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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo principal fabricar nano e microfibras à base de polímeros 

luminescentes e avaliar seu potencial para utilização em novos sensores de radiação, 

sobretudo para fototerapia neonatal. Os materiais foram obtidos por meio da técnica de 

eletrofiação, que é reconhecida pela eficiência na fabricação de fibras poliméricas de 

baixa dimensionalidade e, portanto, permite a fabricação de dispositivos fotônicos com 

resoluções micro e nanométricas. Neste sentido, inicialmente fibras de poli(2-metóxi,5-

etil(2-hexilóxi)parafenilenovinileno) - MEH-PPV e poli (cloreto de vinila) – PVC foram 

obtidas pela técnica de eletrofiação em diferentes proporções em massa de PVC:MEH-

PPV. Em seguida, as fibras foram expostas à luz azul (λ = 460nm), de acordo com as 

condições ideais usadas no tratamento de hiperbilirrubinemia neonatal. Em seguida, as 

fibras foram caracterizadas morfológica, química e oticamente. Como um dos principais 

resultados experimentais obtidos destaca-se a fabricação de fibras com diâmetros entre 

80 nm a 2 μm, cuja proporção de PVC:MEH-PPV influencia diretamente não apenas 

essa grandeza, como também o número de contas das fibras e a porosidade das fibras. 

Além disso, observa-se que não há influência aparente do radical cloro na cinética de 

degradação do MEH-PPV. Resultados de FTIR confirmam tal suposição. Finalmente as 

fibras responderam positivamente à exposição à luz azul atuando como dosímetro 

indicador dose-cor. Especificamente para aplicação médica em fototerapia neonatal, as 

fibras poderão ser usadas na composição de tecidos, tipo gases, que seriam empregados 

junto à pele do recém-nascido ictéricos como um sistema de dosímetro indicador dose-

cor de fototerapia. Assim ter-sei-ia um dispositivo plástico, flexível e possivelmente 

“vestível” para envolver parte do neonato ictérico sob tratamento de fototerapia como 

uma nova aplicação em neonatologia. 
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CAPÍTULO I                                                                                                                                                        

INTRODUÇÃO 

Desde o final da década de 1970, com a descoberta de propriedades condutoras de 

poliacetileno por Heeger, MacDiarmid e Shirakawa 
[1]

, polímeros também começaram a 

ser utilizados em diversos dispositivos eletrônicos, passando de conhecidos a também 

materiais condutores 
[2]

.  Desde então, inúmeros polímeros passaram a ser fabricados e 

seus dispositivos bastante explorados e estudados. Tal ênfase ocorreu principalmente, 

devido às suas facilidades de preparação e de manufatura aliadas às suas versáteis 

propriedades ópticas, elétricas e mecânicas, bem como aos seus baixos custos de 

fabricação e suas altas durabilidades e eficiências ópticas e/ou elétricas. Atualmente, 

existem muitas aplicações tecnológicas dadas a estes materiais, entre os quais podemos 

citar os transistores de efeito de campo, as células solares, os diodos emissores de luz e, 

mais recentemente, os sensores de radiação 
[3-6]

. Nesse escopo, nanofibras eletrofiadas 

de polímeros conjugados com propriedades elétricas ou fotoeletrônicos também têm 

atraído grande interesse da comunidade cientifica. Esse fato dar-se ao interesse 

cientifico e tecnológico do controle dos processos e das propriedades eletrônicas desses 

sistemas em escala cada vez mais reduzida, isto é nanotecnologia 
[7-10]

. 

 Neste contexto, o processo de eletrofiação vem se destacando pelo seu grande 

potencial na fabricação de nanofibras devido a sua versatilidade e facilidade de 

produção 
[11]

. Em especial o processo de eletrofiação, os sistemas obtidos apresentam 

alta área superficial e porosidade controlada, para aplicações, por exemplo, em 

scaffolds, filtros, sensores, roupas de proteção e sistemas de liberação de fármacos 
[11]

. 

Assim, a possibilidade de obtenção de fibras de diâmetros nanométricos com a técnica 

de eletrofiação tem se tornado útil para confecção de nanofibras poliméricas. No 

entanto, poucos trabalhos usaram essa técnica para a confecção de nanofibras à base de 

polímeros luminescentes 
[7-14]

. Além disso, até o momento, nenhum trabalho explorou a 

obtenção de fibras luminescente à base de sistemas orgânicos emissores de luz de 

polímeros conjugados em matriz de polímero convencional, como o poli[2-metóxi,5-

etil(2-hexilóxi)parafenilenovinileno] - MEH-PPV e o poli (cloreto de vinila) – PVC 

respectivamente. Ademais, em sistemas à base de MEH-PPV cujo cloro pode ser um 

agente acelerador do processo de fotoxidação 
[15,16]

, a presença do cloro no PVC em 

sistemas PVC:MEH-PPV possivelmente a liberação do radical cloro induzida pela 
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radiação poderá atuar como um importante agente no processo de fotodegradação das 

fibras à base de MEH-PPV. Mais especificamente, sabe-se que o radical cloro é um 

agente importante na degradação de polímeros luminescentes de uso como elemento 

ativo de dosímetros 
[15,16]

. Essa constatação pode ser uma opção da cinética de 

degradação do MEH-PPV 
[15,16]

.  

 Neste trabalho é explorada a fabricação de fibras e nanofibras de MEH-PPV em 

matriz de PVC. Além disso, o sistema apresenta características inovadoras com grande 

potencial na fabricação de sensores “unidimensionais”, pois o cloro presente no PVC 

pode agir como um catalisador do processo de fotoxidação do MEH-PPV e, portanto de 

aceleração e controle da resposta ótica de um novo sensor indicador de radiação 
[15]

. 

 Em particular, destaca-se que no Laboratório de Polímeros e Propriedades 

Eletrônicas de Materiais, LAPPEM - UFOP, onde este trabalho foi realizado, têm sido 

desenvolvidos e patenteados dosímetros para aplicação em fototerapia neonatal e 

radioterapia. Esses dispositivos apresentam como princípio de funcionamento a 

mudança de tonalidade da coloração de filmes ou solução de MEH-PPV do vermelho ao 

transparente. Tal característica também será usada neste trabalho para o 

desenvolvimento de fibras de MEH-PPV quem respondem a radiação. A título de 

ilustração a Figura 1.1 mostra fotografias de sistemas luminescentes como material 

ativo de dosímetros em desenvolvimento no LAPPEM. Nestas imagens são 

apresentadas solução, fibra e gel à base de MEH-PPV que apresentam mudanças de cor 

do vermelho ao transparente após a exposição à radiação azul (460 nm). 

 

 

FIGURA 1.1: (a) Soluções de MEH-PPV 
[15]

,
 
(b) filme de PS/MEH-PPV/Alq3

 [15]
 e (c) gel de 

PVC: MEH-PPV 
[112]

. 
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 É válido ressaltar ainda que, apesar do avançado grau de desenvolvimento dos 

sensores de radiação produzidos no LAPPEM - UFOP, a utilização de fibras e 

nanofibras podem trazer novas vantagens e diferentes propriedades aos sensores que 

ainda não são conhecidas. Por exemplo, sabe-se que a superfície de contato do material 

com a atmosfera e à radiação será aumentada em relação aos filmes poliméricos. Isso 

pode diminuir ou servir como parâmetro de controle do tempo de respostas ótica desses 

sensores.  

 Em resumo, o interesse atual no desenvolvimento de dispositivos orgânicos de 

dimensões cada vez menores não deixa dúvidas quanto ao interesse cientifico e 

tecnológico para o desenvolvimento de fibras e nanofibras orgânicas luminescentes. Em 

especial, a possibilidade de fabricação de dispositivos “vestíveis”, tais como tecidos, à 

base dessas fibras, cuja cor seja alterada pela exposição a diferentes energias e doses de 

radiação, é outro ponto avaliado nesse trabalho. 

 

1.1 OBJETIVOS DO TRABALHO 

O objetivo principal deste trabalho é a fabricação e a caracterização de fibras e 

nanofibras fotoluminescentes de PVC:MEH-PPV. Para tanto, o MEH-PPV foi usado 

como material emissivo enquanto o PVC, por sua vez pelo seu baixo custo, atoxidade e 

transparência.  

 

1.2 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

Esse trabalho foi dividido em 5 partes. O Capítulo 1 apresenta uma introdução aos 

temas abordados (polímeros emissores de luz e nanotecnologia) bem como o interesse 

tecnológico e cientifico em desenvolver sistemas orgânicos em escalas reduzidas. Já a 

revisão da literatura é apresentada no Capítulo 2, que aborda os conceitos principais 

envolvidos na técnica de fabricação das fibras bem como as características dos 

polímeros utilizados. Em seguida, no Capítulo 3, são apresentados os materiais, os 

métodos e os procedimentos experimentais além de descrever os equipamentos 

utilizados na caracterização dos materiais utilizados nesse trabalho. No Capítulo 4, por 
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sua vez, são apresentados os resultados obtidos, analisados e discutidos a conclusão do 

trabalho apresentada no Capítulo 5. 

 A seguir é apresentado um fluxograma que traduz de forma simplista a estrutura 

e a diagramação desse trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.2: Fluxograma representativo simplificado da estrutura e a diagramação desse 

trabalho. 
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CAPÍTULO II 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo são apresentadas uma breve contextualização do trabalho, revisão sobre 

as principais características dos polímeros e por último a apresentação dos principais 

sistema de eletrofiação utilizados para a fabricação de fibras e nanofibras.  Sobre os 

polímeros são abordados desde as principais características físico-químicas até às 

vantagens em aplicações como sensores de radiação. Já sobre a técnica de produção de 

fibras por eletrofiação, por sua vez, é abordado a instrumentação até às variáveis de 

controle de todo o processo. 

 

2.1 DOS POLÍMEROS ÀS NANOFIBRAS 

O desenvolvimento tecnológico de dispositivos eletrônicos poliméricos, dentro do 

contexto da Eletrônica Orgânica, tem sido investido fortemente por importantes 

empresas e grupos de pesquisa no mundo 
[17-18]

.  Acredita-se que o mercado desses 

dispositivos, em um futuro breve, venha a representar uma fatia considerável do setor de 

elementos de circuito eletro eletrônica, atualmente dominada pelos dispositivos à base 

de materiais inorgânicos 
[17-18]

. Ademais, devido a sua natureza conjugada, os polímeros 

eletrônicos são susceptíveis a grandes variações nas propriedades óticas quando 

expostos às radiações contribuindo, assim, para o desenvolvimento de dispositivos 

inovadores, de baixo custo e de grande apelo tecnológico. Por esse motivo, muitas são 

as aplicações que estão sendo apontadas para esses materiais. Em particular dentre as 

radiações não ionizantes, a radiação azul apresenta especial necessidade de 

monitoramento devido a sua extensa utilização em fototerapia neonatal 
[18-21]

. 

 Nesse sentido, o desenvolvimento de novos sensores para detecção e 

monitoramento de radiação ultravioleta com essas mesmas vantagens, por exemplo, 

podem ser usados em aplicações médico-hospitalares e na segurança de trabalho é, sem 

dúvida, um importante objeto de desenvolvimento, de investigação científica, de retorno 

socioeconômico e de oportunidade de inserção comercial do Brasil em uma área de 

tecnológica aplicada à eletrônica orgânica de interesse mundial. Portanto, a análise do 

estado atual da pesquisa com os materiais e dispositivos poliméricos não deixa dúvidas 

quanto à sua atualidade científica: o estudo sistemático dos processos de preparação e a 
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investigação de suas propriedades físicas e químicas relevantes para as suas aplicações 

tecnológicas e agora aliadas à nanotecnologia para a produção de fibras a base de 

polímeros conjugados. Dessa forma, a principal vantagem de se utilizar a técnica de 

eletrofiação é o seu custo relativamente baixo comparado à maioria dos outros métodos, 

pois em sua grande maioria a fibras produzidas são uniformes, contínuas e não precisam 

de métodos de purificação caros. Assim, as nanofibras poliméricas produzidas por essa 

técnica podem ser usadas em sensores com aplicações médicas. 
[22,23]

 

 

2.2 POLÍMEROS 

Os polímeros são compostos com massa molar da ordem de 10
4
 a 10

6
 g/mol formados 

pela repetição de um grande número de unidades químicas, denominadas meros 
[15]

. 

Ademais, podem ter origem natural, artificial (polímeros naturais modificados) ou 

sintética, de natureza orgânica ou inorgânica 
[15,25-27]

. 

 De forma geral, a facilidade e baixo custo de processamento dos materiais 

poliméricos os tornaram viáveis para uso como fibras em diversas aplicações 

tecnológicas. Esses fatores, atrelados à elevada resistividade elétrica e mecânica desses 

materiais permitirem o emprego dos polímeros na área eletroeletrônica como materiais 

de excelente isolamento elétrico 
[27-31]

.  Porém, com a descoberta da condutividade 

elétrica e da foto e eletroluminescência de alguns polímeros nas últimas décadas, essa 

classificação mudou drasticamente e estes materiais começaram a ser investigados não 

apenas como isolantes elétricos, mas também como materiais semicondutivos, o que 

estimulou o surgimento de uma nova e promissora área de pesquisa: a Eletrônica 

Orgânica 
[27-31]

.  A principal diferença entre os polímeros utilizados em eletrônica 

orgânica, conhecidos como polímeros conjugados, e os polímeros convencionais é a 

alternância de ligações  σ/π e ligações  σ na cadeia polimérica principal, que confere ao 

material, diversas propriedades interessantes, como discutidas a seguir 
[30-38]

. 

 

2.3 POLÍMEROS CONJUGADOS 

Polímeros conjugados são materiais bastante investigados e explorados científica e 

tecnologicamente por possuírem características semicondutoras atreladas à sua 
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facilidade de preparação e aos seus baixos custos de processamento e de manufatura. 

Suas principais aplicações abrangem uma ampla classe de dispositivos eletrônicos, 

como diodos, diodos emissores de luz, transistores, células fotovoltaicas, dosímetros e 

sensores químicos e biológicos, e o uso desses materiais na eletrônica orgânica é cada 

vez mais difundido na literatura 
[17-25]

. 

