, desativação através dos processos de transferência de energia intermoleculares, 

etc[93].  

A Figura 6.6 mostra os espectros normalizados de fotoluminescência de soluções de 

MEH-PPV (a) em clorofórmio e (b) em tolueno antes da exposição à radiação, e (c) em 

clorofórmio e (d) em tolueno após 240 min de exposição à radiação deconvoluidos em quatro 

bandas vibrônicas.  

 

FI
GURA 6.6: Espectros normalizados de fotoluminescência de soluções de MEH-PPV (a) em clorofórmio e (b) 
em tolueno antes da exposição à radiação e (c) em clorofórmio e (d) em tolueno após 240 min de exposição à 
radiação deconcoluidos em quatro bandas vibrônicas. 
 

Por meio do modelo gaussiano fez-se a deconvolução dos espectros de 

fotoluminescência em quatro bandas vibrônicas mostradas na Figura 6.6, atribuídas à 
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progressão vibrônica das bandas 0-0, 0-1, 0-2 e 0-3. As bandas deconvoluídas apresentam 

máximos em quatro comprimentos de onda como pode também ser observado na Tabela 6.1.  

 

TABELA 6.1: Resultado da deconvolução dos espectros de fotoluminescência de soluções de MEH-PPV (a) em 
clorofórmio e (b) em tolueno antes da exposição à radiação e (c) em clorofórmio e (d) em tolueno após 240 min 
de exposição à radiação deconcoluidos em quatro bandas vibrônicas. 
 

FIGURA 5.5a 5.5b 5.5c 5.5d 

Solvente Clorofórmio Clorofórmio Tolueno Tolueno 

Tempo de exposição (min) 0 240 0  240  

Coeficiente de correlação 0,99983 0,99987 0,99994 0,99986 

Centro da banda 0-0 (nm) 560 510 560 560 

Largura a meia altura 0-0 (nm) 23,46 31,04 22,49 23,09 

Área da banda 0-0 (u.a.) 23,45 77,36 19,63 21,94 

Centro da banda 0-1 (nm) 590 540 595 595 

Largura a meia altura 0-1 (nm) 46,82 44,02 41,10 49,79 

Área da banda 0-1 (u.a.) 35,38 143,58 50,69 39,40 

Centro da banda 0-2 (nm) 655 580 650 655 

Largura a meia altura 0-2 (nm) 34,62 62,85 39,83 31,58 

Área da banda 0-2 (u.a.) 3,20 56,86 10,79 3,53 

Centro da banda 0-3 (nm) 665 630 680 680 

Largura a meia altura 0-3 (nm) 82,62 96,79 77,25 62,70 

Área da banda 0-3 (u.a.) 5,35 56,87 5,64 3,17 

 

Ao se avaliar o “fator perda” relacionado com a intensidade entre os dois principais 

máximos (bandas 0-0 e 0-1 ( )), percebe-se que para as soluções em clorofórmio esse 

fator diminui uma vez que a solução é exposta à radiação azul. Já para a solução em tolueno 

não degradada existe uma inversão das intensidades de , ou seja, o pico menos intenso 

se torna mais intenso e o comportamento contrário ao observado para as soluções em 

clorofórmio é percebido, onde o “fator perda” aumenta em função da exposição à radiação. 

 Outro ponto que merece destaque e é relatado na literatura por alguns autores[93] é que 

os agregados formados em soluções de MEH-PPV apresentam uma fraca fotoluminescência 

na região do vermelho com máximos torno de 660 nm[93]. Isso significa que agregados em 

solução emitem praticamente na mesma região que as bandas 0-2 e 0-3 obtidas neste trabalho. 
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Entretanto, como as soluções de MEH-PPV utilizadas ao longo deste trabalho apresentam 

baixa concentração (10 µg/ml até 250 µg/ml), pode-se sugerir que a contribuição da 

fotoluminescência de agregados é pequena e deve aumentar de acordo com a concentração em 

massa do polímero. Nesse sentido, a análise da contribuição da formação de agregados para o 

espectro de PL, mais precisamente na região próxima a 660 nm e a influência da concentração 

sobre os máximos de PL, são mostrados na Figura 6.7a para soluções de MEH-PPV em 

clorofórmio e na Figura 6.7b para soluções em tolueno. 

 
FIGURA 6.7: Influência da concentração sobre os máximos de PL e contribuição de agregados para o espectro 
de fotoluminescência(mais precisamente na região próxima a 660 nm) como uma função da concentração 
polimérica (a) em clorofórmio e (b) em tolueno. 
 

Dos gráficos das Figuras 6.7a e 6.7b, percebe-se que, tanto para a solução em 

clorofórmio, quanto para a solução em tolueno, o aumento na concentração da solução, de 

modo geral, leva a um deslocamento dos máximos de fotoluminescência (λmáx) para maiores 

comprimentos de onda (red shift). Esse resultado está de acordo com a literatura, uma vez que 

a concentração da solução polimérica é um importante fator no perfil espectral[40] e que 

sistemas a base de polímeros luminescentes em solução podem apresentar deslocamentos 

espectrais para menores energias das bandas de fotoluminescência decorrentes de processos 

de agregação quando comparadas às bandas de cromóforos isolados[36]. O detalhe mostrado 

na Figura 6.7 indica um aumento na intensidade de PL na região de 660 nm em função do 

aumento da concentração em massa de MEH-PPV para ambos solventes. Esse fato, 

possivelmente está atrelado ao aumento de agregados nas soluções mais concentradas. 

Comparando-se os detalhes apresentados pelas Figuras 6.7a e 6.7b observa-se um maior 

aumento na intensidade de PL na região de 660 nm para as soluções de MEH-PPV em 

tolueno. Tal fato já é relatado na literatura[89]  uma vez que os espectros de fotoluminescência 
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para soluções em tolueno são sempre mais definidos e a contribuição dos agregados sobre eles 

são relativamente mais intensas.  

A Figura 6.8 mostra a evolução do deslocamento de Stokes para soluções de MEH-

PPV (a) em clorofórmio e (b) em tolueno como uma função do tempo de exposição à 

radiação. 

 
FIGURA 6.8: Evolução do deslocamento de Stokes para soluções de MEH-PPV (a) em clorofórmio e (b) em 
tolueno como uma função do tempo de exposição à radiação. 
 

Pela Figura 6.8a percebe-se que o deslocamento de Stokes para soluções de MEH-PPV 

em clorofórmio aumenta em torno de 200% (80 nm para 170 nm) até 300 min, e, 

posteriormente, até 840 min apresenta-se praticamente constante. O aumento no deslocamento 

de Stokes pode ser atribuído ao fato de que a banda de absorção é mais rapidamente deslocada 

para o azul em virtude de uma maior quantidade de segmentos de menor grau de conjugação 

(Figura 6.3a e 5.3b).  Por outro lado, para a solução em tolueno (Figura 6.8b) o deslocamento 

de Stokes permanece em torno de 60 nm mesmo sob efeito da radiação azul. Baixos valores 

do deslocamento de Stokes para a solução em tolueno, comparados aos do clorofórmio 

denotam a presença de um maior comprimento de conjugação efetiva e estão de acordo com 

os resultados apresentados pela Figura 6.3. 

 

66..22..  IInnfflluuêênncciiaa  ddoo  lloottee  ccoommeerrcciiaall  

Durante a realização deste trabalho, como já citado na Seção 3.1.1, foram usados dois 

lotes comerciais diferentes de MEH-PPV, que se diferem apenas pela relação 

oligômero/polímero. Uma vez que, a resposta óptica do sistema polimérico apresentou 

diferenças significativas em função da alteração do lote comercial, como já apresentado no 

Capítulo 5, nessa seção, será avaliado o papel da razão oligômero/polímero na cinética de 
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degradação do MEH-PPV. Nesse sentido, a Figura 6.9 mostra a evolução dos máximos de 

absorção de sistemas poliméricos com concentração igual a 10 µg/ml (a), 25 µg/ml (b) e 50 

µg/ml (c), bem como o comportamento da intensidade do comprimento de onda máximo 

inicial de sistemas poliméricos com concentração igual a 10 µg/ml (c), 25 µg/ml (d) e 50 

µg/ml (e), a base de soluções em clorofórmio, processadas a partir de MEH-PPV1 e MEH-

PPV2 e enriquecidas com N2 como uma função do tempo de exposição à radiação azul. 
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FIGURA 6.9: Evolução dos máximos de absorção de sistemas poliméricos com concentração igual a 10 µg/ml 
(a), 25 µg/ml (b) e 50 µg/ml (c). Comportamento da intensidade do comprimento de onda máximo inicial de 
sistemas poliméricos com concentração igual a 10 µg/ml (c), 25 µg/ml (d) e 50 µg/ml (e), a base de soluções em 
clorofórmio, processadas a partir de MEH-PPV1 e MEH-PPV2 e enriquecidas com N2 como uma função do 
tempo de exposição à radiação azul. 
 

A comparação entre os lotes comerciais é extremamente importante para o 

desenvolvimento de dosímetros de radiação azul eficientes, bem como para o entendimento 

do processo de fotodegradação desse polímero, uma vez que os resultados mostrados nos 

gráficos da Figura 6.9, independentemente da concentração, demonstram um deslocamento 

mais acentuado para menores comprimentos de onda nos máximos de absorção para a solução 

processada a partir do MEH-PPV1 (menor razão oligômero/polímero – Capítulo 3) em relação 

àquela processada a partir do MEH-PPV2 (maior razão oligômero/polímero – Capítulo 3). 

Similarmente, as soluções processadas a partir do MEH-PPV1 diminuem a intensidade do 

máximo inicial de absorção muito mais rapidamente do que as processadas a partir do MEH-

PPV2.  

