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Sistema polimérico luminescente para dosimetria 

tridimensional para determinação de campo de radiação gama 

(60Co). A foto mostra os sistemas poliméricos expostos a doses 

compreendidas entre 0 kGy e 250 kGy. Curvas respostas dose-

cor desses sistemas podem ser aplicadas na determinação de 

campos de radiações no espaço 3D. Tal dispositivo surge como 

uma nova classe de dosímetros de fácil processamento e capaz 

de fornecer a resposta dose-cor em tempo real. 
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RESUMO 

A determinação de campo de radiação é atualmente uma necessidade no controle e 

monitoramento de tratamentos terapêuticos e processos de irradiação industriais. Neste contexto, o 

desenvolvimento de dosímetros capazes de aferir, verificar e acompanhar tais processos no espaço é 

de grande importância. O presente trabalho tem por objetivo desenvolver um sistema luminescente 

tridimensional que apresente resposta ótica em tempo real quando exposto a radiação gama (60Co - 

2.200 TBq ou 60.000 Ci). Para atingir esse objetivo foi preparado um sistema 3D (da ordem de cm3) 

à base de poli[2-metóxi,5-(2’etil-hexiloxi)-p-fenilenovileno (MEH-PPV) em matriz incolor, inerte e 

atóxica de policloreto de vinila (PVC) e plastificante diisononil ciclohexano-1,2-dicarboxilato 

(DINCH). O MEH-PPV foi escolhido por apresentar efeitos de fotoxidação e variação de cor quando 

exposto tanto à radiação gama (60Co), quanto à luz azul. Assim, para fins de avaliação sistemática da 

resposta ótica das estruturas DINCH:MEH-PPV:PVC, filmes (área ~ 1 cm2) e cilindros (diâmetro ~ 

5 mm, altura  10 mm) foram inicialmente expostos à luz azul (LED, max = 450 nm). Em seguida, 

estruturas 3D foram expostas a diferentes doses (de 1 kGy a 250 kGy) de radiação gama. Como 

característica mecânica, os sistemas apresentaram módulo de elasticidade de 23 GPa e alongamento 

de 254%. Tais resultados são típicos de materiais com propriedades elásticas e demonstram 

claramente que o sistema DINCH:MEH-PPV:PVC pode ser empregado como um sólido 

deformacional, ou seja, um gel. Além disso, observou-se que o material é homogêneo (em escala 

ótica) e apresenta variação perceptível de mudança de cor com a dose (i.e., sensibilidade a olho nu) 

da ordem de 1 kGy, atingindo o incolor com 250 kGy. Resultados de FTIR confirmam processos 

fotoxidativos do MEH-PPV que, por sua vez, estão relacionados a mudança de cor do vermelho ao 

incolor e, portanto, a queda e deslocamento para menores comprimentos de onda dos espectros de 

fluorescência e absorção do DINCH:MEH-PPV:PVC. Tais resultados não deixam dúvidas quanto ao 

potencial que polímeros luminescentes apresentam para desenvolvimento de sistemas sólidos 

tridimensionais para medição, aferição e verificação de campo de radiação gama.  
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ABSTRACT 

The determination of the radiation field is currently a need for monitoring and control of 

therapeutic treatments and industrial irradiation processes. In this context, the development of 

dosimeters able to measure, verify and monitor such processes in space is of great importance. This 

study aims to develop a three-dimensional light-emitting optical system that provides real-time 

response when exposed to gamma radiation (60Co - 2.200 TBq ou 60.000 Ci).  To achieve this goal, 

was prepared a 3D system (around cm3) was produced based on poly[2-methoxy-5-(2’-

ethylhexyloxy)-p-phenylene vinylene] (MEH-PPV)  in colorless, inert and non-toxic matrix of 

polyvinyl chloride (PVC) and plasticizer 1,2-cyclohexane dicarboxylic acid diisononyl ester 

(DINCH). The MEH-PPV was chosen because it has effects of photooxidation and color variation 

when exposed either to gamma radiation (60Co) and blue light. So for systematic assessment purposes 

the optical response of DINCH:MEH-PPV:PVC structures, films (area ~ 1 cm2) and cylinders 

(diameter ~ 5 mm, height ~ 10 mm) were initially exposed to blue light (LED, max = 450 nm). Then 

3D structures were exposed to different doses (1 kGy to 250 kGy) of gamma radiation. As a 

mechanical characteristic, the systems presented modulus of 23 GPa and stretching of 254%. These 

results are typical of materials with elastic properties and it clearly demonstrate that the system 

DINCH:MEH-PPV:PVC can be used as deformable solid, i. e., a gel. Furthermore, it was observed 

that the material is homogeneous (in optical level) and presents perceptible changes in color with 

dose (i.e., sensitivity to the naked eye)  from ~ 1 kGy to 250 kGy, dose that it becomes colorless. 