              O estudo sobre a classe dos polímeros conjugados iniciou-se no final da década 

de 1970, com a descoberta das propriedades condutoras do poliacetileno por Heeger, 

MacDiarmid e Shiraka o que lhes renderam o Prêmio Nobel de Química no ano 2000.  

Desde então muitas foram às aplicações tecnológicas dadas a esses materiais, dentre as 

quais podemos citar a fabricação de transistores de efeito de campo, ou FETs (Field 

Effect Transistors), células fotovoltaicas e diodos emissores de luz, os OLEDs (Organic 

Light Emitting Diodes) 
[25-28]

. Os materiais orgânicos se mostram muito viáveis para 

construção de dispositivos devido a algumas vantagens que levam sobre os 

semicondutores tradicionais, entre as quais podemos destacar algumas: suas 

propriedades mecânicas de flexibilidade e maleabilidade, baixo custo de produção, são 

mais leves, facilidade de se mudar suas propriedades físicas e químicas através de 

pequenas mudanças estruturais nos monômeros 
[25-28]

. 

 Assim, polímeros conjugados são materiais que combinam as propriedades 

ópticas e eletrônicas de semicondutores com as propriedades mecânicas e as vantagens 

de processamento de polímeros. Apresenta também como uma característica básica a 

alternância de ligações simples e duplas em sua cadeia principal 
[25-28]

. 

 A Figura 2.1 apresenta os nomes e as correspondentes fórmulas estruturais de 

alguns polímeros conjugados encontrados na literatura 
[37-39]

.  Essa figura também 

mostra a estrutura química simplificada da polianilina, que apesar de ter sua conjugação 

interrompida pela presença de nitrogênios amina, também se comporta como um 

sistema conjugado. 
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FIGURA 2.1: Nomes, fórmulas estruturais e gaps (lacunas de energia) de alguns polímeros 

conjugados 
[37,39]

. 

 

2.4 POLÍMEROS LUMINESCENTES      

As propriedades luminescentes de alguns polímeros foi descoberta em 1990 com o 

poli(p-fenilenovinileno) - PPV e desde então, inúmeros grupos de pesquisa e indústrias 

do mundo começaram a explorar a possibilidade de fabricação de displays luminosos 

poliméricos de baixo custo, de baixo consumo de energia e de fácil fabricação
 
. A título 

de ilustração a Figura 2.2 mostra alguns polímeros derivados do PPV e suas estruturas 

químicas que produzem emissão luminosa 
[37-42]

. 

 

FIGURA 2.2: Estrutura molecular do PPV (1) e de alguns polímeros derivados do PPV: (2) 

poli (2,5-dimetoxi-para fenileno vinileno); (3) poli (2-ciano- para fenileno vinileno); (4) poli (8- 

ciano- para fenilenovinileno). A modificação química dos polímeros leva a diferentes valores 

calculados para Eg = ELUMO - EHOMO: (1) 2,32 eV; (2) 2,07 eV; (3) 2,24 eV; (4) 2.17 eV 
[41]

. 
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 Atualmente tais polímeros luminescentes são utilizados na fabricação de 

dispositivos luminosos, destacando-se os PLEDs (polymer light-emitting diodes) e os 

displays policromáticos 
[36-40]

.  

 Apesar das vantagens apresentadas, os polímeros luminescentes são muito 

susceptíveis a processos de oxidação, o que tem limitado sua inserção comercial. 

Muitos autores propuseram que a otimização da eficiência luminosa e do tempo de vida 

dos dispositivos será possível somente quando os mecanismos ligados à sua degradação 

forem entendidos e minimizados.  Dentre os mecanismos de degradação destaca-se a 

foto oxidação da camada polimérica 
[36]

. Devido à presença de luz e oxigênio, inerentes 

aos processos de fabricação e/ou às condições de operação dos dispositivos, as ligações 

vinílicas (C=C) das cadeias poliméricas dão lugar a ligações carbonílicas. Assim, o 

comprimento da conjugação é reduzido modificando as propriedades eletrônicas dos 

polímeros e influenciando diretamente o desempenho dos seus dispositivos luminosos.  

[30-36]
. 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, 

onde a variação das propriedades ópticas e elétricas dos polímeros sob exposição à 

radiação torna-se um aspecto de grande interesse científico e tecnológico 
[36]

.  

 Em particular, o crescente número de estudos na área de radiação não ionizante 

encontra justificativa tanto nos malefícios causados à saúde das pessoas por exposição a 

este tipo de radiação, como a ocorrência do câncer de pele, bem como, por exemplo, em 

tratamentos da hiperbilirrubinemia neonatal, frequentemente utilizados na prática 

clínica diária em Neonatologia
[36]

. Por este motivo, existe uma demanda cada vez maior 

por métodos capazes de quantificar e monitorar a dose de radiação emitida por uma 

determinada fonte com a presteza, segurança e eficiência necessária à saúde a ao bem 

estar 
[36]

. 

 A seguir é apontada uma revisão mais detalhada da técnica de eletrofiação. A 

opção por isso, em razão de uma revisão mais simplificada dos itens anteriores, é que 

esta técnica está sendo incorporada no LAPPEM, e este é o primeiro trabalho a abordá-

lo. Já em relação aos polímeros, são vários os trabalhos do LAPPEM que já focaram em 

compostos orgânicos conjugados em especial o MEH-PPV 
[17, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30,31]

. Por 

essa razão, optou-se aqui ser sucinto nos itens 2.1 a 2.4 e mais abrangente no item 2.5.   
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2.5 TÉCNICA DE ELETROFIAÇÃO 

A eletrofiação é um processo que consiste na aplicação de forças eletrostáticas e de 

arraste para produzir fibras interligadas e com diâmetros muito pequenos, na ordem de 

nanômetros 
[23]

, ou mais popularmente conhecida como técnica de produção de fibras 

[43-46]
. Seu principio de funcionamento baseia-se na aplicação de um campo elétrico 

intenso em uma gota de solução polimérica que se mantém coesa pelas forças de tensão 

superficial, em um tubo capilar 
[43-46]

. O campo elétrico induz uma densidade de carga 

na superfície do líquido, que devido à repulsão eletrostática, cria uma força em direção 

oposta à tensão superficial. Com o aumento da intensidade do campo elétrico, a 

superfície na ponta do capilar se alonga formando uma estrutura conhecida como cone 

de Taylor 
[45-49]

.  Este, por sua vez, foi reportado por Taylor como uma gota submetida a 

uma tensão elétrica. Com o aumento desta tensão, a superfície da gota se alonga até o 

ponto em que subitamente se tende a um formato aproximadamente cônico. 

Recentemente Reneker propôs um fluxo newtoniano para descrever o comportamento 

da solução polimérica nesta região de eletrofiação 
[49]

. 

 A formação do fio, no momento da eletrofiação da solução polimérica é 

explicada por Reneker e Yarin, através de observações experimentais. Estes 

pesquisadores propuseram a divisão da solução polimérica eletrofiada (ou jato 

eletrofiado) em quatro regiões distintas 
[45-49]

, conforme esboçado na Figura 2.3.  

 

FIGURA 2.3: Etapas do processo de eletrofiação. Figura adaptada da referência 
[62]
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 Segundo Feng 
[47,48]

 o estiramento das soluções poliméricas ocorre no início da 

zona de transição entre o cone de Taylor e o segmento linear, ou seja, de uma tensão de 

estiramento ainda é pequena até onde o fluido já se encontra pré-estirado. Como 

resultado deste pré-estiramento o diâmetro inicial do jato (2ab) é reduzido a um 

diâmetro menor (2ae) no início da região caracterizada pelo segmento linear. Sendo a 

taxa de estiramento nesta região de transição da ordem de 102-103 s
–1

, estimada por 

medidas experimentais 
[47-58]

. Esta elevada tensão longitudinal à qual a solução é 

submetida causa alterações na geometria do jato. Desta forma, a alteração do formato do 

jato induz a uma redistribuição dinâmica das cargas na superfície do mesmo, que leva a 

uma instabilidade devido à flexão.  

 Com o objetivo de se controlar as propriedades geométricas e a produção das 

nanofibras, é necessário entender quantitativamente como o processo de eletrofiação 

transforma a solução polimérica em nanofibras 
[59]

.  O processo pode ser dividido em 

três estágios 
[58,59]

: (I) Iniciação do jato e sua extensão através de uma linha reta; (II) O 

crescimento da instabilidade na formação das fibras e no novo estiramento do jato, o 

que pode ser ou não acompanhado pela ramificação ou separação do jato; (III) 

Solidificação do jato em nanofibras. 

 Iniciação do jato: 

 Os princípios básicos para lidar com o jato foram desenvolvidos por Taylor 
[59-

62]
. De acordo com o autor, na região da base ocorre uma protuberância na gota para a 

formação de um cone devido à aplicação do potencial elétrico. 

 Quando um campo elétrico externo é aplicado na solução, as cargas positivas e 

negativas presentes na solução tendem a se mover em direções opostas, gerando um 

excesso ou acúmulo de cargas, que faz com que a gota da solução na extremidade do 

jato se alongue e se transforme sob ação do campo elétrico em um cone, denominado 

cone de Taylor 
[59-67]

. O aumento de potencial resulta em um maior excesso de cargas no 

jato, gerando instabilidade no cone seguida por um jato estável com menor diâmetro e 

maior comprimento. As cargas, que tem velocidade de transporte de íons menor do que 

as velocidades do jato transferem as forças do campo elétrico para a solução polimérica 

ao longo do eixo, ocorrendo simultaneamente evaporação, elongação e mudança na 

temperatura da solução quando as forças elétricas superam a tensão superficial 
[59-70]

. Os 
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autores demonstram que finos jatos podem ser estirados de líquidos monoméricos de 

tubos condutivos através de forças elétricas 
[62-71]

.  

 Outro assunto relacionado com a iniciação do jato é a força requerida pelo 

campo eletrostático. Taylor também mostrou que a voltagem crítica (Vc) na qual se 

desenvolve a máxima instabilidade no jato é dada pela equação 1 descrita abaixo
 [61-77]

: 

 

  

 

 Onde H é a distancia entre a ponta da agulha e o coletor, L é o comprimento do 

tubo capilar, R o raio do capilar e γ é a tensão superficial do liquido 
[47-77]

. 

 Durante a fiação, o fluxo é na maior parte elongacional. Hendricks e 

colaboradores também calcularam o potencial mínimo necessário V (equação 2) para se 

formar  uma gota suspensa, hemisférica e condutora no ar 
[47-77]

. 

 

 

 Onde r é o raio do jato é γ a tensão superficial do liquido. 

 Afinamento do jato: 

 O afinamento do jato polimérico no processo de eletrofiação ainda não é 

completamente entendido. Entretanto, sabe-se que há instabilidades do fluido neste 

processo. Convencionalmente, diz-se que quando o jato eletrificado do fluido acelera e 

afina durante sua trajetória, a repulsão das cargas no sentindo radial resulta na divisão 

do jato primário em múltiplos subjatos. O diâmetro da fibra parece ser principalmente 

determinado pelo numero de subjatos 
[59-63]

. 

 Estudos tem demonstrado que a chave para se reduzir o diâmetro do jato da 

escala micrométrica para escala nanométrica é determinada pela “instabilidade” do jato, 

que causa o estiramento do jato em frequências muito altas 
[59-63,77]

. 

 (1) 

 

(2) 

 



 

 

24 

 

 Ademais, resultados apresentados por Reneker evidenciam que a relaxação das 

cadeias poliméricas irá afetar o estiramento na região do segmento linear, onde um 

fluxo elongacional com taxa de estiramento de aproximadamente 20 s
–1

 é controlado 

pelos efeitos da tensão elétrica e da tensão de estiramento 
[46-77]

. Além disso, foi 

constatado que a tensão longitudinal é atenuada ao longo do jato. Desta forma, foi 

proposto que a estabilidade do jato é mantida a curtas distâncias (2-4 cm) do cone de 

Taylor devido às altas tensões as quais o jato se encontra submetido 
[46,47, 56, 57,77]

. Porém 

em maiores distâncias as tensões causadas pelas forças elétricas na superfície do jato se 

comparam à tensão longitudinal, causando assim uma instabilidade no jato e levando à 

região de espalhamento 
[47, 54, 55-77]

.  

 Sendo assim, com a possibilidade de se controlar a estabilidade do jato 

carregado em movimento nos permite obter fibras nanométricas pela técnica de 

eletrofiação, com propriedades melhoradas em relação às micrométricas, como elevada 

razão área superficial/volume, maior resistência à tração e também possibilidade de 

funcionalização da superfície das fibras com moléculas de interesse com aplicações 

diversas nas áreas de engenharia e medicina. 

 Solidificação do Jato: 

 Alguns autores descrevem a diminuição da massa e a variação do volume do jato 

como consequência da evaporação e solidificação do polímero, assumindo não haver 

ramificações ou divisões do jato primário 
[46,47-78]

. Com uma concentração inicial de 6% 

em massa e outros parâmetros de processo, os autores calcularam que o raio seccional 

cruzado de uma fibra seca é de 0,00131 do jato inicial do fluido. Embora a taxa de 

solidificação varie com a concentração do polímero, outras questões como de qualquer 

forma esta taxa varia com o campo elétrico, distancia de trabalho etc, e como controlar a 

dimensão e a distribuição dos poros durante a solidificação não estão totalmente 

esclarecidos 
[46-48,70-78]

.  
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2.6 EQUIPAMENTO, PARÂMETROS E VARIÁVEIS DE CONTROLE 

DA TÉCNICA DE ELETROFIAÇÃO 

O equipamento de eletrofiação é usualmente constituído de uma fonte de alta voltagem, 

uma bomba injetora, um tubo capilar com uma agulha de pequeno diâmetro e um 

coletor metálico. A Figura 2.4 apresenta de forma ilustrativa o sistema de eletrofiação. 

 

FIGURA 2.4: Representação esquemática ilustrativa de um sistema de eletrofiação. 

Imagem extraída e modificada (P. Q. Franco et al, 2009). 