A Figura 6.10a mostra o comportamento dos máximos de fotoluminescência de 

sistemas poliméricos com concentração igual a 10 µg/ml (a), 25 µg/ml (b), 50 µg/ml (c), 100 

µg/ml (d) e 250 µg/ml (e), bem como a evolução da intensidade do comprimento de onda 

máximo inicial de PL de sistemas poliméricos com concentração igual a 10 µg/ml (f), 25 

µg/ml (g), 50 µg/ml (h), 100 µg/ml (i) e 250 µg/ml (j), a base de soluções em clorofórmio, 

processadas a partir de MEH-PPV1 e MEH-PPV2 e enriquecidas com N2 como uma função do 

tempo de exposição à radiação azul. 
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FI
GURA 6.10: Comportamento dos máximos de fotoluminescência de sistemas poliméricos com concentração 
igual a 10 µg/ml (a), 25 µg/ml (b), 50 µg/ml (c), 100 µg/ml (d) e 250 µg/ml (e). Evolução da intensidade do 
comprimento de onda máximo inicial de PL de sistemas poliméricos com concentração igual a 10 µg/ml (f), 25 
µg/ml (g), 50 µg/ml (h), 100 µg/ml (i) e 250 µg/ml (j), a base de soluções em clorofórmio, processadas a partir 
de MEH-PPV1 e MEH-PPV2 e enriquecidas com N2 como uma função do tempo de exposição à radiação. 
 

Um comportamento similar aos máximos de absorção é observado pela Figura 6.10 

observa-se, ou seja, para as soluções processadas a partir do MEH-PPV2 (maior razão 

oligômero/polímero) o deslocamento dos máximos de PL para o azul é menos acentuado. A 

diferença entre os lotes comerciais fica ainda mais evidente a partir dos resultados 

apresentados nos gráficos de intensidade de PL em função do tempo de exposição à radiação 

que mostram, que as soluções a base de MEH-PPV2 precisam de um tempo maior para atingir 

o máximo de PL e esse máximo apresenta uma maior intensidade do que para as soluções 

processadas a partir do MEH-PPV1 sob as mesmas condições de irradiação. Esse resultado 

corrobora com a proposta de que nos primeiros minutos de exposição à radiação azul, 

segmentos menores, provenientes de oligômeros, que antes não contribuíam para a 

fotoluminescência passaram a contribuir, criando uma competição entre esse processo 
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(processo que age sobre segmentos menores) e a fotodegradação. Em particular, para as 

soluções de 10 µg/ml de ambos os lotes (Figura 6.10f), apesar de processo de competição ser 

o mesmo, o aumento na intensidade de PL não é percebido uma vez que a quantidade de 

oligômeros é consideravelmente menor em virtude da baixa concentração em massa e, 

portanto, desde o início, o mecanismo de fotodegradação é mais acentuado do que o de 

processo que age sobre segmentos menores, ou seja, a diminuição da intensidade de PL é 

percebida desde os primeiros minutos. Analogamente, para a solução de 25 µg/ml à base de 

MEH-PPV1 (Figura 6.10g) a taxa de processo que age sobre segmentos menores é inferior à 

taxa de fotodegradação uma vez que a razão oligômero/polímero é menor se comparada à 

solução de 25 µg/ml à base de MEH-PPV2, solução essa que já apresenta aumento na 

intensidade de PL. 

 

 

66..33..  IInnfflluuêênncciiaa  ddoo  SSoollvveennttee  

Como a cinética de degradação do MEH-PPV foi diferente para soluções em 

clorofórmio e em tolueno, como já mostrado no Capítulo 5, esta seção apresenta uma análise 

mais rigorosa da influência do solvente em termos do comportamento do comprimento de 

onda máximo e da intensidade do máximo inicial de absorção e PL como função do tempo de 

exposição à radiação, para soluções processados a partir do MEH-PPV2 e enriquecidas com 

gás nitrogênio com concentração igual a 50 µg/ml. 

A Figura 6.11 mostra a comparação do comportamento do comprimento de onda 

máximo e da intensidade do máximo inicial de absorção de sistemas poliméricos em 

clorofórmio e em tolueno.  



68 
 

FIGURA 6.11: Comparação do comportamento do comprimento de onda máximo e da intensidade do máximo 
inicial de absorção de sistemas poliméricos em clorofórmio e em tolueno com concentração igual a 50 µg/ml. 

 

Das Figuras 6.11a e 6.11b percebe-se que somente as soluções em clorofórmio 

apresentam alterações significativas no comportamento dos máximos de absorção e ainda na 

intensidade do máximo inicial. A Figura 6.11a revela um deslocamento do máximo de 

absorção para menores comprimentos de onda, conseqüentemente para maiores energias, 

enquanto a Figura 6.11b evidencia que existe uma diminuição de intensidade na região de 

absorção inicial. Aliando-se esses dois argumentos fica ainda mais evidente que os espectros 

de absorção estão se deslocando para maiores energia, podendo ser atribuídos a menores 

tamanhos de segmentos conjugados. Os mesmos comportamentos podem ser avaliados para 

os espectros de fotoluminescência dessas soluções e são mostrados na Figura 6.12. 

 
FIGURA 6.12: (a) Comportamento do comprimento de onda máximo e (b) intensidade do máximo inicial de PL 
como função do tempo de exposição à radiação, para soluções em clorofórmio de tolueno com concentração 
igual a 50 µg/ml. 
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Similarmente aos resultados apresentados no gráfico da Figura 6.11a, a Figura 6.12a 

mostra que as soluções em tolueno não sofrem deslocamento dos máximos de absorção, 

enquanto que as soluções em clorofórmio apresentam-se deslocadas para máximos 

localizados em menores comprimentos de onda à medida que a solução é exposta à radiação 

e, além disso, aparece um ponto de inflexão (210 min) relacionado à intensidade máxima de 

PL apresentada na a Figura 6.12b.  Por outro lado a Figura 6.12b mostra que inicialmente, 

ambas as soluções, tem a intensidade máxima inicial de PL aumentada, após 210 min e 90 

min de exposição à radiação azul, para as soluções em clorofórmio e tolueno respectivamente. 

Segundo a literatura, o clorofórmio em virtude da presença de ligações carbono-halogênio em 

sua estrutura homolisa facilmente em reações fotoquímicas (formação de radicais livres). 

Com essa informação atrelada aos resultados apresentados pela Figura 6.12, sugere que a 

formação de radicais livres provenientes do clorofórmio é extremamente importante para o 

processo de fotodegradação do MEH-PPV em solução. 

 

66..44..IInnfflluuêênncciiaa  ddoo  IInniibbiiddoorr  ddee  RRaaddiiccaaiiss  lliivvrreess  

Tendo em vista os resultados obtidos experimentalmente com soluções de MEH-PPV 

em clorofórmio e a fim de se avaliar a influência de radicais livres, como por exemplo, o cloro 

radicalar (Cl.) nos mecanismos e na cinética de fotodegradação do MEH-PPV, foram 

comparados os comportamentos das soluções processadas a partir de MEH-PPV2, 

enriquecidas com N2, com e sem a adição do composto inibidor de espécies reativas, o 

Irganox1010@(CIBA). A Figura 6.13 mostra essa comparação a partir da variação no 

comprimento de absorção máxima de sistemas poliméricos com concentração igual a 10 

µg/ml (a), 25 µg/ml (b) e 50 µg/ml (c), bem como o comportamento da intensidade do 

máximo de absorção inicial de sistemas poliméricos com a mesma concentração (Figuras 

6.13c, 6.13d e 6.13e) como uma função do tempo de exposição à radiação azul. 
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FIGURA 6.13: Influência do composto inibidor de espécies reativas (Irganox1010@(CIBA)) no comprimento 
de absorção máxima de sistemas poliméricos com concentração igual a 10 µg/ml (a), 25 µg/ml (b) e 50 µg/ml (c) 
e na intensidade do máximo inicial de absorção de sistemas poliméricos com concentração igual a 10 µg/ml (d), 
25 µg/ml (e) e 50 µg/ml (f) em função do tempo de exposição à radiação. 
 

Dos resultados apresentados nos gráficos da Figura 6.13 observa-se que o 

Irganox1010@(CIBA), independentemente da concentração em massa do polímero, retarda o 
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deslocamento para o azul (Figuras 6.13a, 6.13b e 6.13c) e a diminuição de intensidade do 

máximo inicial de absorção (Figuras 6.13d, 6.13e e 6.13f). Esse resultado mostra que o 

processo de degradação do MEH-PPV em solução deve estar intimamente relacionado à 

presença de radicais livres, como, por exemplo, o cloro radicalar, ou seja, quanto maior a 

quantidade de radicais livres, mais rápida é a cinética de fotodegradação do polímero. Ainda 

nesse sentido, a Figura 6.14 apresenta o papel da adição do Irganox1010@(CIBA) nos 

máximos de PL para sistemas poliméricos com concentração igual a 10 µg/ml (a), 25 µg/ml 

(b) e 50 µg/ml (c), e ainda mostra o comportamento da intensidade do máximo de PL inicial 

para sistemas poliméricos com a mesma concentração (Figuras 6.15c, 6.15d e 6.15e). 
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FIGURA 6.14: Influência do inibidor de espécies reativas (Irganox1010@(CIBA)) no comprimento de PL 
máxima de sistemas poliméricos com concentração igual a 10 µg/ml (a), 25 µg/ml (b) e 50 µg/ml (c) e na 
intensidade do máximo inicial de PL de sistemas poliméricos com concentração igual a 10 µg/ml (d), 25 µg/ml 
(e) e 50 µg/ml (f) em função do tempo de exposição à radiação. 

Pela Figura 6.14 observa-se que assim como para o espectro de absorção, as soluções 

com adição de Irganox1010@(CIBA) têm o deslocamento dos máximos de PL para menores 

comprimentos de onda retardado (Figura 6.14a), ou seja, o processo de fotoxidação é mais 

lento na presença do seqüestrador de radicais livres. Esse fato confirma a suposição de que 

esse processo está intimamente relacionado com a presença de radicais provenientes de 

ligações carbono-halogênio na sua estrutura do clorofórmio. Ainda nesse contexto, o máximo 

de PL para as soluções com adição de Irganox1010@(CIBA) é atingido, independente da 

concentração em tempos superiores. Esse resultado corrobora a proposta inicial de que existe 

a competição entre dois mecanismos (processo que age sobre segmentos menores e 

fotodegradação), uma vez que com a inibição do processo de fotoxidação a fotodegradação 

leva um maior intervalo de tempo para superar a processo que age sobre segmentos menores. 

Por outro lado, os máximos atingidos para soluções com o inibidor são menos intensos o que 

sugere que o processo que age sobre segmentos menores pode ser facilitado pela presença de 

radicais livres, uma vez que esse mecanismo independe da presença desses radicais em 

solução visto que um ligeiro aumento de PL é observado para soluções em tolueno. Por fim, 

se atrelados a evolução nos máximos de PL, o tempo gasto para se atingir esses máximos e as 

suas intensidades os resultados apresentados pela Figura 6.14 indicam que a presença do 

seqüestrador de radicais livres inibe o processo de fotoxidação mais intensamente do que 

dificulta o mecanismo de processo que age sobre segmentos menores. 
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66..55..  IInnfflluuêênncciiaa  ddoo  EEnnrriiqquueecciimmeennttoo  

Para se avaliar a influência da presença do oxigênio no processo de fotodegradação do 

MEH-PPV foram utilizadas amostras enriquecidas com O2 e com N2 processadas a partir do 

MEH-PPV1. Neste caso, o enriquecimento com N2 foi realizado para remover os traços de O2 

nas soluções poliméricas preparadas. A Figura 6.15 mostra (a) o comportamento do 

comprimento de absorção máxima e (b) a evolução da intensidade do máximo de PL inicial 

como uma função do tempo de exposição à radiação. 

 
FIGURA 6.15: (a) Comportamento do comprimento de onda de absorção máxima e (b) intensidade do máximo 
de PL inicial como uma função do tempo de exposição à radiação. 
 

A Figura 6.15a mostra uma significativa diferença na taxa de degradação do polímero 

em se tratando do enriquecimento com N2 e O2. A solução enriquecida com O2 apresenta um 

deslocamento mais acentuado para menores comprimentos de onda nos máximos de absorção 

em relação àquela enriquecida com N2. Por outro lado, a Figura 6.15b mostra que a solução 

enriquecida com O2 atinge o máximo de PL mais rapidamente (20 min) que a solução 

enriquecida com N2 (60 min). Vale ressaltar que após o máximo de PL atingido, ambas as 

soluções têm a intensidade do máximo inicial de fotoluminescência reduzida, entretanto a 

solução enriquecida com O2 tem sua intensidade reduzida mais rapidamente do que a solução 

enriquecida com N2. Portanto, a presença de O2 tem forte influência sobre as bandas de 

absorção e fotoluminescência do polímero demonstra que o oxigênio tem papel de 

fundamental importância na dinâmica ou velocidade de degradação da cadeia polimérica, uma 

vez que sistemas com oxigênio apresentam uma cinética de degradação mais rápida do que 

sistemas com ausência deste gás. Esse resultado também corrobora a proposta inicial de que 

existe a competição entre os mecanismos de processo que age sobre segmentos menores e de 

fotodegradação, uma vez que com a intensificação do processo de fotoxidação por meio da 
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incorporação do oxigênio molecular em solução a processo que age sobre segmentos menores 

é superada mais rapidamente pela fotodegradação. 

 

66..66..  IInnfflluuêênncciiaa  ddaa  ccoonncceennttrraaççããoo  MMEEHH--PPPPVV    

A Figura 6.16 mostra a evolução dos máximos de absorção (a) e fotoluminescência (b) 

de soluções a base de MEH-PPV2 em tolueno enriquecidas com N2, e também o 

comportamento da intensidade do comprimento de onda máximo inicial de (c) absorção e (d) 

PL como uma função do tempo de exposição à radiação azul. 

 
FIGURA 6.16: Evolução dos máximos de absorção (a) e fotoluminescência (b) de soluções a base de MEH-
PPV2 em tolueno enriquecidas com N2, e também o comportamento da intensidade do comprimento de onda 
máximo inicial de (c) absorção e (d) PL como uma função do tempo de exposição à radiação azul. 
 

As Figuras 5.16a e 5.16b mostram que as soluções em tolueno não sofrem 

deslocamento dos máximos de absorção e fotoluminescência respectivamente. Nesse sentido, 

como não há o deslocamento dos picos, parece que a estrutura da molécula está sendo 

mantida, ou seja, o comprimento de conjugação efetiva não sofre efeito do processo de 
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fotoxidação. Por outro lado, a Figura 6.16c revela um ligeiro aumento na intensidade de 

absorção para as três concentrações analisadas. Após 180 min a concentração de 10 µg/ml 

teve um aumento na intensidade do comprimento de absorção máximo inicial de 30%, 

enquanto as soluções com concentração igual a 25 µg/ml e 50 µg/ml atingiram esse máximo 

após 240 min e 840 min com aumentos de 20% e 10%, respectivamente, em relação ao seu 

valor inicial. Em resumo, para as soluções em tolueno, a fotodegradação não fica evidente a 

partir do deslocamento dos máximos de absorção e PL. Entretanto, como já apresentado 

anteriormente, o aumento na intensidade de PL existe, ou seja, apesar de menos intenso do 

que para as soluções em clorofórmio, o processo que age sobre segmentos menores de 

provenientes de oligômeros acontece, só que agora sem nenhum mecanismo competitivo. 

Esse fato sugere que, em tolueno, ao invés de uma sutil competição entre dois mecanismos, 

ocorre somente um processo que age sobre segmentos menores que, por sua menor 

complexidade também é evidente nos espectros de absorção já que os mesmos são bem menos 

sensíveis e seletivos[88]. Finalmente a Figura 6.16d mostra que durante os primeiros minutos 

as soluções com concentração igual a 25 µg/ml e 50 µg/ml apresentam aumentos na 

intensidade do comprimento de onda máximo de PL de 10% e 20%. 

A Figura 6.17 mostra o comportamento dos máximos de absorção (a) e 

fotoluminescência (b) de soluções a base de MEH-PPV1 em clorofórmio enriquecidas com N2, 

e também a evolução da intensidade do comprimento de onda máximo inicial de (c) absorção 

e (d) PL como uma função do tempo de exposição à radiação azul. 
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FIGURA 6.17: Comportamento dos máximos de absorção (a) e fotoluminescência (b) de soluções a base de 
MEH-PPV1 em clorofórmio enriquecidas com N2, e também a evolução da intensidade do comprimento de onda 
máximo inicial de (c) absorção e (d) PL como uma função do tempo de exposição à radiação azul. 
 

As Figuras 6.17a e 6.17b mostram que mesmo antes da exposição à radiação, o 

aumento na concentração da solução, de modo geral, leva a um deslocamento para maiores 

comprimentos de onda (red shift) dos máximos de absorção e PL. Assim como já descrito na 

Figura 6.7, esse resultado está de acordo com a literatura, uma vez que a concentração da 

solução polimérica é um importante fator no perfil espectral[88,40]. Esse deslocamento pode 

apresentar várias origens. Uma possibilidade é o aumento da deslocalização dos elétrons no 

sistema π conjugado e dando origens a agregados[88] que está intimamente relacionada com o 

aumento da interação entre as cadeias ou segmentos conjugados adjacentes. Dessa forma 

sistemas a base de polímeros luminescentes em solução podem apresentar deslocamentos 

espectrais para menores energias das bandas de fotoluminescência decorrentes de processos 

de agregação quando comparadas às bandas de cromóforos isolados[36]. Alguns autores [36] 

afirmam que esse efeito pode estar relacionado a geometria molecular do polímero 
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luminescente por um desdobramento excitônico com a sobreposição de centros emissores 

com uma orientação relativa dos momentos dipolares em mesma direção. Outro fator que 

aparenta ter um peso considerável é o efeito da auto-absorção. Em soluções diluídas, as 

moléculas estão bastante afastadas umas das outras, o que faz com que a luz emitida em 

comprimentos de onda próximos à região onde a curva de absorção e a curva de 

fotoluminescência se superpõem seja fracamente reabsorvida pelo material. À medida que se 

aumenta a concentração, a reabsorção da luz emitida aumenta, causando à diminuição da PL 

na região próxima a curva de absorção. Por fim, a solução mais concentrada levaria a 

deslocamentos para maiores comprimentos de onda dos máximos de absorção e 

fotoluminescência, o que é observado experimentalmente.  

A Figura 6.17a ainda mostra uma evolução semelhante dos máximos de absorção para 

soluções com concentração igual a 10 µg/ml e 25 µg/ml o que pode significar que, neste caso, 

a taxa de degradação não depende da concentração analisada.  Já a concentração de 50 µg/ml 

apresenta um deslocamento menos acentuado para o azul como função do tempo de exposição 

à radiação azul, ou seja, para essa faixa de concentração o comportamento dos máximos de 

absorção é dependente da quantidade de polímero presente em solução. Novamente não foi 

possível a realização de medidas de espectroscopia de absorção para maiores concentrações, 

uma vez que a densidade óptica se tornou muito alta a partir de 50 µg/ml.  Por outro lado, a 

Figura 6.17c mostra similarmente a Figura 6.17a, que a variação na intensidade do 

comprimento de onda máximo inicial de absorção reflete evoluções semelhantes para 

soluções com concentração igual a 10 µg/ml e 25 µg/ml enquanto que para a solução de 50 

µg/ml a diminuição de intensidade é mais lenta. Por fim, a Figura 6.17d mostra tanto o tempo 

para atingir o máximo de PL quanto à intensidade desse máximo aumentam em função da 

concentração da solução polimérica. Vale ressaltar que as soluções com concentração igual a 

10 µg/ml e 25 µg/ml não apresentam um aumento inicial na intensidade de PL. Já as soluções 

com concentração em massa igual a 50 µg/ml, 100 µg/ml e 250 µg/ml apresentam máximos 

de PL em torno de 60 min, 180 min e 600 min com aumentos de 20%, 200% e 570% 

respectivamente. 