 

 A alta tensão aplicada é necessária para criar um jato de solução de polímero 

eletricamente carregado para fora do capilar. O campo elétrico aplicado induz o 

carregamento sobre a superfície do líquido, que gera um campo de tensões eletrostáticas 

no fluido, induzindo à formação do jato polimérico. A característica do jato formado a 

partir de forças eletrostáticas é o seu diâmetro reduzido devido à formação do cone de 

Taylor na saída do capilar e às instabilidades de escoamento durante a trajetória do jato 

até a placa coletora. Antes de o jato atingir a placa coletora, ocorre à evaporação do 

solvente e o polímero, na forma de fibras, é coletado como uma manta de fibras não 

tecidas (non-woven) 
[67-69,77-80]

. 

 Embora o princípio de funcionamento da eletrofiação seja simples, se comparada 

a técnicas mais robustas como impressão a jato de tinta, existem diversos parâmetros de 
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processamento que podem influenciar o formato, o diâmetro e as dimensões das fibras. 

Os principais parâmetros que afetam diretamente a obtenção das fibras são 
[67-69,74-83]

: 

1. As propriedades da solução: viscosidade, elasticidade, condutividade e tensão de 

superfície; 

2. Condições operacionais: pressão hidrostática no tubo capilar, a força do campo 

elétrico aplicado (tensão), a distancia entre a ponta da agulha e o coletor, e a taxa 

de alimentação da solução polimérica (vazão); 

3. Parâmetros ambientais: tais como, temperatura da solução e do ambiente, 

umidade e velocidade do ar na câmara de eletrofiação 
[67-69,80]

.  

 A seguir são abordados os parâmetros influenciadores do processo de 

eletrofiação serão abordados a seguir. 

 Viscosidade da Solução 

A viscosidade é a medida da resistência ou fricção interna de uma substância ao fluxo 

ou escoamento quando se encontra sujeito a uma tensão tangencial. Geralmente, a 

viscosidade da solução está relacionada com o grau de emaranhamento das cadeias 

moleculares do polímero na solução.  Quando a viscosidade da solução é muito baixa, 

pode ocorrer electrospraying (formação de micro gotas), em vez do jato fibroso.  Com 

baixa viscosidade, onde geralmente as ligações da cadeia polimérica são de menor 

intensidade, há uma maior probabilidade de obter fibras com contas, em vez de fibras 

lisas.  Portanto, fatores que afetam a viscosidade da solução também afetarão o processo 

e as fibras dele resultante 
[70-83]

. 

 Uma das condições necessárias para ocorrer formação das fibras no processo de 

eletrofiação, é que um polímero em solução tenha uma massa molar adequada, além da 

viscosidade da solução. A viscosidade da solução desempenha um papel importante na 

determinação do tamanho e morfologia durante a fiação de fibras poliméricas. 

(Ramakrishna et al, 2005). 

 A massa molar do polímero reflete no comprimento médio das cadeias 

poliméricas, tem um efeito direto na viscosidade da solução, já que esta é função do 

nível de emaranhamento das cadeias poliméricas no solvente. Similarmente ao aumento 

da massa molar, um aumento na concentração irá resultar em um maior entrelaçamento 
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das cadeias poliméricas na solução, o que é necessário para manter a continuidade do 

jato durante o processo de eletrofiação (Ramakrishna et al, 2005). 

 Para uma solução de baixa viscosidade é comum encontrar contas depositadas ao 

longo das fibras, devido a uma grande quantidade de moléculas de solvente e poucas 

cadeias entrelaçadas, o que faz com que a tensão superficial seja um fator dominante do 

sistema ao longo do jato eletrofiado gerando instabilidade onde apenas contas ou fibras 

com contas são formadas, enquanto acima de uma concentração crítica, uma estrutura 

fibrosa contínua é obtida e a sua morfologia é afetada pela concentração da solução 

(Ramakrishna et al, 2005; Kulkarni et al, 2010). Neste escopo a viscosidade, a 

concentração de polímero e a massa molar do polímero estão correlacionadas umas com 

as outras.  As soluções de polímero com elevados valores de viscosidade, geralmente 

exibem estresse de relaxamento, o que poderia impedir a fratura dos jatos formados 

durante o processo de eletrofiação ou a solução pode secar na ponta da agulha, antes da 

eletrofiação ser iniciada. Um aumento na viscosidade ou concentração da solução dá 

origem a uma fibra com maior diâmetro e mais uniforme. O pH da solução pode ser 

influenciado pela concentração de íons H
+
 presentes, pois geram valores menores de 

pH, com isso a condutividade elétrica tende a aumentar com a maior concentração de 

íons dissolvidos 
[70-83]

. 

 Quando uma diferença de potencial é aplicada a um determinado volume de 

solução, a intensidade da corrente que flui pela solução será proporcional à quantidade 

de íons presentes. Nota-se que soluções com alta condutividade terão maior capacidade 

de carga do que soluções com baixa condutividade. No primeiro caso, o jato fibroso, na 

presença de um campo elétrico, submete-se a uma força eletrostática maior do que no 

segundo (resultado do somatório de todas as forças de cada carga) 
[70-83]

. 

 Condutividade elétrica da solução é determinada principalmente pelo tipo de 

polímero, solvente utilizado, e da disponibilidade de sais ionizáveis.  Verifica-se que 

com o aumento da condutividade elétrica da solução, existe uma diminuição 

significativa no diâmetro das nanofibras eletrofiadas, enquanto que com baixa 

condutividade da solução, resulta em alongamento insuficiente do jato pela força 

elétrica para produzir fibras uniformes e livres de grânulos ou contas. Em síntese, 

geralmente, o aumento da condutividade elétrica da solução ou a densidade de cargas é 
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usado para reduzir e uniformizar o diâmetro das fibras e, ao mesmo tempo, diminuir o 

número de defeitos 
[70-83]

. 

 A adição de sais demonstra efeito sobre a morfologia e diâmetro das fibras 

eletrofiadas.  Compostos tais como KH2PO4,  NaH2PO4,  e  NaCl  produzem   fibras  

livres  de grânulos e com diâmetros relativamente pequenos 
[70-87]

. 

 Tensão Superficial 

A tensão superficial refere-se à tensão aproximada na camada superficial de um fluido. 

Quando a solução se encontra num estado de equilíbrio, as moléculas no interior dessa 

solução são solicitadas igualmente em todas as direções pelas forças de atração das 

moléculas vizinhas. As moléculas da superfície do fluido sofrem apenas atração lateral e 

inferior. Devido à interação conjunta destas forças, existe uma tensão na superfície que 

faz a mesma comportar-se como uma membrana elástica 
[70-78]

. 

 Na eletrofiação, a quantidade de cargas presentes na solução polimérica deve ser 

elevada o suficiente para vencer a tensão superficial da solução. A tensão superficial é 

uma função da composição dos solventes da solução que desempenha um papel crítico 

no processo de eletrofiação. Com a redução da tensão superficial de uma solução, fibras 

podem ser obtidas sem grânulos.  Diversos solventes podem contribuir com diferentes 

tensões superficiais.  Geralmente, a alta tensão superficial de uma solução inibe o 

processo de eletrofiação por causa da instabilidade dos jatos e a geração de gotas 

pulverizadas 
[70-78]

. 

 A formação de gotículas e fibras depende da tensão superficial da solução e uma 

tensão superficial menor da solução ajuda na fiação para ocorrer em um menor campo 

elétrico no processo de eletrofiação. No entanto, não necessariamente uma tensão 

superficial menor de um solvente será sempre mais adequada para eletrofiação.  

Basicamente, a tensão superficial determina os limites superior e inferior do processo de 

eletrofiação se todas as outras variáveis são mantidas constantes 
[70-78]

. 

 Tensão Aplicada 

Alguns autores relataram que um aumento na tensão aplicada (isto é, através do 

aumento da intensidade do campo elétrico), aumenta a força eletrostática repulsiva 

sobre o jato de fluido que em última análise, favorece a diminuição do diâmetro da 
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fibra. Na maioria dos casos, uma tensão mais elevada provoca um maior alongamento 

da solução devido às maiores forças eletrostáticas no jato, bem como um forte campo 

elétrico e estes efeitos conduzem a uma redução no diâmetro da fibra e também uma 

rápida evaporação do solvente a partir dos resultados da formação de fibras em uma 

tensão mais alta. Há também uma maior probabilidade de formação de defeitos. Assim, 

a tensão influencia o diâmetro da fibra, mas o nível de significância estatística varia 

com a concentração da solução de polímero concentração da solução e da distância 

entre a ponta e a placa coletora 
[70-78]

. 

 Vazão 

A vazão da solução determina a quantidade de solução disponível para a eletrofiação. 

Na literatura, o número de estudos relacionados com este parâmetro é muito limitado, 

contudo, relacionam o fluxo da solução com a dimensão e a morfologia das fibras. Em 

geral, o aumento da vazão favorece o aumento diâmetro da fibra, muito embora exista 

um limite do diâmetro para o sucessivo aumento da vazão.  Vazões elevadas também 

podem originar fibras com defeitos, devido à elevada quantidade de solvente que deve 

evaporar antes de alcançar placa coletora 
[70-78]

. 

 O impacto da vazão da solução é também relatado na morfologia das fibras, 

nomeadamente a porosidade e a geometria. Além disso, para vazões elevadas, a 

evaporação revela-se incompleta, conduzindo à formação de fibras achatadas e 

coalescidas em vez de fibras com secção circular 
[70-78]

. 

 Do mesmo modo, o sucesso da eletrofiação depende também do equilíbrio deste 

parâmetro, uma vez que quantidades insuficientes ou excessivas impossibilitam a sua 

realização.  No primeiro caso, o Cone de Taylor na extremidade do capilar não se 

mantém, caso o fluxo se revele insuficiente para substituir a solução projetada ao 

coletor. No segundo caso, as forças do campo elétrico são impedidas de atuar (na 

orientação do jato) perante fluxos elevados de solução. Quando isto acontece, a gota que 

origina o jato desprende-se pela ação da gravidade, sem antes sofrer orientação elétrica 

[70-78]
. 

 Distância da Agulha à Placa Coletora 
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Uma distância mínima é necessária para dar as fibras tempo suficiente para evaporar o 

solvente antes de atingir a placa coletora, caso contrário, com distâncias que são 

próximas ou demasiado longe, os grânulos têm sido observados 
[70-78]

. 

 Um importante aspecto físico da eletrofiação de nanofibras é a evaporação do 

solvente utilizado para dissolver o polímero, assim, deve haver distância ótima entre a 

ponta da agulha e a placa coletora que favoreça este processo para melhorar a produção 

de nanofibras livres de grânulos 
[70-78]

. 

 Além de parâmetros de solução e de processamento, há também parâmetros 

ambientais que incluem umidade e temperatura, estes têm sido conduzidos para 

examinar os efeitos de parâmetros ambientais sobre o processo de eletrofiação. Com o 

aumento da temperatura, há um rendimento de fibras com diminuição do diâmetro e 

atribuem esse declínio devido à diminuição da viscosidade das soluções do polímero 

com o aumento da temperatura. Há uma relação inversa entre viscosidade e temperatura 

[70-78]
. 

 Aumentando a umidade pode ocorrer um surgimento de pequenos poros 

circulares na superfície das fibras, aumentando ainda mais a umidade, conduz 

coalescência aos poros. Verifica-se que em níveis muito baixos de umidade, um 

solvente volátil pode secar rapidamente. Em consequência, o jato necessita de menos 

tempo para secar. Por outro lado, a liberdade de movimento das cadeias poliméricas é 

maior perante temperaturas elevadas, resultando na menor viscosidade da solução.  Pelo 

princípio de funcionamento da eletrofiação, a condutividade elétrica aplicada durante o 

processo é responsável pelo prolongamento e distensão do jato polimérico. Como tal, 

esta distensão é contrariada pelas forças viscosas, em conjunto com a tensão superficial. 

Se a viscosidade da solução diminuir em função de uma temperatura mais elevada, a 

taxa de distensão aumenta e consequentemente formam-se fibras de diâmetros menores. 

Assim, a partir da solução e parâmetros de processamento, os parâmetros ambientais 

também podem afetar o processo de eletrofiação 
[70-78]

. 

 Após o controle de todas as variáveis e utilizando-se o polímero adequado para a 

formação de fibras, espera-se obter fibras com diâmetros homogêneos ou pelo menos 

controláveis, com superfície livre de defeitos ou com defeitos controláveis e fibras 

coletadas contínuas 
[70-78]

. 
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 Alguns defeitos como contas e poros podem interferir no diâmetro das fibras. A 

formação de contas e de poros pode ser atribuída à ação de pelo menos 3 forças: 

1. A tensão de superfície: que tende a converter o jato liquido em um ou muitas 

gotas esféricas; 

2. A repulsão eletrostática entre as cargas de superfície do jato: que tende a 

aumentar a área de superfície e assim favorecer a constituição de um jato fino 

com contas; 

3. E a força viscoelástica: que resiste a rápidas mudanças na forma e suporta a 

constituição de fibras com superfícies lisas.  

 Em geral, a formação de contas e poros pode ser eliminada quando a influencia 

da tensão de superfície é suprida pelas ouras forças. 

 Em resumo, neste capítulo foram apresentadas as principais características dos 

compostos orgânicos conjugados e luminescentes, bem como os parâmetros de controle 

da técnica de eletrofiação, sendo as quais, alguns deles, tais como, tensão aplicada, 

vazão, distancia da placa da agulha a placa coletora e temperatura da solução e do 

ambiente foram usados para orientar este trabalho. 
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CAPÍTULO III 

 MATERIAIS, MÉTODOS E PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

No presente capítulo são apresentados os métodos e os procedimentos experimentais 

utilizados na preparação na fabricação e na caracterização de fibras fotoluminescentes 

obtidas pela técnica de eletrofiação. Dessa forma, esse capítulo apresenta desde as 

principais características dos reagentes e compostos, sobretudo do Poli (cloreto de 

vinila) - PVC e do poli[2-metóxi,5-etil(2-hexilóxi)parafenilenovinileno] - MEH-PPV, 

até os procedimentos experimentais usados na fabricação das fibras fotoluminescentes. 

Bem como uma breve descrição das técnicas de fabricação e de caracterização das 

fibras. Finalmente, são apresentadas as principais características dos reagentes e dos 

compostos utilizados nesse trabalho, bem como os procedimentos e métodos adotados 

para fabricação e caracterização das fibras fotoluminescentes.  

 

3.1 REAGENTES OU COMPOSTOS UTILIZADOS 

Foi utilizado como material ativo da fibra fotoluminescente o poli[2-metóxi,5-etil(2-

hexilóxi)parafenilenovinileno] - MEH-PPV, adquirido comercialmente da empresa 

Sigma-Aldrich e o Poli(cloreto de vinila) – PVC, adquirido pela Basf. Escolheu-se esses 

dois materiais orgânicos devido ao fato do MEH-PPV ser um polímero 

fotoluminescente, sensível à radiação e ter o espectro de absorção e emissão na região 

do visível 
[80-81]

 tornando-se transparente ao ser degradado. E o Poli(cloreto de vinila)-  

PVC por se degradar quando expostos a radiação ultravioleta e gama por um 

mecanismo radicalar liberando radicais cloro 
[82]

. Tais radicais podem atuar como 

catalisadores da reação de degradação do MEH-PPV 
[15]

, que também se degrada via 

reação radicalar. Sendo assim, a exposição desses materiais a radiação alterar a 

coloração da fibra do vermelho ao transparente. Os métodos de preparação das soluções 

usadas na preparação das fibras são apresentados no item 3.2.  

 

3.1.1 ESCOLHA DO SOLVENTE 

O solvente utilizado na preparação de soluções de polímero tem como objetivo 

influenciar na sua fiação, porque o primeiro passo e mais importante no processo de 
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eletrofiação é a dissolução do polímero num solvente adequado 
[73]

.  Os solventes 

devem ter algumas propriedades, tais como, boa volatilidade, alta pressão do vapor do 

jato, baixa temperatura de ebulição e deve manter a integridade da solução polimérica 

[71]
.  Assim, para o sucesso do processo de eletrofiação um sistema de solvente 

apropriado é indispensável. As interações intermoleculares de um sistema polímero-

solvente (sistema binário) é atraente ou repulsivo que depende unicamente do tipo de 

solvente utilizado 
[74]

.   

 No processo de eletrofiação, a evaporação rápida do solvente e a separação de 

fases ocorrem devido à pressão do vapor do jato. No caso, o solvente desempenha um 

papel crítico na determinação da taxa de evaporação e do tempo de secagem 
[72-76]

. A 

volatilidade do solvente também desempenha um papel significativo na formação de 

nanoestruturas uma vez que influencia o processo de separação de fases.  Finalmente a 

morfologia e o tamanho de nanofibras fiadas dependem fortemente das propriedades da 

solução, tais como, a viscosidade e tensão superficial 
[76]

. 

 Diversos solventes podem contribuir para diferentes tensões superficiais das 

soluções preparadas. A viscosidade da solução é determinada pela concentração do 

polímero, mas o valor de tensão superficial depende tanto do polímero como do 

solvente, por meio da redução da tensão superficial de uma solução de polímero. 

Contudo, as fibras podem ser obtidas sem grânulos, mas este deve ser aplicado com 

cautela 
[74-76]

. Tem-se reconhecido que a tensão superficial parece mais provável numa 

função de composições de solvente, mas é insignificantemente dependente da 

concentração de polímero.  Portanto, uma menor tensão superficial do solvente não é 

necessariamente sempre adequada para eletrofiação 
[74-76]

.  

 As propriedades de solventes têm um efeito profundo sobre o diâmetro da fibra. 

Basicamente, o solvente desempenha dois papéis cruciais na eletrofiação: em primeiro 

lugar, dissolver as moléculas de polímero para formar o jato eletrificado e em segundo 

lugar para transportar as moléculas de polímero dissolvido em direção à placa coletora 

[74-95]
. 

 Baseado nos argumentos supracitados, neste trabalho a escolha do melhor 

solvente foi baseada:  
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1. No alto grau de volatilidade, o que influencia positivamente no processo de 

eletrofiação; 

2. E na transparência obtida dos filmes fabricados via casting de PVC.  

 Para tanto, dois solventes foram testados: o N, N Dimetilformamida (DMF) e o 

Tetrahidrofurando (THF).  Observou-se que para a mesma concentração de PVC (0,1 

g/mL) estes dois solventes apresentam respostas diferentes tanto no tempo de secagem 

dos filmes quanto na transparência dos mesmos como observado na Figura 3.1. Sendo 

assim, escolheu-se como solvente o THF para preparação das soluções de PVC, pois o 

mesmo apresenta maior grau de volatilidade, além de permitir um maior grau de 

transparência do PVC quando observados em filmes e possuir viscosidade (0,46 mPa a 

20°C) e tensão superficial (26,40 mN/m a 20°C) aplicável a sistemas de fácil 

eletrofiação.  Ademais, testou-se a solubilidade do MEH-PPV em THF e o mesmo foi 

completamente solúvel, o que corrobora o potencial uso deste solvente para a 

preparação das fibras eletrofiadas. 

 

(a)                                                             (b)

 

FIGURA 3.1: Imagens de filmes preparados pelo método casting: filme de PVC (a) em N, N 

Dimetilformamida e (b) em THF. 

 

 A Figura 3.2 mostra um fluxograma que traduz de forma simplista a estrutura e a 

diagramação do item 3.1.1. 
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FIGURA 3.2: Diagrama representativo das etapas descritas no item 3.1.1. OBS: resultado 

negativo em vermelho e resultado positivo em verde. 

 

3.1.2 ASPECTOS GERAIS SOBRE O TETRAHIDROFURANO 

O tetrahidrofurano (THF) é um composto orgânico heterocíclico usado como solvente 

obtido pela hidrogenação do furano 
[96]

. O THF é um éter e também é conhecido como 

óxido de tetrametileno, óxido de dietileno, 1,4-epoxibutano e oxolano. Seu átomo de 

oxigênio carrega dois pares de elétrons não compartilhados na estrutura o que favorece 

a formação de complexos de coordenação e a solvatação de cátions. Ambas as 

propriedades influenciam na seletividade de reações químicas 
[96]

. A Figura 3.3 mostra a 

representação da estrutura molecular do tetrahidrofurano. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.3: Estrutura molecular do THF 
[96] 

Outras propriedades típicas do THF são 
[96]

: 
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 Fórmula Molecular C4H8O  

 Peso Molecular 72 g/mol 

 Pressão de Vapor 143 mmHg 

(20°C) 

 Densidade 0,889 g/mL a 25ºC 

 Constante dielétrica 7,52 a 22ºC 

 Ponto de ebulição 65-67ºC 

 Ponto de fusão -108ºC 

 Momento dipolo 1,750 

 Corte de UV de 220 nm 

 Ponto de Fulgor -17,2ºC 

 Índice de Refração 1.407 a 20ºC 

 Viscosidade 0,456 a 25ºC 

 Densidade do Vapor 2,5 (vs. ar) 

3.1.3 POLI (CLORETO DE VINILA) - PVC 

Neste trabalho, um dos polímeros estudados é o Poli(Cloreto de Vinila), o PVC. Este 

polímero é o segundo termoplástico mais consumido em todo o mundo além de ser o 

mais versátil dentre os plásticos 
[25]

. Pode-se também alterar sua aplicação final, 

variando desde o rígido ao extremamente flexível.  Essa grande versatilidade permite 

sua adequação aos mais variados processos de moldagem, podendo ser injetado, 

extrusado, calandrado, espalmado, dentre outros 
[25]

. Outra característica importante é a 

que o polímero de PVC é totalmente atóxica e inerte. Sendo assim a escolha de aditivos 

com essas mesmas características permite a fabricação de filmes, lacres e laminados 

para embalagens, brinquedos e acessórios médico-hospitalares, tais como mangueiras 

para sorologia e cateteres. Sendo assim utilizado nos mais diversos segmentos de 

mercado 
[25]

.  

 A Figura 3.4 apresenta de forma representativa a unidade repetitiva ou MERO 

do Poli(Cloreto de Vinila), o PVC. 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.4: Forma representativa da unidade repetitiva ou MERO do Poli(Cloreto de Vinila), 

o PVC 
[25,95]

. 
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 Sabe-se que o PVC e seus copolímeros são susceptíveis às reações adversas com 

perda de propriedades durante seu processamento e uso final, quando expostos ao calor, 

agentes oxidantes ou a raios ultravioletas – UV – e infravermelhos. Essas reações 

adversas são comumente denominadas de reações de degradação. Esta instabilidade do 

PVC é controlada através da incorporação de vários tipos de aditivos, tais como 

estabilizantes térmicos, antioxidantes e estabilizantes ao ultravioleta 
[25]

. No entanto, a 

degradação fotoquímica é essencial para o desenvolvimento do estudo neste trabalho. 

 A fotoxidação se dá por meio de um mecanismo envolvendo radicais livres que 

são formados, de um modo geral, proporcionalmente à intensidade de radiação na região 

do ultravioleta (UV), cujo comprimento de onda varia entre 290 e 400 nm 
[25]

. Esse 

mecanismo leva à formação de grupos hidroperóxidos, cetonas e aldeídos, os quais 

promovem reações e rupturas adicionais induzidas pela radiação UV 
[25]

. A 

desidrocloração também ocorre nos estágios iniciais da degradação fotoquímica, porém 

de modo mais lento do que a degradação térmica típica, embora sua taxa de ocorrência 

dependa da intensidade da radiação, temperatura, assim como do tipo de atmosfera. 

Nesse processo, são formadas sequencias de duplas ligações, cuja presença pode 

aumentar o nível de absorção de radiação UV 
[25]

. Essas duplas ligações são 

responsáveis por antecipar a reação com o oxigênio, provavelmente resultando na 

formação de grupos carbonilas que absorvem radiação UV e, portanto, são capazes de 

acelerar o processo de degradação 
[25]

. 

 A formação da ligação dupla conjugada entre os átomos de carbono, também 

revela normalmente uma alteração na coloração de branco (ou transparente) para 

amarelo, chegando até o marrom escuro 
[25]

.  

 

3.1.4 POLI [2-METÓXI-5-(2’ETIL-HEXILÓXI)-P-FENILENOVINILENO] 

- MEH-PPV 

O poli [2-metóxi-5-(2’etil-hexilóxi)-p-fenilenovinileno] - MEH-PPV é um polímero 

orgânico conjugado, derivado solúvel do poli(p-fenilenovinileno) - PPV, e possui 

fórmula molecular (C18H28O2)n cuja estrutura química é apresentada na Figura. 3.4 
[79] 
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FIGURA 3.5: Fórmula estrutural do poli[2-metóxi,5-etil(2-hexilóxi)p-fenilenovinileno], o 

MEH-PPV 
[79-,81]

. 

 

 Na Figura. 3.5 observa-se que a cadeia polimérica principal do MEH-PPV é 

composta por ligações C-C e C=C alternadas que conferem a esse polímero 

propriedades eletrônicas. 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 emissão máximas em 

comprimentos de onda em torno de, respectivamente, 495 nm e 555 nm
 [79,80]

 quando 

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

solventes orgânicos, tais como clorofórmio e xileno
[79-81] 

e tetrahidrofurano, que 

possibilita a fabricação de filmes e fibras 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)
[79-,81]

 e eletrofiação 

(ou eletrospinning). Uma das vantagens de utilizar o MEH-PPV como elemento ativo 

de dispositivos eletrônicos orgânicos é o fato de esse material ser atualmente bastante 

explorado para fins de aplicações em células fotovoltaicas
 [80-84]

, diodos emissores de luz 

e displays luminosos
 [80-85]

.  

 A título de ilustração, a Figura 3.6 mostra os espectros de absorção na região 

UV-Vis dos filmes finos de PVC (0,1g/mL), MEH-PPV (0,00262 g/ml) e PVC: MEH-

PPV (1:0,0262 proporção em massa), em tetrahidrofurano obtido com o equipamento 

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.  
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FIGURA 3.6: Espectros de absorção dos filmes finos de PVC (0,1g/mL), MEH-PPV (2,6 g/ml) 

e PVC:MEH-PPV (1:0,0262) em tetrahidrofurano. Para o PVC, o resultado de absorção foi nulo 

na faixa de comprimento de onda investigado. 

 

 Da Figura 3.6 verifica-se ainda que os filmes finos preparados em 

tetrahidrofurano de PVC (0,1g/mL), MEH-PPV (0,00262 g/ml) e PVC:MEH-PPV 

(1:0,0262) apresentam máximos de absorção. O filme de PVC puro não apresenta 

absorção dentro da faixa de comprimento de onda investigada, enquanto o de MEH-

PPV e PVC: MEH-PPV por sua vez apresentam. Em especial o filme de MEH-PPV 

apresentou máximo de absorção em 520 nm e o de PVC: MEH-PPV em 550 nm, ou 

seja, diferentes das especificações fornecidas pela Aldrich-Sigma para soluções do 

MEH-PPV em tolueno. Esse efeito, em ambos os casos podem ser justificados segundo 

a literatura
 [81-83]

 por efeito de solvatocromismo. 

 Segundo a literatura
 [81-86]

, quando exposto à radiação não ionizante, sobretudo 

luz azul, os espectros de absorção e de emissão do MEH-PPV sofrem mudanças em 

suas formas e intensidades devidas, principalmente, a efeitos de fotoxidação da cadeia 

polimérica principal. A principal consequência desse efeito é a redução da intensidade e 

o deslocamento dos espectros para menores comprimentos de onda
 [81-86]

. Esse efeito é 

importância para o desenvolvimento dos sensores de radiação, pois permite associar a 
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cor e intensidade de emissão do polímero com a dose de radiação a qual ele foi exposto
 

[83-87]
.  Assim, tal comportamento abre, portanto, a possibilidade de confecção de 

dosímetros de grande potencial para uso na área médica, não apenas no controle de 

exposição à radiação de pacientes neonatais 
[86-92]

, como também das taxas de 

exposições excessivas dessa radiação com propósitos de bronzeamento artificial 
[86]

; ou 

ainda, no setor de segurança do trabalho, no controle das taxas de exposição dos 

trabalhadores civis e rurais à radiação ultravioleta 
[86-95]

. 