Analogamente, a Figura 6.18 mostra o comportamento dos máximos de absorção (a) e 

fotoluminescência (b) de soluções a base de MEH-PPV2 em clorofórmio enriquecidas com N2, 

e também a evolução da intensidade do comprimento de onda máximo inicial de (c) absorção 

e (d) PL como uma função do tempo de exposição à radiação azul. 
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FIGURA 6.18: Comportamento dos máximos de absorção (a) e fotoluminescência (b) de soluções a base de 
MEH-PPV2 em clorofórmio enriquecidas com N2, e também a evolução da intensidade do comprimento de onda 
máximo inicial de (c) absorção e (d) PL como uma função do tempo de exposição à radiação azul. 
 

As Figuras 6.18a e 6.18b mostram também que mesmo antes da exposição à radiação, 

a solução mais concentrada apresenta máximos de absorção e PL deslocados para maiores 

comprimentos de onda assim como já observado nas Figuras 6.17a e 6.17b para o outro lote 

comercial de polímero (MEH-PPV1). Dos resultados apresentados pela Figura 6.18a percebe-

se que para esse lote, a evolução dos máximos de absorção para soluções com concentração 

igual a 25 µg/ml está mais próxima (apesar de mais acentuada) do comportamento observado 

para soluções com concentração igual a 50 µg/ml do que para soluções com concentração 10 

µg/ml. Já a concentração de 10 µg/ml apresenta um deslocamento mais rápido para o azul 

como função do tempo de exposição à radiação azul. Por outro lado, a Figura 6.18c mostra 

que a intensidade do comprimento de onda máximo inicial de absorção diminui mais 

lentamente à medida que a concentração em massa do polímero é aumentada. Finalmente, a 

Figura 6.18d mostra, similarmente ao apresentado pela Figura 6.17d, que tanto o tempo para 
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atingir o máximo de PL quanto a intensidade desse máximo aumentam em função da 

concentração da solução polimérica. Para esse lote, apenas a solução com concentração igual 

a 10 µg/ml não apresenta um aumento inicial na intensidade de PL. Já as soluções com 

concentração em massa igual a 25 µg/ml 50 µg/ml e 100 µg/ml apresentam máximos de PL 

em torno de 120 min, 210 min e 840 min com aumentos de 30%, 350% e 1250% 

respectivamente.  Por analogia aos resultados obtidos atrelados aos resultados observados na 

Figura 6.18d, a solução com concentração de 250 µg/ml tem a intensidade do máximo inicial 

de PL aumentado e deve atingir um máximo de PL acima de 840 min. 

 

66..77..  DDiissccuussssããoo  PPaarrcciiaall  ddooss  RReessuullttaaddooss  

A determinação experimental da energia que separa a banda de valência (HOMO) da 

banda de condução (LUMO), gap, revela propriedades importantes da estrutura do polímero 

conjugado e quando comparado aos resultados teóricos, ajuda no aperfeiçoamento da teoria 

proposta para descrever o processo de fotodegradação do material. Uma das formas de se 

determinar o gap óptico é através do estudo dos gráficos a absorção óptica por meio do 

método das derivadas. Esse método consiste na avaliação dos gráficos da derivada de primeira 

ordem das curvas de absorção obtidas. Os pontos de máximo revelam onde houve mudança 

de concavidade na curva de absorção. Como esses pontos indicam que houve uma alteração 

abrupta e que a absorção óptica do material aumentou consideravelmente a partir daquele 

ponto[94]. O gap óptico pode ser obtido através do máximo da derivada da curva de 

absorção[88]. A Figura 6.19 mostra a determinação do gap óptico como uma função do tempo 

de exposição à radiação azul, a partir do método das derivadas, para soluções a base de MEH-

PPV2 em (a) clorofórmio e (b) tolueno. 

 
FIGURA 6.19: Determinação do gap óptico como uma função do tempo de exposição à radiação azul, a partir 
do método das derivadas, para soluções a base de MEH-PPV2 em (a) clorofórmio e (b) tolueno.  
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A Figura 6.19a, apresenta que, para as soluções em clorofórmio, a derivada das curvas 

de absorção têm sua forma e intensidade alteradas a medida que a solução é exposta a 

radiação. Já para as soluções em tolueno (Figura 6.19b) nenhuma mudança significativa é 

percebida, ou seja, o gap do material foi mantido constante durante todo o tempo analisado. 

Uma vez que o gap óptico pode ser obtido através do máximo da derivada da curva de 

absorção, a Figura 6.20 mostra sua evolução como função do tempo de exposição à radiação 

azul para soluções em clorofórmio, enriquecidas com N2 a base de (a) MEH-PPV1 e (b) 

MEH-PPV2.  

 
FIGURA 6.20: Evolução do gap óptico como função do tempo de exposição à radiação azul para soluções em 
clorofórmio, enriquecidas com N2 a base de (a) MEH-PPV1 e (b) MEH-PPV2.  

Dos resultados apresentados nos gráficos da Figura 6.20, percebe-se que, para os dois 

lotes comerciais analisados, o gap aumenta mais rapidamente para soluções com menor 

concentração em massa de polímero. Uma vez que o aumento no gap está relacionado com a 

diminuição do comprimento de conjugação efetivo[38], o tamanho dos segmentos conjugados 

adjacentes diminui mais rapidamente para as soluções menos concentradas, ou seja, para as 

soluções que apresentam a menor quantidade de polímero em solução. Como mostrado nas 

Figuras 6.17 e 6.18, para soluções a base de MEH-PPV1 o aumento na intensidade de PL é 

percebido para soluções com concentração a partir de 50 µg/ml, enquanto que para o MEH-

PPV2 isso acontece para soluções a partir de 25 µg/ml. Para uma análise mais rigorosa, a 

Figura 6.21 apresenta (a) o comportamento da intensidade do comprimento de onda máximo 

de PL e (b) a evolução do gap óptico para soluções processadas a partir dos dois lotes 

comerciais com concentração de 25 µg/ml. 
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FIGURA 6.21: (a) comportamento da intensidade do comprimento de onda máximo de PL e (b) evolução do 
gap óptico para soluções processadas a partir dos dois lotes comerciais com concentração de 25 µg/ml. 
 

Da Figura 6.21 observa-se que o MEH-PPV1 (menor razão oligômero/polímero) não 

apresenta aumento na intensidade de PL e com base na evolução do gap percebe-se que a 

cadeia polimérica tem seu comprimento de conjugação diminuído, muito mais rapidamente do 

que os resultados apresentados pelo MEH-PPV2 (maior razão oligômero/polímero). Em outras 

palavras, inicialmente, para a solução à base de MEH-PPV2 a taxa de processo que age sobre 

segmentos menores é superior à taxa de fotodegradação e como resultado a intensidade dos 

espectros de PL aumenta. Após um determinado intervalo de tempo, o mecanismo de 

fotodegradação se torna mais pronunciado do que o de processo que age sobre segmentos 

menores resultando em uma diminuição na intensidade de PL. Analogamente, na solução à 

base de MEH-PPV1 o processo de competição deve ser o mesmo, entretanto, o aumento na 

intensidade de PL não é percebido uma vez que a quantidade de oligômeros é 

consideravelmente menor e, portanto, desde o início, o mecanismo de fotodegradação é mais 

acentuado do que o de processo que age sobre segmentos menores, ou seja, a diminuição da 

intensidade de PL é percebida desde os primeiros minutos. Esse resultado é então corroborado 

com a quebra mais acentuada da cadeia polimérica que apresenta menor quantidade de 

oligômeros, isto é, que desde o início apresenta uma maior taxa de fotodegradação em 

detrimento da taxa de processo que age sobre segmentos menores.  

No intuito de melhor avaliar esse possível processo competitivo entre os mecanismos 

de processo que age sobre segmentos menores e fotodegradação no MEH-PPV em solução a 

Figura 6.22 apresenta a evolução do tempo para se atingir os máximos de fotoluminescência 

como uma função da concentração e do enriquecimento das soluções poliméricas com O2 e N2 

bem como da adição do seqüestrador de espécies reativas (Irganox1010@(CIBA)). 
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FIGURA 6.22: Evolução do tempo para se atingir os máximos de fotoluminescência como uma função da 
concentração e do enriquecimento das soluções poliméricas com O2 e N2 bem como da adição do seqüestrador 
de espécies reativas (Irganox1010@(CIBA)). 
 

A Figura 6.22, mostra que para as soluções diluídas com concentração igual a 10 

µg/ml, independentemente do enriquecimento, nenhum aumento de intensidade nos espectros 

de PL foi observado, isso significa que para essas soluções o máximo de PL foi atingido antes 

da exposição das soluções à radiação (0 min). Em se tratando das concentrações é também 

possível se observar que o tempo gasto para se atingir o máximo de PL aumenta com o 

aumento da concentração em massa de MEH-PPV em solução. Ainda dos resultados 

apresentados pela Figura 6.9 percebe-se que o máximo na intensidade de PL é alcançado mais 

rapidamente para as soluções a base de MEH-PPV1 (menor razão oligômero/polímero) 

enriquecidas com O2.  Isso sugere que, além da menor quantidade de oligômeros, o oxigênio 

torna o mecanismo de fotodegradação mais acentuado, fazendo com que o mesmo supere o 

mecanismo de processo que age sobre segmentos menores mais rapidamente do que para as 

soluções a base de MEH-PPV1 (menor razão oligômero/polímero) enriquecidas com N2.  

Nota-se ainda que as soluções a base de MEH-PPV1 (menor razão oligômero/polímero) 

enriquecidas com N2 atingem o máximo na intensidade de PL mais rapidamente que as 

soluções a base de MEH-PPV2 (maior razão oligômero/polímero) enriquecidas com N2 uma 

vez que a maior quantidade de oligômeros em solução faz com que o processo que age sobre 

segmentos menores seja mais intenso e dessa forma seja necessário um maior tempo para que 

o processo de fotodegradação seja percebido. Por fim, observa-se que as soluções a base de 

MEH-PPV2 enriquecidas com N2 atingem o máximo na intensidade de PL mais rapidamente 

que as soluções a base de MEH-PPV2 enriquecidas com N2 e com adição de 

Irganox1010@(CIBA). Essa última observação demonstra que o mecanismo de 

fotodegradação realmente é assistido por radicais livres provenientes do clorofórmio, uma vez 
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que o processo de fotodegradação se torna menos pronunciado na ausência de radicais 

resultando em um maior tempo para se atingir o máximo de PL. 

 
66..88..  CCoonnssiiddeerraaççõõeess  FFiinnaaiiss  

Os resultados experimentais trabalhados e discutidos, mostraram que os efeitos do 

processo de fotodegradação evidenciados pelo deslocamento para menores comprimentos de 

onda (blue shift) e pela diminuição de intensidade na região de absorção de menor energia 

(maior tamanho de segmentos conjugados) estão relacionados com a presença de radicais 

provenientes de ligações carbono-halogênio presentes na sua estrutura do clorofórmio.  

Por outro lado, um segundo mecanismo importante está relacionado ao aumento na 

intensidade de PL e com o tempo gasto para se atingir o máximo de PL que, atrelado à 

presença de oligômeros em solução, sugere que nos primeiros minutos de exposição à 

radiação azul, segmentos menores, provenientes de oligômeros, que antes não contribuíam 

para a fotoluminescência passaram a contribuir. Esse processo que age sobre segmentos 

menores de oligômeros é facilitado e intensificado pela presença de radicais livres em 

solução. Dessa maneira, uma sutil competição entre esses dois mecanismos determinará a 

resposta óptica e a cinética de degradação do MEH-PPV em clorofórmio. Em outras palavras, 

inicialmente, a taxa de processo que age sobre segmentos menores é superior à taxa de 

fotodegradação e como resultado a intensidade dos espectros de PL aumenta. Após um 

determinado intervalo de tempo, o mecanismo de fotodegradação se torna mais pronunciado 

do que o de processo que age sobre segmentos menores resultando em uma diminuição na 

intensidade de PL. Os espectros de absorção não são alterados em função desses segmentos 

menores uma vez que são menos sensíveis e menos seletivos que os espectros de PL. Por fim, 

a presença do se indicam que a presença do seqüestrador de radicais livres inibe o processo de 

fotoxidação mais intensamente do que dificulta o mecanismo de processo que age sobre 

segmentos menores. 

Por outro lado, para as soluções em tolueno, onde os mecanismos de fotodegradação 

não são evidentes, o processo que age sobre segmentos menores de pequenos segmentos 

provenientes de oligômeros acontece sem nenhum mecanismo competitivo e por sua 

“simplicidade” aparece tanto nos espectros de fotoluminescência quanto nos espectros de 

absorção.  

Um ponto que merece destaque é a diferença de qualidade entre os lotes comerciais 

fornecidos pela empresa Sigma Aldrich quanto à razão oligômero polímero. Esse parâmetro 

altera por completo a cinética de degradação do MEH-PPV e tem fundamental importância 
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para o embasamento de modelos teórico-experimentais pouco discutidos na literatura e de 

grande apelo científico e tecnológico a respeito dos processos de degradação e fotoxidação do 

MEH-PPV submetido à radiação, como também para o desenvolvimento de dosímetros 

orgânicos eficientes aplicados no monitoramento da fototerapia neonatal. 
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CCaappííttuulloo  77                

DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddee  pprroottóóttiippoo  ddee  DDoossíímmeettrroo  
Uma vez que as soluções poliméricas de MEH-PPV têm suas propriedades ópticas 

drasticamente alteradas quando expostas a radiação na região de 425 a 475 nm, buscou-se 

neste trabalho desenvolver um protótipo de dosímetro que pudesse correlacionar mudanças de 

cor com o tempo de radiação absorvida pelo polímero. Os resultados e as idéias são 

apresentados a seguir. 

 

77..11..  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddee  DDoossíímmeettrroo  IInnddiiccaaddoorr::  TTaabbeellaa  ddee  CCoorreess  

A Figura 7.1, apresenta diferentes concentrações da solução de MEH-PPV em CHCl3 

(I – 1,0 mg/ml; II – 0,5 mg/ml; III – 0,25 mg/ml; IV – 100 µg/ml; V – 50 µg/ml; VI – 25 

µg/ml; VII – 10 µg/ml) expostas a diferentes tempos de radiação.  

 
FIGURA 7.1: Soluções com diferentes concentrações (a) antes da exposição a radiação; e submetidas 
previamente a  (b) 60 min, (c) 120 min e (d) 240 minutos de radiação na região do azul. Concentração da 
solução: I – 1,0 mg/ml;  II – 0,5 mg/ml; III – 0,25 mg/ml; IV –100 µg/ml; V – 50 µg/ml; VI – 25 µg/ml; VII – 10 
µg/ml. 
 

Na Figura 7. 1(a) são observados os sistemas ampola/polímero antes de serem 

submetidas a radiação proveniente do equipamento de fototerapia, enquanto nas Figuras 7.1 

(b), (c) e (d) as ampolas após a exposição durante 60, 120 e 240 min, respectivamente. 

Observa-se claramente que a cor da solução é alterada de acordo com o tempo de radiação na 

faixa espectral de 425 a 475 nm recebida e também que essa taxa de variação depende ainda 

da concentração investigada. Nesse caso as amostras mais diluídas tornam-se incolores mais 

rapidamente do que as soluções mais concentradas. Além disso, amostras mais diluídas, de 

acordo com os efeitos de solvatocromismo ou de concentração apresentam-se mais 

amareladas do que as mais concentradas.  
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Para se correlacionar mudanças de cor com o temo/dose de radiação absorvida pelo 

polímero, as imagens mostradas na Figura 7.1 foram diagramadas na forma de uma tabela, 

conforme mostra a Figura 7.2 

 
FIGURA 7.2: Diagrama ou tabela de cores obtido diretamente das imagens das ampolas apresentadas na Figura 
6.1. 
  

 Neste diagrama cada coordenada yx representa o tempo de exposição à radiação e a 

concentração da amostra investigada. A partir dos resultados obtidos Figura 7.2 foi preparado 

um novo diagrama de cores mantendo-se as cores das ampolas, mas colocando-as de forma 

mais uniforme nas suas correspondentes coordenadas. Tal diagrama é mostrado na Figura 7.3. 

 
FIGURA 7.3: Diagrama ou tabela de cores padrão. 

 
Neste caso a precisão da medida de radiação absorvida pelo polímero não estaria 

relacionada à comparação de um único ponto na tabela, mas sim de 7 pontos. As Figuras 7.4 e 

7.5 mostram como exemplo imagens das ampolas expostas durante 120 min à radiação 

proveniente do equipamento de fototerapia neonatal colocadas em suas respectivas posições 

no diagrama de cores padrão apresentado na Figura 7.3.  Esta figura mostra a facilidade de 

leitura do sistema o que atribui uma confiabilidade ainda maior ao dosímetro proposto neste 

trabalho.   
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FIGURA 7.4: Comparação de ampolas expostas a 120 min de radiação com o diagrama de cores padrão. 

 
 

 
FIGURA 7.5: Confirmação do tempo de exposição das de ampolas expostas a 120 min de radiação com a linha 
selecionada no diagrama de cores padrão. 

  

Por outro lado, com base nos resultados obtidos, observou-se que o oxigênio é um 

importante parâmetro no processo se fotodegradação do MEH-PPV. No intuito de se alterar o 

tempo de resposta do dosímetro, foi diagramada uma tabela de cores padrão para soluções 

enriquecidas com nitrogênio por meio da mesma metodologia utilizada para a confecção do 

diagrama padrão de cores apresentado na Figura 7.3.  A Figura 7.6 apresenta a tabela de cores 

obtida para tais soluções. 

 

 
FIGURA 7.6: Diagrama ou tabela padrão de cores para soluções enriquecidas com N2. 

 
  Ao se comparar os resultados apresentados pela Figura 7.6 com os resultados 

apresentados pela Figura 7.3 percebe-se que a velocidade da mudança de cor para as soluções 



88 
 

poliméricas enriquecidas com N2 é mais baixa. Esta é uma importante característica no que 

tange a confecção de dosímetros para uso neonatal uma vez que o tempo de resposta do 

dispositivo pode ser alterado por meio da manipulação tanto da concentração das soluções 

poliméricas, quanto do ambiente oxidante ou redutor imposto a sistema polimérico.  Para se 

avaliar a eficácia do diagrama apresentado pela Figura 7.6, novas soluções (enriquecidas com 

N2) foram expostas à radiação azul e comparadas com o diagrama, como apresenta a Figura 

7.7. 

 
FIGURA 7.7: Comparação das soluções poliméricas enriquecidas com N2 com o diagrama apresentado pela 
Figura 6.6. 

 Outro aspecto de relevância é que em função do tempo de exposição à radiação 

é possível se avaliar tanto as mudanças nas cores de fotoluminescência quanto na cor da 

solução polimérica, como mostra a Figura 7.8. Isto abre a possibilidade de se diagramar 

inúmeras tabelas de cor, de acordo com as necessidades de cada hospital frente ao tratamento 

da hiperbilirrubinemia neonatal. 

 
FIGURA 7.8: Monitoramento da cor e da fotoluminescência de sistemas poliméricos. 

 

Por fim é agora proposta uma otimização deste sistema de monitoramento de forma a 

apresentar uma facilidade de processamento e manufatura, um custo ainda menor, uma maior 

segurança e uma maior facilidade de manuseio e leitura por parte dos usuários. Neste contexto 

a solução polimérica será agora armazenada em embalagens do tipo blister, conforme o 

protótipo mostrado na Figura 7.9. Esse sistema permite avaliar não apenas o efeito da 

radiação em uma única ampola, mas em várias delas, o que aumenta a confiabilidade e a 

segurança do sistema preparado. 
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FIGURA 7.9: Protótipo do dosímetro de radiação na faixa de 425 a 475 nm em que a solução polimérica é 
armazenada em embalagem do tipo blister. 

 

Para avaliar a eficiência do protótipo o mesmo foi exposto a 120 min de radiação e os 

resultados da comparação da variação de cor com o diagrama de cores padrão são 

apresentados na Figura 7.10. 

 
FIGURA 7.10: Comparação do protótipo do dosímetro submetido a 120 minutos de radiação com o diagrama de 
cores padrão apresentado pela Figura 4. 15. 