 

3.2  PREPARO DAS SOLUÇÕES DE PVC, MEH-PPV E PVC:MEH-

PPV 

As soluções de PVC foram preparadas em tetrahidrofurano com concentrações de 

0,001, 0,01 e 0,1 g/mL e a solução de MEH-PPV com 0,00262 g/mL, a fim de escolher 

as proporções ideais de MEH-PPV e PVC para confecção de fibras fotoluminescentes, 

na qual fosse possível a visualização da alteração de cor em função da dose acumulada 

de radiação azul recebida. No preparo das soluções de PVC pesou-se a quantidade 

necessária para a preparação de 50 mL da solução mais concentrada e as demais 

soluções foram preparadas através da diluição da solução mais concentrada. O estudo de 

diferentes concentrações dos materiais é importante, pois possibilita o ajuste do 

diâmetro ideal das fibras, da cor inicial e da dose-resposta requerida pela fibra 

fotoluminescente. 

  Para o preparo das soluções de PCV:MEH-PPV escolheu-se a concentração de 

PVC que proporcionou a formação de fibras. Tal escolha foi baseada nas imagens de 

microscopia eletrônica de varredura obtidas após a eletrofiação das soluções de PVC e 

MEH puros, como mostrados nas Figuras 3.7 a 3.10 . 
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FIGURA 3.7: Gotículas dispersas da solução de PVC 0,001 g/mL após o processo de 

eletrofiação. Escala utilizada de 500 nm. 

 

    

FIGURA 3.8: Gotículas dispersas da solução de PVC 0,01 g/mL após o processo de 

eletrofiação. Escala utilizada de 500 nm. 
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FIGURA 3.9: Fibras com diâmetros menores que 100 nm de PVC 0,01 g/mL após o processo 

de eletrofiação. Escala utilizada de 500 nm. 

   

FIGURA 3.10: Gotículas dispersas da solução de MEH-PPV 0,00262 g/mL após o processo de 

eletrofiação. Escala utilizada de 500 nm. 
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 Observou-se, então, que houve formação de fibras para soluções de PVC 
[96]

 a 

partir de 0,1 g/mL e que independente da concentração de 0,00005 a 0,00262 g/mL de 

MEH-PPV não houve formação de fibras. Sendo assim, optou-se em fixar a proporção 

de PVC em 0,1 g/mL (igual a 10% em proporção em massa) e então, adicionar as 

proporções em massa de MEH-PPV (de 1:0,0005, 1:0,0068 e 1:0,0262) na tentativa de 

escolher a melhor concentração de material fotoluminescente, na qual fosse possível 

visualizar a mudança de cor do vermelho para o transparente após a degradação da fibra 

exposta à radiação azul. É importante justificar que se optou por iniciar a eletrofiação 

com uma concentração de MEH-PPV em 50 μl/mL por já ter sido registrado na 

literatura para a fabricação de filmes finos via casting 
[83-86].

 

 A seguir são apresentados detalhes da técnica de eletrofiação e procedimentos 

que foram utilizados para a realização dos testes de fabricação das fibras de PVC e 

PVC:MEH-PPV. 

 

3.3 PREPRARO DAS FIBRAS FOTOLUMINESCENTES 

Para o preparo das fibras de PVC, MEH-PPV e PVC: MEH-PPV usou-se a técnica de 

eletrofiação (eletrospinning). O processo foi realizado à temperatura controlada de 18°C 

e o aparato experimental consistiu da utilização de: 

 Uma fonte de alta voltagem (Models from 0 to 1kv through 0 to 60kv, 1.75” H x 

19” W x 20.25” D, 12 lbs.
[97]

), 

 Uma bomba injetora
 [98]

,  

 Um tubo capilar (seringa de vidro com uma agulha de 25G de diâmetro), 

 Um coletor metálico fixo (recoberto por uma folha de papel alumínio).  

 A Figura 3.11 mostra fotos dos aparatos utilizados para montar o equipamento 

de eletrofiação. 
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(a) (b)

(c) (d)

 

FIGURA 3.11: (a) FC Series, 120 Watt, Regulated High Voltage, DC Power Supplies, 1 to 

60kV, 1.75” Panel,CE Compliant 
[97]

 , (b)Bomba para infusão , MOD. KDS101 
[98]

 (c)Seringa e 

(d) Coletor metálico quadrado (arquivo pessoal) 

 

 Todo o aparato experimental foi inserido no interior de uma câmara de acrílico 

com sensor de segurança ativado. Inicialmente, foram ajustados os parâmetros 

relacionados à ejeção da solução polimérica (de 0,2 mL/h), distância da agulha ao 

coletor das fibras (10 cm) e tensão aplicada (14 kv) . A Figura 3.12 mostra a real 

instrumentação utilizada no experimento. 
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FIGURA 3.12: Arranjo experimental de eletrofiação utilizado nos experimentos. 

 

3.4 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

Após a confecção das fibras, as mesmas foram caracterizadas visando o estudo de suas 

propriedades morfológicas, óticas e estruturais. As técnicas utilizadas são listadas a 

seguir: 

 

3.4.1 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA 

A morfologia das fibras foi avaliada por meio de Microscopia Ótica (Modelo Stemi 

2000C, Marca Carl Zeiss), disponível no LAPPEM/UFOP. Microscópios óticos são 

aparelhos nos quais lentes de vidro são associadas de tal forma que se consiga 

reproduzir para o olho humano, uma imagem aumentada e detalhada de objetos, células, 

tecidos e órgãos, que à vista desarmada não seria possível de se observar mais detalhes 

(Taboga, 2001) 
[99-100]

. Estes operam utilizando luz, sendo por isto chamado de 



 

46 
 

microscópios óticos e estes são integrados a sistemas analisadores de imagens, que 

permitem a obtenção e análise da imagem obtida (chamada micrografia) 
[99-100]

. 

 A morfologia e o diâmetro das amostras de fibras obtidas foram caracterizadas e 

analisadas por imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) da marca 

Oxford Instruments Nordlys modelo TESCAN VH3, disponível no Nanolab/UFOP. O 

MEV é um equipamento capaz de produzir imagens de alta ampliação e resolução. 

Assim, as imagens fornecidas pelo MEV possuem um caráter virtual, pois o que é 

visualizado no monitor do aparelho é a transcodificação da energia emitida pelos 

elétrons, ao contrário da radiação de luz a qual estamos habitualmente acostumados 
[72]

.  

 O princípio de funcionamento do MEV consiste na emissão de feixes de elétrons 

por um filamento capilar de tungstênio (eletrodo negativo), mediante a aplicação de 

uma diferença de potencial que pode variar de 0,5 a 30 KV 
[49]

. Essa variação de 

voltagem permite a variação da aceleração dos elétrons, e também provoca o 

aquecimento do filamento 
[90]

. A parte positiva em relação ao filamento do microscópio 

(eletrodo positivo) atrai fortemente os elétrons gerados, resultando numa aceleração em 

direção ao eletrodo positivo 
[90]

. A correção do percurso dos feixes é realizada pelas 

lentes condensadoras que alinham os feixes em direção à abertura da objetiva. A 

objetiva ajusta o foco dos feixes de elétrons antes dos elétrons atingirem a amostra 

analisada 
[90]

. 

 

3.4.2 CARACTERIZAÇÃO ÓTICA 

As mudanças nas propriedades óticas das fibras estudadas provocadas pelas alterações 

durante seu processamento e/ou pela exposição à radiação foram avaliadas e estudadas 

por meio de espectroscopia de luminescência (PL) e de coordenadas e diagramas de 

cromaticidade, todas disponíveis no LAPPEM/UFOP. De um modo geral, a 

fotoluminescência é um fenômeno ótico produzido quando um material é excitado e 

exibe uma emissão de onda eletromagnética na forma de fótons. A onda 

eletromagnética irradiada por fotoluminescência tem, em regra, um comprimento de 

onda maior do que a onda eletromagnética que causou esta luminescência. 
[91]

. Para 

tanto as fibras foram expostas à de radiação azul em condições ideais de fototerapia 

neonatal. 
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3.4.2.1 ESPECTROFOTÔMETRO OCEAN OPTICS USB 2000 

Para a realização de medidas de fotoluminescência dos materiais luminescentes foi 

utilizado o Espectrofotômetro Ocean Optics USB 2000 acoplado a uma lâmpada de 

LED Spot Ligth azul (λ máx = 460, MCL 127-00-F), que foi como fonte de excitação das 

amostras. A Fig. 3.13 mostra o espectro obtido com o LED que se sobrepõe aos 

espectros de absorção do MEH-PPV e PVC e justifica sua utilização para excitação 

desses dois materiais. 
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FIGURA 3.13: Espectro de emissão do LED azul utilizado para excitação das fibras 

fotoluminescentes de PVC: MEH-PPV. 

 

 Um suporte de amostras foi montado para realização das medidas de 

fotoemissão como mostra as Figuras 3.14 e 3.15. Esse suporte possui acessos ópticos 

para o acoplamento de fibras ópticas que guiam tanto a fonte de excitação do LED azul, 

quanto à resposta de emissão dos materiais investigados para o espectrofotômetro 

acoplado a um PC para aquisição e tratamento de sinais. 
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FIGURA 3.14: Vista lateral do sistema de excitação dos materiais. 

 O sistema foi utilizado para o processo de degradação das fibras. Ele contém 

uma lâmpada super-LEDs que emite radiação azul com comprimento de onda em torno 

de 460 nm e a amostra foi posicionada a uma distancia de 8 cm para se obter uma 

radiância de 40 µW/m
2
/nm. Essa radiância é utilizada no tratamento de fototerapia para 

neonatos com hiperbilirrubinemia neonatal 
[102-107]

.  

  

FIGURA 3.15: Vista superior do sistema de excitação dos materiais. 

Fibra ótica 

Porta amostra 

LED 

azul 

Manta de PVC: MEH-

PPV excitada sob o LED 

azul 
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3.4.2.2  SOFTWARE COLOR CALCULATOR 

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

utilizado o software Color Calculator desenvolvido pela empresa Radiant Imaging e 

disponível gratuitamente para download 
[109]

. 

 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 3.16 conhecida como 

Diagrama de Cromaticidade. 

 

 

FIGURA 3.16: Diagrama de Cromaticidade 
[110] 

 

3.4.3  CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL 

As alterações nas propriedades estruturais dos sistemas, por sua vez, foram estudadas 

por meio de medidas de Espectroscopia de Absorção no Infravermelho (FTIR). Os 

espectros de absorção na região do infravermelho dos polímeros foram obtidos 

utilizando um espectrômetro com Transformada de Fourier Agilent Technologies Cary 
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630 com resolução nominal de 2 cm
-1

, que é capaz de gerar espectros de infravermelho 

que abrangem a região de 4000 a 650 cm
-1

. Esse equipamento pertence ao Laboratório 

de Polímeros e Propriedades Eletrônicas de Materiais - LAPPEM do Instituto de 

Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Em 

especial, por meio dessa esta técnica, foram caracterizados os compostos PVC, MEH-

PPV e o PVC/MEH-PPV em solução e a fibra de PVC/MEH-PPV para facilitar o 

entendimento dos espectros das fibras em que possuem este polímero como matriz.  

 Pretendeu-se com as técnicas de caracterização explicar os efeitos da 

concentração na qualidade das fibras e na resposta das radiações uma vez estudadas. 

Além disso, obter o conhecimento de fatores tais como os parâmetros relacionados à 

fabricação das fibras, já que são de extrema importância para a otimização dos sensores 

de radiação, bem como elucidar os processos físicos e químicos no seu funcionamento. 

 A Figura 3.17 mostra um fluxograma que traduz de forma simplista a estrutura e 

a diagramação do capítulo 3. 

 

 

 

FIGURA 3.17: Fluxograma representativo das etapas descritas do capítulo 3. 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Neste capítulo são apresentados os resultados experimentais obtidas pelas técnicas de 

Microscopia Ótica, Microscopia Eletrônica de Varredura, espectroscopia de 

luminescência e de absorção no infravermelho das fibras fotoluminescentes à base de 

poli[2-metóxi-5-(2etil-hexilóxi)-p-fenilenovinileno] –  MEH-PPV e Poli(cloreto de 

vinila) – PVC.  

4.1 MICROSCOPIA ÓTICA 

A morfologia da manta de PVC:MEH-PPV (1:0,0068) foi observada por microscopia 

ótica com um aumento de 10 vezes, como mostra as Figuras 4.1, 4.2 e 4.3. 

 

FIGURA 4.1: Imagens de microscopia ótica da Manta de fibras de PVC/MEH-PPV com vista 

superior. 
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FIGURA 4.2: Imagens de microscopia ótica da Manta de fibras de PVC/MEH-PPV com vista 

lateral direita. 

 

FIGURA 4.3: Imagens de microscopia ótica da Manta de fibras de PVC/MEH-PPV com vista 

lateral esquerda. 
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 A análise das micrografias permite inferir que houve sobreposição das fibras 

bem como uma desordem na deposição das mesmas. Resultado este já esperado uma 

vez que a deposição das fibras foi feita em um coletor plano e estático. Outro ponto a 

ser considerado é a ausência de uniformidade em relação ao diâmetro das fibras. No 

entanto não se observa com exatidão tal variação dos diâmetros devido à resolução do 

equipamento utilizado, sendo assim é necessário equipamentos como o MEV que 

proporcionam uma melhor amplificação e precisão da amostra analisada. É importante 

destacar que para visualização desta manta via microscópio ótico foi necessário o uso de 

um filtro verde e por isso a cor real (rosa claro) não é a apresentada na imagem. 

 

4.2 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

A técnica de microscopia eletrônica de varredura permite analisar morfologicamente 

objetos com alta resolução, com aparência tridimensional e com grande profundidade de 

foco 
[103]

, o que é exatamente útil, pois a imagem eletrônica complementa a imagem 

ótica. 

 

4.2.1 IMAGENS DE MEV DAS GOTÍCULAS DE PVC 0,001 g/mL 

OBTIDAS PELA TÉCNICA DE ELETROFIAÇÃO 

As Figuras 4.7 a 4.8 mostram as micrografias eletrônicas das amostras obtidas pela 

fiação da solução de PVC 0,001 g/mL. Assim, foi possível observar morfologicamente 

através das imagens eletrônicas que não houve formação de fibras. Uma vez que a 

deposição da solução polimérica eletrofiada se deu por meio de gotículas dispersas no 

anteparo. 
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FIGURA 4.4: Microscopia Eletrônica de Varredura de gotículas de PVC 0,001 g/mL obtidas 

por eletrofiação com o aumento de 10 μm. 