 

77..22..  AAnnáálliissee  ddee  SSeennssiibbiilliiddaaddee    

 

77..22..11..  PPoossiiççããoo  HHoorriizzoonnttaall  ddoo  SSiisstteemmaa  PPoolliimméérriiccoo..  

Para avaliar a sensibilidade do sistema polimérico às variações na posição horizontal 

do mesmo em relação à fonte de radiação, foram realizadas medidas de absorção e 

fotoluminescência em função do tempo de irradiação para posições distintas no plano 

incidente da radiação para soluções de concentrações iguais a 50µg/ml de MEH-PPV em 

CHCl3. Neste caso manteve-se a distância vertical fixa em 30 cm de acordo com as normas 

hospitalares existentes. A Figura 7.11 apresenta os espectros de absorção em função do tempo 

de exposição à radiação para distintos posicionamentos horizontais do sistema polimérico em 

relação à fonte de radiação: (-20, 0), (-10,0) e (0,0). 
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FIGURA 7.11: Espectros de absorção em função do tempo de exposição à radiação para distintos 
posicionamentos horizontais do sistema polimérico em relação à fonte de radiação; (a) (-20, 0); (b) (-10,0); (c) 
(0,0). 
 



91 
 

 Com base nos resultados mostrados na Figura 7.11 pode-ser notar que inicialmente os 

máximos de fotoluminescência dos três sistemas poliméricos encontram-se em torno de 473 

nm e apresentam ainda a mesma intensidade. Entretanto, como a quantidade de fótons que 

atinge cada posição é diferente em função da fotoluminescência luminosa do equipamento, 

com a exposição à radiação as taxas de degradação do sistema polimérico são bem distintas.  

Para uma análise mais pormenorizada, a Figura 7.12 apresenta o comportamento da 

intensidade máxima de absorção, da absorção integrada bem como do máximo de absorção 

para os diferentes posicionamentos dos três sistemas poliméricos. 

 

 
FIGURA 7.12: Comportamento de (a) Intensidade Máxima de Absorção; (b) Absorção integrada; (c) Máximo 
de absorção; em função do posicionamento horizontal do sistema polimérico em relação à fonte de radiação: (-
20, 0); (-10,0) e (0,0). 
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Com base nos resultados apresentados na Figura 7.12 pode-se notar que para as 

posições contidas na elipse de fotoluminescência do equipamento de fototerapia: (-10,0) e 

(0,0), a degradação do sistema polimérico é muito mais acentuada do que para a posição que 

excede os limites de fotoluminescência do equipamento: (-20,0). Este fato fica explícito 

quando é avaliada a queda na intensidade de absorção do polímero, bem como o 

deslocamento para menores comprimentos de onda dos máximos de absorção. O mesmo 

pode ser notado nos espectros de fotoluminescência, como apresenta a Figura 7.13.  
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FIGURA 7.13: Espectros de fotoluminescência em função do tempo de exposição à radiação para distintos 
posicionamentos horizontais do sistema polimérico em relação à fonte de radiação; (a) (-20, 0); (b) (-10,0); (c) 
(0,0). 

Com os resultados apresentados pela Figura 7.13 fica ainda mais evidente que para a 

posição (-20,0) a degradação do sistema polimérico é muito inferior. Esse fato está 

relacionado a pequena quantidade de fótons que atinge o polímero, se comparada as posições 

(-10,0) e (0,0) contidas no limite de fotoluminescência do equipamento. Um outro aspecto que 
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pode ser observado na Figura 4.23 é que para o sistema em (-20,0) houve um ligeiro aumento 

na intensidade de PL (cerca de 10 % do seu valor inicial após 480 min de exposição à luz 

azul. Para o sistema polimérico em (-10,0) o máximo de PL foi atingido após 120 min de 

irradiação. Por fim para o sistema  em (0,0) este máximo é atingido após 30 min de exposição 

à radiação. Nesse sentido, o aumento no número de fótons que atinge o sistema polimérico 

age no sentido de diminuir o tempo gasto para se atingir o máximo de PL. 

Já a Figura 7.14a apresenta a posição dos sistemas poliméricos durante o processo de 

irradiação, a Figura 7.14b mostra as cores das soluções poliméricas e a Figura 7.14c mostra a 

cor de fotoluminescência das soluções poliméricas como uma função do tempo de exposição 

à radiação e do posicionamento horizontal das soluções poliméricas. Vale ressaltar que a 

distância horizontal foi mantida fixa em 30 cm (y=0). 

 
FIGURA 7.14: (a) Posição dos sistemas poliméricos durante o processo de irradiação; (b) cores das soluções 
poliméricas; (c) cor de fotoluminescência das soluções poliméricas; como uma função do tempo de exposição à 
radiação e do posicionamento horizontal das soluções poliméricas. Vale ressaltar que a distância vertical foi 
mantida fixa em 30 cm (y=0). 
 

Os resultados apresentados pela Figura 7.14 corroboram com as medidas de absorção 

e PL realizadas para estas soluções. À medida que se distancia do centro da elipse (posição 

horizontal) a quantidade de fótons por unidade de área diminui. Com isso, o processo de 

degradação é mais acelerado para a posição (0,0). Vale ressaltar que existe equivalência entre 

as posições (10,0), (20,0) e (-10,0), (-20,0) respectivamente, isto porque existe simetria na 

fotoluminescência do equipamento de fototerapia como mostra a Figura 4. 24(a).  
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77..22..22..PPoossiiççããoo  VVeerrttiiccaall  ddoo  ssiisstteemmaa  ppoolliimméérriiccoo..  

Ainda no intuito de se avaliar a sensibilidade do sistema polimérico  a variações na 

posição das amostras em relação ao equipamento de fototerapia foram realizadas, agora, 

variações na posição vertical . Neste sentido foram realizadas medidas de absorção e 

fotoluminescência em função do tempo de irradiação para posições distintas para soluções de 

concentração igual a 50 µg/ml de MEH-PPV em CHCl3. Neste caso manteve-se a distância 

horizontal fixa em x = 0, ou seja, no centro da elipse de fotoluminescência do equipamento de 

fototerapia. A Figura 7.15 apresenta os comportamentos (a) da absorção integrada (b) da 

intensidade máxima de absorção e (c) do máximo de absorção para os três sistemas em função 

do tempo de exposição à radiação para distintos posicionamentos verticais do sistema 

polimérico em relação à fonte de radiação: (0, -10); (0,0) e (0,10). 
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FIGURA 7.15: Comportamento de (a) Absorção integrada; (b) Intensidade Máxima de Absorção; (c) Máximo 
de absorção; em função do posicionamento vertical do sistema polimérico em relação à fonte de radiação: (0,-
10); (0,0) e (0,10). 

Com base nos resultados apresentados na Figura 7.15, pode-se notar que para as 

posições mais próximas do sistema de fototerapia a degradação do sistema polimérico é mais 

acentuada (posição (0,10)). Este comportamento é apresentado quando se avalia a absorção 

integrada, a intensidade de absorção e o deslocamento dos máximos de absorção para o 

sistema polimérico nas diferentes posições apresentadas. Já a Figura 7.16 apresenta um 

comportamento semelhante para os máximos de fotoluminescência. 

 
FIGURA 7.16: Comportamento dos máximos de fotoluminescência em função do posicionamento vertical do 
sistema polimérico em relação à fonte de radiação: (0,-10); (0,0) e (0,10). 
 

Com base nos resultados apresentados na Figura 7.16, observa-se um  menor 

deslocamento dos máximos de fotoluminescência para as soluções colocadas a uma maior 

distância do equipamento de fototerapia (0,-10). A mudança de cor das soluções colocadas 

nas posições (0,-10); (0,0) e (0,10) é apresentada pela Figura 7.17. 
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FIGURA 7.17: Cores das soluções poliméricas como uma função do tempo de exposição à radiação e do 
posicionamento vertical das soluções poliméricas. Vale ressaltar que a distância horizontal foi mantida fixa no 
centro da elipse de fotoluminescência do equipamento (x=0). 
 

Com os resultados apresentados pela Figura 7.17 percebe-se de forma clara e visível 

que o sistema polimérico é sensível a distância da fonte de radiação, o que é uma resposta útil 

do sistema para o controle de posicionamento do neonato em relação ao equipamento de 

fototerapia. 

 

77..33..  CCoonnssiiddeerraaççõõeess  FFiinnaaiiss  
Neste capítulo foi apresentado o desenvolvimento e a análise de sensibilidade de um 

protótipo de dosímetro do tipo indicador de cores que apresenta resposta eficiente e dentro das 

condições necessárias para o controle da dose ou tempo de radiação absorvida por neonatos 

durante o tratamento de fototerapia. O sensor apresenta o tempo de resposta ideal e ainda 

pode ser empregado de acordo com as necessidades hospitalares do tratamento da icterícia 

neonatal uma vez que é apresenta boa sensibilidade à pequenas variações na dose de radiação 

azul.  
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CCaappííttuulloo  88                

EEssttuuddoo  TTeeóórriiccoo  ddaass  PPrroopprriieeddaaddeess                              

ÓÓppttiiccaass  ddoo  PPPPVV  ee  ddeerriivvaaddooss  
 

Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada e são discutidos os resultados das 

simulações computacionais realizadas e também é apresentada uma proposta uma explicação 

do papel da radiação azul nas propriedades ópticas do PPV e derivados. 

 

88..11..MMeettooddoollooggiiaa  

Todos estes cálculos foram realizados pelo programa ORCA (disponível em 

http://www.thch.uni-bonn.de/tc/orca/) através do método semi-empírico PM3 (Parametric 

Model 3). Todas as otimizações foram realizadas com alta precisão: para as buscas 

conformacionais a condição de gradiente foi a de variação menor que 0,01 Kcal/mol, e no 

caso das otimizações finais 10−5 Kcal/mol. Sabe-se que os comprimentos e ângulos de 

ligação, calor de formação e dipolos são muito bem descritos pelo método semi-empírico 

PM3, entretanto as energias das transições eletrônicas para estados excitados são 

superestimadas. Deste modo, foi necessário utilizar ZINDO/S-CI (Zerner’s Intermediate 

Neglect of Differential Overlap) para obtenção dos gráficos de fotoluminescência. Este 

método foi especialmente desenhado para obter uma descrição mais realista das transições 

ópticas do ultravioleta - visível de compostos orgânicos.  