 

 

FIGURA 4.5: Microscopia Eletrônica de Varredura de gotículas  de PVC 0,001 g/mL obtidas 

por eletrofiação com o aumento de 5μm. 
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FIGURA 4.6: Microscopia Eletrônica de Varredura de gotículas de PVC 0,001 g/mL obtidas 

por eletrofiação com o aumento de 2 μm. 

 

 

FIGURA 4.7: Microscopia Eletrônica de Varredura de gotículas  de PVC 0,001 g/mL obtidas 

por eletrofiação com o aumento de 1μm. 
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FIGURA 4.8: Microscopia Eletrônica de Varredura de gotículas  de PVC 0,001 g/mL obtidas 

por eletrofiação com o aumento de 500 nm. 

 

 Como era de se esperar, de acordo com as Figuras 4.4 a 4.8 apresentadas, foi 

possível observar que não houve formação de fibras para solução de PVC 0,001 g/mL 

após o processo de eletrofiação. Para tanto, a não formação de fibras pode ser justificada 

quando o relacionamos com os parâmetros da solução, tais como, concentração, 

viscosidade, condutividade elétrica e tensão superficial, pois estes influenciam 

diretamente nos diâmetros das fibras e nas suas morfologias 
[66]

, além disso, estão 

relacionados com as propriedades físico-químicas dos polímeros, dos solventes e com 

as interações polímero-solvente. Assim a concentração do polímero e, 

consequentemente, a viscosidade da solução, é o parâmetro de fundamental importância 

na eletrofiação 
[45-56]

. Sendo assim acredita-se que quando o valor da concentração é 

muito baixo, o emaranhamento das cadeias poliméricas é pequeno, causando uma 

instabilidade capilar na extremidade do jato 
[45-56,66]

. Isso explica a não formação de 

fibras após a eletrofiação da solução de PVC 0,001 g/mL. 
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4.2.2 IMAGENS DE MEV DAS GOTÍCULAS DE PVC 0,01 g/mL 

OBTIDAS PELA TÉCNICA DE ELETROFIAÇÃO 

De forma semelhante, através das Figuras 4.9 a 4.13, foi possível observar que para a 

solução de PVC 0,01 g/mL também não houve formação de fibras. A deposição da 

solução polimérica eletrofiada se deu por meio de gotículas dispersas no anteparo e 

mesmo com o aumento considerável de 10x o valor da concentração, esta não foi ainda 

suficientemente necessária para a formação dos emaranhados de cadeias poliméricas e 

assim formar fibras. 

 

 

 

FIGURA 4.9: Microscopia Eletrônica de Varredura de gotículas de PVC 0,01 g/mL 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 10 μm. 
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FIGURA 4.10: Microscopia Eletrônica de Varredura de gotículas  de PVC 0,01 g/mL obtidas 

por eletrofiação com o aumento de 5 μm. 

 

FIGURA 4.11: Microscopia Eletrônica de Varredura de gotículas  de PVC 0,01 g/mL obtidas 

por eletrofiação com o aumento de 2 μm. 
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FIGURA 4.12: Microscopia Eletrônica de Varredura de gotículas de PVC 0,01 g/mL obtidas 

por eletrofiação com o aumento de 1 μm. 

 

 

FIGURA 4.13: Microscopia Eletrônica de Varredura de gotículas  de PVC 0,01 g/mL obtidas 

por eletrofiação com o aumento de 500 nm. 
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 Novamente, de acordo com as Figuras 4.9 a 4.13 apresentadas, foi possível 

observar que não houve formação de fibras para a solução eletrofiada de PVC 

0,01g/mL. Ademais, a não formação de fibras para a solução de PVC 0,01 g/mL pode 

também ser justificada pela concentração do polímero e, consequentemente, viscosidade 

da solução, pois este é o parâmetro de fundamental importância na eletrofiação 
[45-66]

. 

Sendo assim quando o valor da concentração ainda está muito baixo, o emaranhamento 

das cadeias poliméricas é pequeno, causando uma instabilidade capilar na extremidade 

do jato 
[45-66]

. Isso explica a não formação de fibras após a eletrofiação da solução de 

PVC 0,01 g/mL. 

 

4.2.3 IMAGENS DE MEV DA MANTA E DAS NANO E MICROFIBRAS 

DE PVC 0,1 g/mL OBTIDAS PELA TÉCNICA DE ELETROFIAÇÃO 

Diferentemente das amostras apresentadas nos itens 4.2.1 e 4.2.2, as Figuras 4.14 a 4.18 

mostram que houve formação de fibras após a eletrofiação da solução de PVC 0,1g/mL. 

Foi possível observar também a presença de inúmeras contas além de porosidade ao 

longo do comprimento da fibra. Acredita-se que as contas são originárias da competição 

(equilíbrio ou ausência de equilíbrio) existente entre a tensão aplicada e a tensão 

superficial da solução. Tal competição permite a contração da fibra ao longo do 

processo de eletrofiação da solução o que ocasiona a formação desses aglomerados. 
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FIGURA 4.14: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC 0,1 g/mL obtidas por 

eletrofiação com o aumento de 10 μm. 

 

 

FIGURA 4.15: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC 0,1 g/mL obtidas por 

eletrofiação com o aumento de 5 μm. 
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FIGURA 4.16: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC 0,1 g/mL obtidas por 

eletrofiação com o aumento de 2 μm. 

 

 

FIGURA 4.17: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC 0,1 g/mL obtidas por 

eletrofiação com o aumento de 1 μm. 
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FIGURA 4.18: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC 0,1 g/mL obtidas por 

eletrofiação com o aumento de 500 nm. 

 

 Na Figura 4.18 pode-se detectar a presença de nanofibras através da demarcação 

dos diâmetros das mesmas. Sendo assim, segundo a literatura 
[66]

, para se obter 

nanofibras uniformes e sem contas é necessário que se tenha uma rede de cadeias na 

solução polimérica, a qual corresponde a um valor de concentração (viscosidade) 

mínimo, a concentração de emaranhado. Neste valor de concentração ocorre o 

emaranhamento das cadeias poliméricas em solução 
[66]

. 

 Dos resultados da eletrofiação de soluções de PVC apresentados nas Figuras 4.4 

a 4.18 observa-se que a formação de fibras ocorreu a partir da concentração superior a 

0,1 g/mL. Este resultado é importante discriminar para ajustar os parâmetros de controle 

que serão usados para obtenção das fibras de PVC: MEH-PPV. 
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4.2.4 IMAGENS DE MEV DAS GOTÍCULAS DE MEH-PPV 0,00262 

g/mL OBTIDAS PELA TÉCNICA DE ELETROFIAÇÃO  

Para se manter a massa de MEH-PPV superior a de PVC, optou-se por usar uma 

concentração de MEH-PPV 26 vezes maior que a massa de PVC, a partir da menor 

concentração de PVC estudada (0,001 g/mL). Espera-se com isso, tornar a coloração 

vermelho da fibra evidente sem, contudo, perder as propriedades mecânicas do PVC. Os 

resultados obtidos foram mostrados nas Figuras 4.19 a 4.23. 

 

 

FIGURA 4.19: Microscopia Eletrônica de Varredura de gotículas de MEH-PPV 0,00262 g/mL 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 10 μm. 
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FIGURA 4.20: Microscopia Eletrônica de Varredura de gotículas de MEH-PPV 0,00262 g/mL 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 5 μm. 

   

FIGURA 4.21: Microscopia Eletrônica de Varredura de gotículas de MEH-PPV 0,00262 g/mL 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 2 μm. 
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FIGURA 4.22: Microscopia Eletrônica de Varredura de gotículas de MEH-PPV 0,00262 g/mL 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 1 μm. 

 

FIGURA 4.23: Microscopia Eletrônica de Varredura de gotículas de MEH-PPV 0,00262 g/mL 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 500 nm. 
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 Sendo assim, foi possível afirmar através das Figuras 4.19 a 4.23 que a solução 

de MEH-PPV 0,00262 g/mL pura não é capaz de formar fibras. Pois, detecta-se nas 

imagens apenas a deposição das gotas na placa coletora, de forma semelhante às 

soluções de PVC (0,01 e 0,01 g/mL), possivelmente originadas pela instabilidade 

capilar na extremidade do jato 
[45-66,72--78]

. 

 Baseado nos resultados apresentados nos itens 4.2.1 a 4.2.5, a formação de fibras 

só foi estabelecida para a solução de PVC 0,1 g/mL, logo se espera que a incorporação 

do MEH-PPV à solução de PVC possa corroborar para a obtenção de fibras 

luminescentes. Sendo assim, decidiu-se iniciar a incorporação do material emissor de 

luz, o MEH-PPV, a partir da concentração de 50 μg/mL de solução. Tal concentração 

foi estipulada segundo a literatura onde resultados prévios mostraram que foi possível 

obtenção de filmes finos para a fabricação de sensores com esta concentração. 

 

4.2.5 IMAGENS DE MEV DA MANTA E DAS NANO E MICROFIBRAS 

DE PVC:MEH-PPV (1:0,0005) OBTIDAS PELA TÉCNICA DE 

ELETROFIAÇÃO 

Foi possível, observar pelas imagens obtidas pela Microscopia Eletrônica de Varredura 

que houve formação de fibras da solução de PVC: MEH-PPV (1: 0,0005). Observou-se 

também que a adição de um polímero semicondutor, o MEH-PPV, reduziu o número de 

contas em relação às fibras de PVC (0,1 g/mL) puras. Além disso, observou-se a 

sobreposição das fibras umas em relação às outras bem como o achatamento das 

mesmas em alguns lugares. Outra característica importante foi à predominância de 

fibras na escala micrométrica com o aumento da concentração de MEH-PPV o que 

confirma o esperado segundo a literatura, que o aumento da concentração de polímero 

na solução aumenta o emaranhado do polímero em solução e consequentemente o 

diâmetro das fibras
 [45-66,78]

, como mostrado nas Figuras 4.24 a 4.2. 
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FIGURA 4.25: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0005) 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 10 μm. 

 

FIGURA 4.26: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0005) 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 5 μm. 
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FIGURA 4.27: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0005) 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 2 μm. 

 

FIGURA 4.28: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0005) 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 1 μm. 
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FIGURA 4.29: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0005) 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 500 nm. 

 

 E possível observar na Fig. 4.30 a presença de contas, possivelmente justificadas 

pela competição entre as forças de repulsão eletrostática da solução e da tensão 

aplicada. 
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FIGURA 4.30: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0005) 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 100 μm. 

 

 A presença de contas pode ser justificada pelo espalhamento eletrostático, 

situação esta em que ocorre ao invés da formação de fibras, neste sentido, partículas 

esféricas ou fibras com contas são obtidas 
[78]

. 

 

4.2.6 IMAGENS DE MEV DA MANTA E DAS NANO E MICROFIBRAS 

DE PVC:MEH-PPV (1:0,0068) OBTIDAS PELA TÉCNICA DE 

ELETROFIAÇÃO  

 

As Figuras 4.31 a 4.35 mostram que a eletrofiação da solução de PVC: MEH-PPV 

(1:0,0068) proporcionou formação de fibras com um número reduzido de contas e com 

diâmetros mais uniformes ao longo do comprimento da mesma. 
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FIGURA 4.31: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0068) 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 10 μm. 

 

FIGURA 4.32: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0068) 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 5 μm. 
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FIGURA 4.33: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0068) 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 2 μm. 

 

FIGURA 4.34: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0068) 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 1 μm. 
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FIGURA 4.35: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0068) 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 500 nm. 

  

 Sendo assim, foi possível concluir que o aumento da proporção de MEH-PPV na 

solução permitiu a formação de fibras mais uniformes (sem contas). É também válido 

ressaltar que o aumento da proporção de MEH-PPV acarretou em um aumento 

consideravelmente o diâmetro das fibras, situação esta justificada pela literatura 
[78]

, 

além disso houve o surgimento de pequenos poros ao longo da fibra. 

 As Figuras 4.36 e 4.37 mostram respectivamente as fibras enoveladas, formando 

a manta e sem contas aparentes, e a demarcação do diâmetro da fibra, a qual se encontra 

em escala micrométrica em sua grande maioria, sendo a menor detecção foi de 0,8 μm. 
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FIGURA 4.36: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0068) 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 100 μm. 

 

FIGURA 4.37: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0068) 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 20 μm. 
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 As Figuras 4.38 a 4.43 mostram que para a manta formada de PVC: MEH-PPV 

(1:0,0068) também observa-se fibras com diâmetros em escala mais reduzida chegando 

próximo aos 300 nm e também abaixo dos 100 nm. 

 

 

FIGURA 4.38: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0068) 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 10 μm. 
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FIGURA 4.39: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0068) 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 5 μm. 

 

FIGURA 4.40: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0068) 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 2 μm. 
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FIGURA 4.41: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0068) 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 1 μm. 

 

FIGURA 4.42: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0068) 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 500 nm. 
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FIGURA 4.43: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0068) 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 500 μm. 

 

 Com os resultados observados anteriormente podemos sugerir que são 

necessários alguns ajustes nos parâmetros instrumentais ou nos parâmetros da solução 

de PVC: MEH-PPV (1:0,0068) para que se produza fibras em escala nanométricas em 

maior proporção. 

  

4.2.7 IMAGENS DE MEV DA MANTA E DAS NANO E MICROFIBRAS 

DE PVC:MEH-PPV (1:0,0262) OBTIDAS PELA TÉCNICA DE 

ELETROFIAÇÃO  

As imagens de MEV da solução eletrofiada de PVC: MEH-PPV (1:0,0262), como 

mostram as Figuras 4.44 a 4.49, permitiu observar a presença de fibras com diâmetros 

em escala micrométrica bem como o aparecimento de poros, sendo estes considerados 

defeitos relacionados aos parâmetros da solução, tornando-as com um aspecto 

esponjoso e escamoso. Tais defeitos podem ser justificados pela ação da tensão 

superficial ao longo da extensão da fibra 
[66]

. 
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 Confirmou-se também que o aumento da concentração de MEH-PPV aumentou 

consideravelmente o diâmetro das fibras e reduziu o número de contas em relação a 

todas as fibras de PVC: MEH-PPV eletrofiadas. 

 

   

FIGURA 4.44: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0262) 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 10 μm. 
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FIGURA 4.45: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0262) 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 5 μm. 

   

FIGURA 4.46: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0262) 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 2 μm. 
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FIGURA 4.47: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0262) 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 1 μm. 

 

FIGURA 4.48: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0262) 

obtidas por eletrofiação com o aumento de 500 nm. 
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 A Figura 4.49, mostra de uma visão panorâmica, o conjunto de fibras ou também 

chamada de manta de PVC: MEH-PPV (1:0,0262), com a demarcação de algumas 

contas. 

 

FIGURA 4.49: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras de PVC: MEH-PPV 

(1:0,0262) obtidas por eletrofiação com o aumento de 100 μm. 

  

 Nos itens 4.2.2 a 4.2.7 foi possível observar as principais características das 

soluções eletrofiadas de PVC, MEH-PPV e PVC: MEH-PPV bem como identificar os 

parâmetros de controle da solução para a formação de fibras. Sabe-se que as 

propriedades da solução, incluindo a tensão superficial, massa molar do polímero, 

concentração, viscosidade, volatilidade e condutividade elétrica, têm uma importante 

influência no processo de eletrofiação e na morfologia das fibras 
[66,78]

.  A tensão 

superficial desempenha um papel importante na formação de defeitos ao longo da 

extensão da fibra.  A viscosidade da solução e a condutividade elétrica determinam a 

extensão do alongamento do jato fibroso que, por sua vez, tem influência sobre o 

diâmetro das fibras. Contudo, os efeitos das propriedades da solução são difíceis de 

isolar, uma vez que a alteração de um parâmetro pode afetar as outras propriedades da 
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solução.  Por exemplo, a variação da concentração afetará a tensão superficial, como 

também a viscosidade 
[66,78]

. 

 Portanto, podemos concluir que para se obter nanofibras uniformes e sem 

defeitos (contas e poros) é necessário que se tenha uma rede de cadeias na solução 

polimérica, a qual corresponde a um valor de concentração (viscosidade) mínimo, ou 

seja, a concentração de emaranhado. Sendo assim, neste valor de concentração ocorre o 

emaranhamento das cadeias poliméricas em solução. Ademais com o aumento do valor 

da concentração de emaranhamento e mantendo-se fixo os demais parâmetros do 

processo, a tendência é ocorrer um aumento do diâmetro das fibras. Porem, quando o 

valor da concentração é muito baixo, o emaranhamento das cadeias poliméricas é 

pequeno, causando uma instabilidade capilar na extremidade do jato. Pode também 

ocorrer espalhamento eletrostático em vez de eletrofiação. Neste caso, as partículas 

esféricas ou fibras com contas são obtidas. 

 Para o cálculo do diâmetro médio das fibras fotoluminescentes utilizou-se o 

programa Size Meter 1.0 disponível pelo site (http://lcp.enq.ufsc.br/novoprojeto/) 

gratuitamente. 

 Para tanto, calculou-se o diâmetro médio das fibras e plotou-se o gráfico de 

aumento do diâmetro das fibras em função do aumento da concentração de MEH-PPV 

na solução de PVC (0,1 g/mL), como mostrado na Figura 4.50. 

 Para descrever a variação observada nos valores dos diâmetros e informar a 

homogeneidade ou heterogeneidade de tal conjunto de fibras, utilizamos como 

ferramenta matemática o desvio padrão. Assim, observamos que o valor do desvio 

padrão é alto e que a amostra é heterogênea, ou seja, há nessa amostragem tanto fibras 

com diâmetros em escala nano e micrométrica. 

http://lcp.enq.ufsc.br/novoprojeto/
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FIGURA 4.13: Gráfico de aumento do diâmetro da fibra em função da concentração de MEH-

PPV proporção em massa. 

  

 A partir deste gráfico foi possível também afirmar que há uma tendência em 

aumentar o diâmetro das fibras com o aumento da concentração de MEH-PPV, situação 

esta justificada pela literatura 
[66]

. No entanto é válido acrescentar que mesmo com o 

aumento da concentração de MEH-PPV houve o aparecimento de nanofibras 

fotoluminescentes (com diâmetros abaixo de 100 nm). A Figura 4.51 mostra essa 

variação do diâmetro para as soluções eletrofiadas de PVC e de PVC: MEH-PPV. 
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FIGURA 4.51: Microscopia Eletrônica de Varredura de fibras PVC (a) 1g/mL e de PVC: 

MEH-PPV (b) 1: 0,0005, (c) 1:0,0068 e (d) 1:0,0262) com aumento de 500 nm. Demarcação do 

diâmetro das fibras. 
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4.3 ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NO INFRAVERMELHO 

(FTIR) 

Para a caracterização química, via espectroscopia de absorção no infravermelho, foram 

analisadas tanto soluções quanto a fibra fotoluminescente. As soluções utilizadas são as 

mesmas soluções (PVC, MEH-PPV, PVC/MEH-PPV) preparadas para a fabricação das 

fibras. No entanto, a fibra de PVC: MEH-PPV (1:0,0005) não foi analisada pois não foi 

possível remove-la do papel alumínio onde a mesma foi depositada. Sendo assim, os 

espectros de absorção na região do infravermelho são mostrados nas Figuras 4.15, 4.16 

e 4.17. As bandas observadas nos espectros bem como os grupos funcionais as quais 

elas são relacionadas estão listadas nas Tabelas 1, 2,3 e 4. 

 Iniciou-se a caracterização estrutural, pela análise via espectroscopia de absorção 

no infravermelho da solução de PVC 0,1 g/mL, como mostra a Figura 4.52. Através 

dessa análise foi possível observar bandas de absorção associadas à deformação fora do 

plano C-Cl (540-698 cm
-1

), RHC=CH2 (918 cm
-1

), às ligações dos carbonos vinílicos 

C=C (1650 cm
-1

) e às deformações CH2 (1339 cm
-1

) e CH3 (1432 cm
-1

) e C-H 

(2866,2914-2977 cm
-1

). As bandas observadas no espectro bem como os grupos 

funcionais ao quais elas são relacionadas estão listadas na Tabela 1. 
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FIGURA 4.52: Espectro de absorção no infravermelho da solução de PVC. 

TABELA 1: Bandas vibracionais observadas nos espectros de FTIR e ligações aos quais são 

atribuídas para o PVC. 

 

 

 

 

 

 

 No espectro apresentado para a solução de MEH-PPV 0,00262 g/mL, Figura 

4.53, as bandas mais intensas observadas estão associadas aos modos de vibração dos 

anéis aromáticos (974, 1465-1510 cm
-1

), às deformações CH2 e CH3 (709, 2929-2962 

cm
-1

), às ligações dos carbonos vinílico (974 cm
-1

) e às ligações C-O-C (1045 cm
-1

). As 

 (cm
-1

) Atribuição 

540-698  (C-Cl) 

918  (RHC=CH2) 

970 a (C=C) 

1339-1432  CH3 

2866 as  (C-H) 

2914-2977 as CH2, as 

CH3 

Sendo = deformação fora do 

plano, = deformação angular 

= estiramento da ligação, a = 

antissimétrica, s = simétrica. 
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bandas observadas no espectro bem como os grupos funcionais ao quais elas são 

relacionadas estão listadas na Tabela 2. 
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FIGURA 4.53: Espectro de absorção no infravermelho da solução de MEH-PPV. 

TABELA 2: Bandas vibracionais observadas nos espectros de FTIR e ligações aos quais são 

atribuídas para o MEH-PPV. 

  (cm
-1

) Atribuição 

709  (CH2)n p/n>3 

866  (C-H) 

974 a (C=C) 

1045 s (C-O-C) 

1208-1261 a (C-O-C) 

1357  CH3 

1465-1510 a (C=C) (ar.) 

2873 as  (C-H) 

2929-2962 as CH2, as CH3 

3063  (CH - fenila) 

Sendo = deformação fora do 

plano, = deformação angular 

= estiramento da ligação, a = 

antissimétrica, s = simétrica. 
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 Já no espectro apresentado para a solução de PVC: MEH-PPV (1: 0,0068) 

Figura 4.54, as bandas mais intensas observadas estão associadas aos modos de 

vibração dos anéis aromáticos (974, 1465-1510 cm
-1

), às deformações CH2 e CH3 (709, 

2929-2962 cm
-1

), às ligações dos carbonos vinílico (974 cm
-1

) e às ligações C-O-C 

(1045 cm
-1

). As bandas observadas no espectro bem como os grupos funcionais ao quais 

elas são relacionadas estão listadas na Tabela 3. 
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FIGURA 4.54: Espectro de absorção no infravermelho da solução de PVC:MEH-PPV nas 

proporções (a)1:0,0068 e (b) 1:0,0262. 
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TABELA 3: Bandas vibracionais observadas nos espectros de FTIR e ligações aos quais são 

atribuídas para solução de PVC:MEH-PPV. 

 

 

 

 

 

 

 

 De forma semelhante, realizou-se a análise de espectroscopia no infravermelho 

para as fibras de PVC:MEH-PPV (1:0,0262) antes e após a exposição a radiação azul. 

Sendo assim, as Figuras 4.55 e 4.56 mostram os espectros das fibras antes e após o 

processo de degradação por luz azul. As bandas observadas no espectro bem como os 

grupos funcionais ao quais elas são relacionadas estão listadas na Tabela 4. 
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FIGURA 4.55: Espectro de absorção no infravermelho das fibras de PVC: MEH-PPV 

(1:0,0262)  antes do processo de  degradação. 

 (cm
-1

) Atribuição 

702  (CH2)n p/n>3 

918  (RHC=CH2) 

970 a (C=C) 

1071 a (C-O-C) 

1261  (C-O) 

1339-1432  CH3 

2869 as  (C-H) 

2914-2977 as CH2, as 

CH3 

Sendo = deformação fora do 

plano, = deformação angular 

= estiramento da ligação, a = 

antissimétrica, s = simétrica. 
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FIGURA 4.56: Espectro de absorção no infravermelho das fibras de PVC: MEH-PPV 1:0,0262 

após a exposição a radiação azul por 144 h, fibra degradada. 

TABELA 4: Bandas vibracionais observadas nos espectros de FTIR e ligações aos quais são 

atribuídas para as fibras de PVC: MEH-PPV. 

 

 

 

 

 

 

 Em ambas os resultados, a fibra fotoluminescente de PVC:MEH-PPV (1:0,0262) 

observa-seque as bandas mais intensas observadas estão associadas aos modos de 

vibração dos anéis aromáticos (966 - 957 cm
-1

), às deformações CH2 e CH3 ( 1328-

1428, 2909-2965 cm
-1

), às ligações dos carbonos vinílico (974 cm-1) e à ligações C-O-

C (1255 cm
-1

). No entanto, observa-se também que houve o aparecimento da banda de 

absorção (1744 cm
-1

) em função com a exposição à radiação. Tal banda está relacionada 

 (cm
-1

) Atribuição 

689-697  (C-Cl) 

966-957 a (C=C) 

1193-1241 s (C-O) 

a (C-O) 

1328-1428  CH3 e CH2 

1720  (C=O) 

2935-2997 as CH2, as 

CH3 

Sendo = deformação fora do 

plano, = deformação angular 

= estiramento da ligação, a = 

antissimétrica, s = simétrica. 
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ao grupo carbonila C=O que está sujeita aos efeitos de conjugação. Esse resultado 

fortalece, mais uma vez, os argumentos de que as ligações vinílicas são oxidadas com a 

exposição do MEH-PPV à radiação e ocorre a formação de carbonilas como relatado na 

literatura.  A Tabela 4 resume as principais bandas observadas nos espectros da fibra de 

PVC:MEG-PPV (1:0,0262) antes e após à exposição à radiação azul. 

 Em resumo, dos resultados obtidos através da caracterização de FTIR, pode-se 

concluir que não houve influência do PVC com o MEH-PPV. Logo o papel do radical 

cloro nas amostras é desprezível uma vez o longo tempo de exposição (te =144 h) da 

manta de PVC:MEH-PPV também retifica tal suposição de que o radical cloro poderia 

atuar como catalisador da reação de degradação do MEH-PPV, ou seja, tempo alto 

pressupõe cinética lenta. Ademais, com o aparecimento da banda de absorção do grupo 

carbonila C=O (1744 cm
-1

) em função com a exposição à radiação fortalece, os 

argumentos de que as ligações vinílicas são oxidadas com a exposição do MEH-PPV à 

radiação.   

 

4.4 ESPECTROSCOPIA DE FOTOLUMINESCÊNCIA 

Nesta etapa de caracterização são apresentados os resultados experimentais de medidas 

de fotoemissão das fibras à base de Policloreto de vinila - PVC com poli[2-metóxi-5-

(2etil-hexilóxi)-p-fenilenovinileno] – MEH-PPV expostos ou não à radiação azul. 

Também são apresentados os diagramas de cromaticidade para a possível observação da 

alteração de cor das fibras quando expostas a luz azul. 

 Para estudar a efeito da radiação não ionizante nas propriedades ópticas de das 

fibras luminescentes de PVC: MEH-PPV foram realizadas medidas de espectroscopia 

de fotoluminescência desses sistemas preparados à temperatura ambiente e irradiados 

com luz azul durante um tempo (te) em função da alteração de cor da fibra.  