Para a obtenção de todos os espectros utilizamos as geometrias moleculares 

otimizadas por PM3 e PM3/COSMO para estruturas em vácuo e solvente respectivamente. 

Além disso, os espectros de ZINDO para as estruturas imersas em solvente foram obtidos a 

partir da consideração implícita do meio, como realizado no COSMO. 

Após a avaliação do comportamento da estrutura do MEH-PPV via PM3 em vácuo e 

solvente, foi realizada uma análise mais rigorosa das estruturas químicas provenientes do 

processo de fotodegradação afim de elucidar o papel da radiação nesse processo. Tais análises 

foram realizadas via DFT fazendo uso do funcional B3LYP e da base 6-311G e esses cálculos 

foram também realizados pelo software ORCA. Vale salientar que durante a utilização desse 

método, o meio utilizado para os cálculos foi o vácuo. 
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A seguir é apresentado o fluxograma com os diversos parâmetros que descrevem a 

metodologia utilizada para o estudo teórico realizado nesse trabalho. 

 

 

 
FIGURA 8.1: Fluxograma com os diversos parâmetros que descrevem a metodologia utilizada para o estudo 
teórico realizado nesse trabalho. 
 

88..22..AAnnáálliissee  PPrreelliimmiinnaarr  

Inicialmente, o comportamento dos espectros de absorção foi simulado em função do 

comprimento de conjugação (L) da cadeia do MEH-PPV tanto em vácuo quanto em 

clorofórmio e tolueno. Vale lembrar que para cada uma das estruturas em questão foi 

realizada uma busca conformacional através do método quântico semi-empírico PM3. Em 

particular, as estruturas em solvente foram obtidas com o modelo contínuo COSMO. Após a 

obtenção da geometria de menor energia foi usado, para obtenção dos espectros de absorção o 

método ZINDO/S. Nesse contexto, a Figura 8.2 mostra a evolução do comprimento de onda 

máximo do limiar de absorção como uma função do comprimento de conjugação. 

 
FIGURA 8.2: Comportamento do comprimento máximo no limiar de absorção como uma função do 
comprimento de conjugação. 
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Os gráficos da Figura 8.2 mostram que com o aumento do comprimento de conjugação 

(L) existe um deslocamento dos espectros para maiores comprimentos de onda. Essa 

tendência já é relatada na literatura que mostra também que o deslocamento para o vermelho 

ocorre até que se atinja um valor limite. Esse ponto de saturação não foi encontrado nas 

simulações realizadas, uma vez que estruturas acima de 7 meros para o MEH-PPV 

ultrapassaram o limite de átomos permitidos, e por conseguinte, a capacidade de 

processamento do software utilizado. Outro ponto que merece destaque quando se analisa a 

Figura 8.2 é o solvatocromismo provocado pela presença dos solventes, tanto clorofórmio 

quanto tolueno. A influência dos mesmos na conformação da cadeia polimérica é fundamental 

para que os cálculos apresentem um caráter mais realista. 

Ainda nesse sentido, também foi realizada uma busca conformacional através do PM3 

para obtenção da geometria do MEH-PPV no primeiro estado excitado. Após a obtenção da 

geometria de menor energia foi usado, para obtenção dos espectros de absorção o método 

ZINDO/ S-CI. Foram então obtidos os espectros equivalentes aos espectros de 

fotoluminescência. Entretanto, estes cálculos, além de demandarem muito tempo, são 

extremamente custosos sob o ponto de vista computacional e, por isso, foram realizados 

somente para estruturas em vácuo. A Figura 8.3 mostra a evolução do comprimento de onda 

máximo do limiar de fotoluminescência como uma função do comprimento de conjugação. 

 

 
FIGURA 8.3: Comportamento do comprimento máximo no limiar de fotoluminescência como uma função do 
comprimento de conjugação. 

 
Dos resultados apresentados pela Figura 8.3 verifica-se que um deslocamento dos 

espectros de fotoluminescência para maiores comprimentos de onda em função do aumento 

do comprimento de conjugação (L).   
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Por fim, foi realizada uma busca conformacional por uma metodologia mais precisa e 

robusta o DFT/B3LYP 6-311G para que fossem comparados os resultados entre o PPV e o 

MEH-PPV como mostra a Figura 8.4a. Os espectros de absorção calculados através do 

método ZINDO/S para as geometrias obtidas são apresentados na Figura 8.4b.  

 
FIGURA 8.4: Geometrias de menor energia ( I ) para o PPV e  ( II ) para o MEH-PPV. (b) Espectros de 
absorção calculados para essas estruturas. 

 

A Figura 8.4a mostra uma pequena perda de planaridade da cadeia principal no MEH-

PPV quando o mesmo é comparado ao PPV. Além disso, com base nas curvas apresentadas 

pela Figura 8.3b, apesar da diferença significativa no número de átomos, a única diferença 

encontrada para é que o espectro de absorção do MEH-PPV encontra-se deslocado para o 

vermelho em virtude da incorporação de cadeias laterais. Vale ressaltar que os espectros 

calculados para essas estruturas se diferenciam dos experimentais uma vez que tratam de 

somente uma molécula em uma única configuração. 

 

88..33..  DDeeggrraaddaaççããoo  ddoo  PPPPVV  ee  sseeuuss  ddeerriivvaaddooss  

Uma vez que a presença de ramificações somente acarreta deslocamentos nos 

espectros, e como a cadeia principal dos derivados do PPV é a mesma, os resultados obtidos 

por meio de simulação computacional devem apresentar as mesmas características. Esse fato 

pode ser usado para diminuir o custo computacional e o tempo de máquina através da 

diminuição do número de átomos presentes na estrutura e viabilizar o desenvolvimento de um 

modelo de degradação mais amplo, ou seja, que envolve o PPV e todos os seus derivados. 

Como já discutido na Seção 2.1.3, apesar do grande esforço da comunidade científica, 

inúmeras são as controvérsias existentes na literatura em relação ao produto final e o 

mecanismo de fotoxidação dos polímeros luminescentes. Em particular, a Figura 8.5 



102 
 

apresenta quatro possíveis produtos finais apontados para o processo de fotodegradação do 

PPV e seus derivados: (a) cetonas; (b) aldeídos; (c) incorporação de cloro na cadeia 

polimérica principal; (d) ésteres.  

 
FIGURA 8.5: Produtos finais apontados pela literatura para o processo de fotodegradação do PPV e seus 
derivados. (a) Formação de cetonas. (b) Formação de aldeídos. (c) Incorporação de cloro na cadeia polimérica 
principal. (d) Formação de ésteres. 

 

Nesse contexto, a Figura 8.6 apresenta as geometrias de menor energia obtidas via 

DFT para essas moléculas calculadas no estado singleto e confirma a possibilidade teórica de 

todos os produtos descritos pela Figura 8.5 (cetonas, aldeídos, cloro na cadeia principal e 

ésters). Em princípio, uma ligação é definida pelo "overlap" das funções de onda (orbitais) 

atômicos, o que é uma análise suficientemente baseada em cálculos de primeiros princípios 

para acerca da hibridização. Dessa forma, tendo os dados da função de onda ou densidade 

eletrônica é possível fazer uma inspeção para saber se há ou não ligação entre dois elementos. 

O valor de referência para a existência da ligação entre dois átomos adotado neste trabalho é o 

dado pelo valor do comprimento da ligação não tensionada, ou seja, pela posição de 

equilíbrio, determinado por Rappe et al.[95] em um trabalho sobre o Campo de Força 

Universal. 
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FIGURA 8.6: Geometrias de menor energia obtidas via DFT para os produtos da fotodegradação do PPV 
calculadas no estado singleto. (a) cetonas; (b) aldeídos; (c) incorporação de cloro na cadeia polimérica principal; 
(d) ésteres. 

 

Experimentalmente, uma das consequências dos processos de fotodegradação mais 

relatadas na literatura e obtidas nos experimentos deste trabalho é o deslocamento dos 

espectros de absorção para menores comprimentos de onda e uma diminuição significativa de 

suas intensidades. A Figura 8.7 apresenta as curvas de absorção calculadas através do método 

ZINDO/S para as conformações apresentados na Figura 8.5 e a título de comparação os 

espectros de absorção calculados para o PPV em seus estados singleto e tripleto. 
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FIGURA 8.7: Espectros de absorção calculados para os produtos da fotodegradação do PPV calculadas no 
estado singleto bem como os espectros de absorção calculados para o PPV em seus estados singleto e tripleto. (a) 
cetonas; (b) aldeídos; (c) incorporação de cloro na cadeia polimérica principal; (d) ésteres.  

 

A Figura 8.7 mostra que, para todos os produtos de degradação calculados, verifica-se 

um deslocamento para o azul e uma diminuição de intensidade dos espectros de absorção em 

comparação com os espectros da molécula de PPV em seus estados singleto e tripleto. Nesse 

contexto, a Figura 8.8 apresenta as conformações de menor energia obtidas via DFT no estado 

tripleto, enquanto, a Figura 8.9 apresenta os respectivos espectros de absorção para os 

mesmos produtos de fotodegradação. Novamente são apresentadas as curvas de absorção para 

o PPV em seus estados singleto e tripleto. 
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FIGURA 8.8: Geometrias de menor energia obtidas via DFT para os produtos da fotodegradação do PPV 
calculadas no estado tripleto. (a) cetonas; (b) aldeídos; (c) incorporação de cloro na cadeia polimérica principal; 
(d) ésteres. 
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FIGURA 8.9: Espectros de absorção calculados para os produtos da fotodegradação do PPV calculadas no 
estado tripleto bem como os espectros de absorção calculados para o PPV em seus estados singleto e tripleto. (a) 
cetonas; (b) aldeídos; (c) incorporação de cloro na cadeia polimérica principal; (d) ésteres. 
 