 Sendo assim foram caracterizadas as fibras de PVC: MEH-PPV com proporções 

de 1:0,0068 e 1:0,0262 respectivamente, conforme procedimento experimental 

apresentado no item 3.4.3 (capítulo 3). As fibras de PVC: MEH-PPV foram 

caracterizadas para verificar a evolução dos espectros de fotoemissão desses sistemas 

quando expostas isoladamente à radiação azul. Os resultados obtidos são apresentados 
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nas Figuras 4.57 a 4.64. Essas Figuras mostram a evolução das formas e das 

intensidades dos espectros de fotoemissão das duas fibras expostas à radiação, bem 

como o comprimento de onda em função do tempo de exposição à radiação.  
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 FIGURA 4.57: Espectro de fotoemissão da fibra de PVC: MEH-PPV (1: 0,0068). 
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FIGURA 4.58: Gráfico de Intensidade em função do tempo de exposição à radiação da fibra de 

PVC: MEH-PPV (1: 0,0068). 
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FIGURA 4.59: Gráfico de Comprimento de onda em função do tempo de exposição à radiação 

da fibra de PVC: MEH-PPV (1: 0,0068). 
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FIGURA 4.60: Espectro de fotoemissão da fibra de PVC: MEH-PPV (1:0,0262) em 

função do tempo de exposição à radiação. 
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FIGURA 4.61: Gráfico de Intensidade em função do tempo de exposição à radiação da 

fibra de PVC: MEH-PPV (1:0,0262). 
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FIGURA 4.62: Gráficos de  Comprimento de onda em função do tempo de exposição à 

radiação da fibra de PVC: MEH-PPV (1:0,0262). 

 

 Dos resultados apresentados das Figuras 4.57 e 4.60 observa-se que os espectros 

de emissão das fibras de PVC: MEH-PPV (1:0,0068 e 1:0,0262) virgem (te = 0), ou 

seja, não exposto à radiação, apresentam máximos de intensidade (λmax) em torno de, 

respectivamente, 582 e 592 nm. Porém com a exposição à radiação (te > 0) observa-se 

claramente, em 4.57 e 4.58 uma diminuição da intensidade do espectro, comportamento 

esperado e justificado pela literatura. Já em 4.60 e 4.61 ocorreu um comportamento 

inesperado que foi o aumento da intensidade do espectro. O comportamento ideal é a 

diminuição da intensidade em função da exposição à radiação, no entanto, tal 

comportamento divergente em 4.60 e 4.61 pode ser possivelmente justificado pela ação 

somatória das emissões de uma fibra luminescente sobre a outra, uma vez que as fibras 

se encontram desordenadas e sobrepostas umas sobre as outras. No entanto tal 

comportamento inesperado não influenciou no deslocamento do comprimento de onda, 

como observado na Figura 4.59 (b) e 4.62 (b), pois em ambos houve deslocamentos de 

λmax para o azul. As variações de λmax e de I(λmax) observadas para a fibra são muito 
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importantes para o desenvolvimento dos sensores de radiação, uma vez que estes 

parâmetros estão relacionados diretamente às variações de cor dos sistemas orgânicos 

preparados. Por exemplo, as Figuras 4.58, 4.59 e 4.61, 4.62 mostram gráficos com as 

curvas de, respectivamente, I(λmax) e λmax vs. te obtidas dos espectros de emissão 

mostrados nas Figuras 4.57 e 4.60. 

 Para ilustrar as mudanças de cores ocorridas mostradas nas Figuras 4.57 a 4.62 

foram obtidos os diagramas de cromaticidade que representam as alterações das cores 

refletidas e emitidas das fibras. Os diagramas foram construídos conforme 

procedimento experimental apresentado no item 3.4.2.2 (capítulo 3). As Figuras 4.63 e 

4.64 mostram os diagramas de cromaticidade das mantas de PVC: MEH-PPV. 

  

FIGURA 4.63: Diagrama de cromaticidade representando as mudanças na cor refletida 

ao longo da exposição à radiação para as fibras com proporção em massa de 1:0,0068 de 

PVC: MEH-PPV. Os resultados foram extraídos das soluções apresentadas nas Fig. 4.57 

a 4.59 . 
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FIGURA 4.64: Diagrama de cromaticidade representando as mudanças na cor refletida 

ao longo da exposição à radiação para as fibras com proporção em massa de 1: 0,0262 

de PVC: MEH-PPV. Os resultados foram extraídos das soluções apresentadas nas Figs. 

4.60 e 4.62. 

 

 Dos resultados apresentados nas Figuras 4.63 e 4.64, observa-se que as regiões 

das transições do vermelho-laranja para o amarelo claro nas cores refletidas e de 

vermelho ao transparente nas cores emitidas foram controladas manipulando 

simplesmente as proporções dos compostos luminescentes nas soluções. Esses 

resultados são úteis não apenas para a confecção de uma tabela de cores comparativa 

com diferentes pontos de dose versus cor, como também para o desenvolvimento de 

sensores nos quais a emissão de radiação vermelha indique que o tempo de radiação 

necessário ao tratamento, ainda não foi alcançado, enquanto a emissão de luz 

transparente indica que a exposição à radiação foi suficiente. Ademais as Figuras 4.65 e 

4.66 mostram fotos das amostras de mantas de PVC: MEH-PPV cujas proporções são 

(1:0,0068) e (1:0,0262) respectivamente antes e após a exposição a radiação azul por 

144h bem como a alteração de cor observada em ambas as amostras. 
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FIGURA 4.65: Fotos da manta de PVC: MEH-PPV (1:0,0068) (a) virgem e (b) antes e 

depois a exposição à radiação azul por 144h. 

 

 A Figura 4.65 (a) mostra uma foto da manta de PVC: MEH-PPV (1:0,0068) logo 

após o processo de eletrofiação, após ter sido retirada da lamina de alumínio. É notória a 

aparência das fibras enoveladas de cor rosa com aparência semelhante a um tucho de 

algodão. Já em 4.65 (b) uma pequena amostragem da manta virgem e degradada após 

144h sob-radiação azul foi colocada dentro de uma placa petri de vidro para a 

comparação da alteração de cor  

(b) (antes) 

(depois) 

(a) 
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 De forma semelhante à Figura 4.66 (a) mostra uma foto da manta de PVC: 

MEH-PPV (1:0,0262) logo após o processo de eletrofiação, no momento em que a 

manta está sendo retirada da lamina de alumínio. 

 

 

FIGURA 4.66: Fotos da manta de PVC: MEH-PPV (1:0,0262) (a) virgem e (b) antes e 

depois a exposição à radiação azul por 144h. 

 

 É notória, na Figura 4.66 (a), a aparência da manta (ou das fibras sobrepostas) de 

cor vermelha com aparência semelhante a um tucho de algodão. Já em 4.66 (b) uma 

pequena amostragem da manta virgem e degradada após 144h sob-radiação azul foi 

colocada dentro de uma placa petri de vidro para a comparação da alteração de cor. 

 Observou-se através das imagens mostradas nas Figuras 4.65 e 4.66 a alteração 

(a) 

(b) 

(depois) (antes) 
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da cor da manta para o transparente após a exposição à radiação azul por 144h. Em 

ambas as fibras a descoloração está relacionada à degradação do MEH-PPV. 

 

4.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nesse capítulo foi mostrada a fabricação de fibras fotoluminescentes em escala nano e 

micrométricas com potencial aplicação como um sensor inteligente de radiação para 

utilização no tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal. O desenvolvimento desse 

trabalho iniciou-se com a proposta de produzir fibras e nanofibras de PVC, MEH-PPV e 

PVC:MEH-PPV a partir da técnica de eletrofiação, para o desenvolvimento de sensor 

unidimensional (1D) que tem sua cor emitida alterada do vermelho ao transparente com 

a exposição à radiação, permitindo, fácil leitura de dose, praticidade e confiabilidade.

 Ademais, foi possível através da técnica de eletrofiação fabricar fibras e 

nanofibras de PVC e PVC:MEH-PPV, além disso, correlacionar a incorporação do 

MEH-PPV ao diâmetro da fibra. Ou seja, o aumento da proporção do polímero 

luminescente à solução de PVC 0,1 g/mL conduziu ao aumento do diâmetro das fibras. 

Já em relação ao número de contas houve um decréscimo de numero de contas 

observado em função ao aumento da concentração de MEH-PPV. Outra característica 

significante a ser destacada foi ao tempo de degradação da fibra sob-radiação azul. 

Observou-se que aparentemente que o radical cloro do PVC não interferiu na cinética de 

degradação do MEH-PPV, pois esta se apresentou lenta. No entanto, as fibras e 

nanofibras de PVC:MEH-PPV responderam positivamente à exposição a radiação azul, 

uma vez que houve alteração da cor do vermelho ao transparente em função do tempo 

de exposição. 

  Esses fatores atrelados à simplicidade de fabricação e baixo custo de 

processamento e de materiais utilizados mostram o grande potencial de aplicação dessas 

fibras e nanofibras fotoluminescentes como dosímetros de radiação unidimensionais 

preparados e caracterizados neste trabalho. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSÃO  

Neste trabalho foram preparados, por eletrofiação, e caracterizadas nano e microfibras 

fotoluminescentes baseadas em dois compostos orgânicos, o MEH-PPV (polímero 

orgânico conjugado luminescente) e o PVC (polímero convencional como matriz), para 

possível aplicação como sensores de radiação azul. A utilização do sistema de 

eletrofiação permitiu fabricar fibras com diâmetros reduzidos de 80 nm a 2μm, cuja 

composição de PVC:MEH-PPV influencia diretamente essa grandeza. A exposição de 

um sistema composto pela mistura dos dois materiais à radiação resultou em alterações 

gradativas nas cores refletidas e emitidas da mistura devido, principalmente, às 

mudanças nas propriedades ópticas e estruturais do MEH-PPV. Tais mudanças de cor 

são o resultado direto de processos de fotodegradação do MEH-PPV, que apesar de 

deletérios às aplicações desse polímero em dispositivos luminosos, sobretudo diodos 

emissores de luz e displays, possibilitou o desenvolvimento de um conjunto de fibras 

fotoluminescentes com acúmulo de dose quando expostos a radiação azul.  

 Outra característica importante a ser destacada é a possível atuação dos radicais 

cloro na fotodegradação do MEH-PPV. Observou-se que nesse sistema a cinética da 

reação foi lenta. Assim pode-se afirmar que os radicais cloro não atuaram como 

catalisadores da reação como o esperado. Por outro lado, o estudo do efeito da 

concentração das soluções de PVC:MEH-PPV mostrou que a proporção de MEH-PPV à 

solução de PVC teve relação direta com o diâmetro das fibras. Ademais, o estudo da 

fotodegradação permitiu-nos concluir que a alteração da cor esta relacionada à 

diminuição no tamanho efetivo da conjugação da cadeia polimérica principal desse 

polímero. Nesse caso, com a substituição de ligações vinílicas por grupos carbonilas, já 

bastante explorada na literatura. Em relação às propriedades ópticas, os resultados 

obtidos mostraram que as soluções orgânicas apresentaram alteração das cores refletida 

e emitida do vermelho-laranja ao transparente ou incolor. Isso poderá possibilitar, por 

exemplo, a fabricação de tecidos que mudam de cor com a radiação. Assim, de acordo 

com a proposta da eletrônica orgânica: dispositivos “vestíveis” que tem sua cor alterada 

com a exposição à radiação. 

 Em resumo, dos resultados obtidos ficou claro que:  
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 É possível fabricar fibras e nanofibras de PVC e PVC:MEH-PPV (veja Figs 4.1 

– 4.3, 4.14-4.18 e 4.25 – 4.49); 

 O aumento da concentração de MEH-PPV está diretamente relacionado ao 

aumento do diâmetro das fibras de PVC:MEH-PPV. Possivelmente, este efeito 

está associado ao aumento da viscosidade além do consequente aumento de 

emaranhado de cadeias poliméricas na solução (veja Figura 4.50); 

 O número de contas diminuiu enquanto que o numero de poros aumentou com o 

aumento da concentração de MEH-PPV na solução. 

 Aparentemente, não há relação do cloro do PVC na cinética de degradação do 

MEH-PPV, o que contrapõe aos resultados prévios da literatura 
[81]

. Isso pode 

estar associado à concentração de MEH-PPV utilizada na composição das fibras. 

Nesse caso, a cinética de degradação induzida pela presença do radical cloro 

seria “imperceptível” por FTIR levando-se em consideração às condições usadas 

para exposição das mesmas à radiação; 

 As mantas de PVC:MEH-PPV responderam positivamente à exposição a 

radiação azul (veja Figs 4.57 a 4.62).  

 Saliente-se ainda que a partir desse trabalho estão abertas perspectivas para o 

desenvolvimento de outros tipos de sensores unidimensionais com propósitos de 

controle quantitativo e qualitativo das taxas exposição em regiões específicas e 

reduzidas. Neste sentido, nesse trabalho, estamos dando um grande passo ruma à 

nanotecnologia no sentido de se utilizar a técnica de eletrofiação para produção de 

sensores em escala cada vez menores aliando a esta a utilização de diferentes materiais 

orgânicos, muito utilizados na fabricação de dispositivos de luz (OLED’s), como 

elemento ativo de dosímetros. Contudo, embora muito explorados para uso em OLED’s, 

há poucos trabalhos 
[111]

 na literatura que usa a técnica de eletrofiação e a mistura desse 

sistema orgânico em displays. Logo, além da utilização simultânea da técnica e dos 

materiais em dosímetros, também vale ressaltar que este trabalho é um dos pioneiros na 

utilização de misturas de PVC e MEH-PPV para fabricação de dispositivos eletrônicos 

orgânicos. Finalmente, vale ressaltar, mais uma vez, que as fibras luminescentes 

propostas fabricadas pela técnica de eletrofiação à base de polímeros convencionais e 

luminescentes para a possível aplicação como dosímetro para o monitoramento da 

radiação empregada na terapêutica da hiperbilirrubinemia é um sistema inovador de 

controle de qualidade dos equipamentos de fototerapia neonatal. 
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 A título de ilustração, a Figura 5.1 mostra o conjunto de nano e microfibras 

luminescentes obtidas pela técnica de eletrofiação à base de PVC:MEH-PPV para 

possível aplicação como sensor unidimensional inédito. Nesse caso em especial, a 

possibilidade de fabricação de dispositivos “vestíveis”, tais como tecidos, à base dessas 

fibras, cuja cor seja alterada pela exposição a diferentes energias e doses de radiação. 

 

 

FIGURA 5.1: Foto do conjunto de micro e nanofibras luminescentes obtidas pela técnica de 

eletrofiação à base de PVC:MEH-PPV. 
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CAPÍTULO VI  

PRINCIPAIS RESULTADOS GERADOS  

Apresentações de Trabalho  

nanofibers by electrospinning. XIII Encontro da Sociedade Brasileira de Pesquisa em 

Materiais, 2014.  
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