Os gráficos da Figura 8.9 mostram um resultado semelhante à Figura 8.7, verifica-se 

um deslocamento para o azul e uma diminuição de intensidade dos espectros de absorção em 

comparação com os espectros da molécula de PPV em seus estados singleto e tripleto. Nesse 

âmbito, os resultados apresentados pelas das Figuras 8.6, 8.7, 8.8 e 8,9 atrelados com os 

resultados experimentais obtidos confirmam a possibilidade teórica de todos os produtos 

descritos, ou seja, da formação de cetonas, aldeídos, e ésteres e da incorporação de cloro na 

cadeia polimérica principal em seus estados singleto ou tripletos. 

  

88..33..11..  PPrrooppoossttaa  ddee  cciinnééttiiccaa  ddee  ddeeggrraaddaaççããoo  

Com base na caracterização experimental das propriedades das propriedades ópticas 

do MEH-PPV atrelada ao estudo teórico do comportamento óptico do PPV e seus derivados, é 

proposta a cinética de degradação para o PPV e seus derivados submetidos à radiação, a fim 

de colaborar para a compreensão dos processos fotofísicos envolvidos e para a investigação e 

controle do efeito desses mecanismos, e desta forma contribuir para otimização não somente 
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dos sensores de uso neonatal, como também OLEDs e células fotovoltaicas. A elaboração do 

modelo também levará em conta um dos resultados obtidos por Ferreira[47] relativo ao estudo 

estrutural do MEH-PPV via espectroscopia de ressonância magnética nuclear, como mostra a 

Figura 8.10. 

 

 

FIGURA 8.10: Espectros de RMN do MEH-PPV  e do MEH-PPV degradado em solução obtidos por 
Ferreira et al[57]. 

 

Segundo a autora, dentre as principais diferenças observadas destacam-se 

desaparecimento do pico referente aos carbonos 7 e 8 na amostra degradada (ligações 

vinílicas), aparecimento de um pico em 170 ppm, que por sua posição é característico de 

carbonila de ésteres, ou de éteres aromáticos; o aparecimento de picos na região de 190 ppm, 

que são típicos de carbonilas de aldeídos. Esses resultados evidenciam a substituição das 

ligações vinílicas (C=C) na cadeia polimérica principal por ligações carbonilas de ésteres 

aromáticos e aldeídos, refinando os resultados obtidos pela técnica de FTIR (Figura 5.14). 

Resultados semelhantes via FTIR também foram obtidos por Ferreira et al[57]. Por outro lado, 

esses resultados inviabilizam a incorporação de cloro na cadeia polimérica principal. Além 

disso, na literatura é muito discutida a formação de cetonas. Com base nessas informações, 

somente serão considerados produtos finais de fotodegradação, do PPV e de seus derivados, 

para uma primeira aproximação, aldeídos e ésteres, uma vez que o mecanismo de formação de 

cetonas já é bem conhecido. 
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A Figura 8.11 apresenta uma proposta a cinética de degradação para o PPV e seus 

derivados submetidos à radiação, bem como os mecanismos possíveis e seus iniciadores. Vale 

ressaltar que todas as estruturas e espectros de absorção envolvidos foram verificados e 

calculados através dos métodos DFT e ZINDO, respectivamente. Em seguida, na Figura 8.12 

são apresentadas as geometrias de menor energia obtidas via DFT para os produtos finais e 

intermediários propostos pelo modelo, bem como o valor da distância entre os átomos, a fim 

de se evidenciar a existência e/ou ausência de ligação química com base no valor de 

referência estabelecido por Rappe et al.[95]. 
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FIGURA 8.11: Proposta de cinética de degradação, bem como os mecanismos possíveis e seus iniciadores para 
o PPV e seus derivados 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

 
 

(e) (f) 

 

 

(g) (h) 
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(i) (j) 

 

 

 

(k) (l) 

 

 

 

(m) (n) 

 

 

 
FIGURA 8.12: Geometrias de menor energia obtidas via DFT para as estruturas finais e intermediárias da 
proposta a cinética de degradação para o PPV e seus derivados submetidos à radiação - Seção 8.3.1. 
 

Inicialmente, é proposto que a molécula de PPV no estado singleto tem os dois 

hidrogênios ligados à ligação vinílica (localizada entre anéis aromáticos) arrancados pela 

interação entre radicais halogênios como o cloro radicalar e/ou gás oxigênio (Figuras 8.11b.1, 

8.11b.3, 8.12a e 8.12c). O mesmo fato não é verificado para a molécula do polímero em seu 

estado tripleto (Figuras 8.11b.2, 8.11b.4, 8.12b e 8.12d).  A ausência desses átomos de 

hidrogênio deixa a cadeia polimérica totalmente susceptível à ação de oxigênio e assim como 

para os estilbenos e grafenos, sobre a dupla ligação tanto no estado singleto quanto tripleto, 

formam-se ligações epóxi (Figuras 8.11c.1, 8.11c.2, 8.12i e 8.12j). Essas ligações rompem a 

ligação vinílica (localizada entre anéis aromáticos) e na presença de oxigênio formam como 
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produto final ésteres (Figura 8.11 - d.1 e d.2) (Figuras 8.11d.1, 8.11d.2, 8.12k e 8.12l).  Outra 

possibilidade é interação da molécula do polímero, tanto em seu estado singleto quanto 

tripleto, com oxigênio. Novamente, assim como para os estilbenos e grafenos, sobre a dupla 

ligação formam-se ligações epóxi (Figuras 8.11b.5, 8.12e e 8.12f). com uma pequena 

diferença, agora ainda estão presentes os hidrogênios ligados à ligação vinílica (localizada 

entre anéis aromáticos). Essa estrutura, quanto na presença de oxigênio apresenta como 

produto final, para os estados singleto e tripleto, aldeídos (Figuras 8.11c.3, 8.12m e 8.12n). 

Por outro lado, se essa estrutura com as ligações epóxi, no estado singleto, interagir com 

radicais halogênios, os dois hidrogênios ligados à ligação vinílica (localizada entre anéis 

aromáticos) são arrancados (Figuras 8.11c.4 e 8.12g) enquanto que para o estado tripleto o 

mesmo não ocorre (Figura 8.11c.6 e 8.12h). Agora, as ligações epóxi rompem a ligação 

vinílica (localizada entre anéis aromáticos) e na presença de oxigênio formam como produto 

final ésteres (Figuras 8.11d.3, 8.12k e 8.12l). 

Vale ressaltar que o papel fundamental da radiação é a formação de estruturas 

químicas altamente reativas, como por exemplo, radicais livres. Nesse contexto, o modelo 

também é válido para a degradação de PPVs e derivados também em estado sólido, uma vez 

que, durante o preparo das soluções que darão origem aos filmes a formação de uma única 

espécie é capaz de ativar o mecanismo de degradação desses materiais. Ressalta-se ainda que 

mesmo na ausência de um radical halogênio é possível que o mecanismo de degradação seja 

iniciado, haja vista a Figura 8.11, e que quanto maior a presença de espécies químicas 

altamente reativas, mais rápida é a cinética de degradação do PPV e de seus derivados. 
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CCaappííttuulloo  99    

CCoonncclluussõõeess  
 

Durante a realização deste trabalho, foram realizadas medidas de absorção e de 

fotoemissão de soluções de MEH-PPV em CHCl3, previamente expostas a diferentes tempos 

de luz azul.   Dentre os resultados obtidos destacam-se: 

• por meio da manipulação da concentração das soluções poliméricas tornou-se 

perceptível que o processo de degradação do polímero está intimamente 

relacionado à concentração em massa utilizada, ou seja, maiores 

concentrações de MEH-PPV levam a taxas de degradação mais lentas e, 

conseqüentemente, a um tempo de vida maior do sistema polimérico; 

• outro fator de fundamental importância está relacionado à presença de O2 ou N2 

na solução polimérica preparada. A presença de oxigênio no sistema 

polimérico leva a uma aceleração do mecanismo de degradação do polímero, 

bem como a diminuição do tempo necessário para se atingir um máximo de 

PL para concentrações superiores a 50µg/ml; 

• foi analisada a influência do solvente no processo e evidenciado a diferença 

entre a cinética  de fotodegradação para o clorofórmio e o tolueno. Os 

resultados obtidos para o clorofórmio mostraram um deslocamento dos 

máximos de absorção e emissão para menores comprimentos de onda e o 

mesmo não foi observado para as soluções em tolueno; 

• afim de elucidar o papel dos radicais livres provenientes do clorofórmio sob os 

mecanismos de degradação do MEH-PPV foi avaliado o comportamento de 

soluções com adição de um composto inibidor de espécies reativas 

(Irganox1010@(CIBA)) e identificada a diminuição da taxa de degradação do 

polímero na presença desse material; 

• as simulações computacionais realizadas indicaram a influência do solvente 

CHCl3 no cálculo das estruturas eletrônicas e na modelagem molecular das 

bandas de absorção de fotoluminescência do polímero; 

• os resultados viabilizaram a proposta de uma cinética de degradação para 

MEH-PPV, onde existe um mecanismo competitivo entre o processo que age 
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sobre segmentos menores e o processo de fotodegradação (incorporação de 

C=O); 

• os resultados teóricos obtidos corroboram os encontrados e confirmam a 

possibilidade de formação de quatro diferentes produtos de degradação que 

vão desde a formação de cetonas, aldeídos, e ésteres até a incorporação de 

cloro na cadeia polimérica principal; 

• foi proposta a cinética de degradação válida para PPV e derivados em solução, 

bem como os mecanismos possíveis e seus iniciadores, onde o papel 

fundamental da radiação é a formação de estruturas químicas altamente 

reativas. 

Finalmente, com os resultados obtidos colaboram para a compreensão dos processos 

envolvidos durante a exposição do MEH-PPV à radiação e podem ajudar no controle do efeito 

desses mecanismos, e desta forma contribuir para otimização não somente dos dosímetros de 

uso neonatal, como também OLEDs e células fotovoltaicas que utilizam esses materiais em 

sua composição. Abaixo é apresentada uma figura síntese que mostra as contribuições obtidas 

nesse trabalho em relação a literatura. 

 
FIGURA 9.1: Figura síntese que mostra as contribuições obtidas nesse trabalho em relação a literatura. 
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