FTIR results confirm photooxidation processes in MEH-PPV, and it consequent color change from 

red to colorless  associated with the shift to shorter wavelengths of absorption and fluorescence 

spectra of DINCH:MEH-PPV:PVC. These results leave no doubt as to the potential of luminescent 

polymers have for the development of three-dimensional solid systems for measurement, calibration 

and verification of gamma radiation field. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

O controle de doses de exposição provenientes de fontes de radiação é fundamental para 

o tratamento de algumas enfermidades, ou até mesmo para controle do tempo em que algum 

material ou ser vivo pode ficar exposto a certos tipos de radiações.[1, 2] Tal controle requer o uso 

de sistemas com capacidade de quantificar o tempo-dose que um dado sistema pode receber. 

Esses sistemas são chamados de dosímetros que, em geral, são dispositivos simples e que 

apresentam leitura direta de dose. Por outro lado, dosímetros mais complexos requerem o uso 

de equipamentos para a leitura, análise e resposta indireta dos dados. Dentre os dispositivos 

simples e complexos, destacam-se os dosímetros poliméricos, que vem sendo desenvolvidos há 

anos tanto para indicação de feixes de doses, como também para a determinação de campos de 

radiação tridimensional devido à sua natureza química.[3] Se por um lado esses materiais são 

amplamente usados em dosimetria das radiações, em muitos casos, para determinação de campo 

de radiação, eles apresentam limitações operacionais que dificultam seu uso em larga escala e 

sua leitura em tempo real. Dessa forma, tais sistemas necessitam técnicas e equipamentos 

adequados para leitura de doses. Esse é o caso, por exemplo, do sistema Fricke[3, 4], que 

apresenta uma reação de polimerização cruzada quando exposto à radiação. Essa, por sua vez, 

é detectável apenas por imagens de tomografia tridimensional. Consequentemente, o 

desenvolvimento de novos dosímetros tridimensionais tem ganhado destaque especial no 

mundo científico e tecnológico, não apenas para suprir as necessidades de baixo custo 

necessárias à implementação desses sistemas, como também devido a necessidade recorrente 

de leitura de dose em tempo real para tomadas de decisões rápidas e eficazes. Esse é, por 

exemplo, o caso de tratamentos de radioterapia, onde o controle e o acompanhamento da dose 

em tempo real pode ser vital para os pacientes oncológicos. 

No que tange ao uso de polímeros como materiais potenciais para a dosimetria 

tridimensional, destacam-se os polímeros luminescentes, os quais apresentam resposta em sua 

coloração quando expostos à radiação ionizante ou não-ionizante.[3] Portanto, apresentam 

potencial para o mapeamento espacial da dose de radiação através da variação da cor. Neste 

caso, a avaliação da resposta espacial se daria pelo acompanhamento da degradação ao longo 

do volume desses materiais. Este sistema poderia, por exemplo, fornecer em tempo real a 

resposta da dosagem recebida permitindo a aplicação em alguns processos que utilizam a 



2 

 

radiação, abrindo espaço para novas aplicações aos polímeros, não apenas para a área 

hospitalar, como também no retardo do processo de maturação de alimentos, esterilização de 

embalagens, redução de patógenos ou outras aplicações, como é mostrado na Figura 1.1. 

Portanto, desenvolver novos materiais com essas características é o foco deste trabalho. 

 

FIGURA 1.1 – Esquema representativo de algumas aplicações que utilizam a radiação.[5-7] 

1.1 Objetivo do Trabalho 

O objetivo central desse trabalho foi investigar a variação de cor, induzida pela 

exposição à radiação gama (60Co / 2.200 TBq ou 60.000 Ci), ao longo de um sistema sólido 3D 

composto por um polímero luminescente (MEH-PPV) em matriz inerte e incolor de PVC. Para 

atingir esse objetivo, foram propostos os seguintes objetivos específicos, a saber:  

 Preparar um sistema polimérico da ordem de cm3 e sensível à radiação gama; 

 Caracterizar e investigar as propriedades mecânicas, estruturais, de absorção e 

fluorescência de um sistema tridimensional à base MEH-PPV e PVC; 

 Avaliar a variação de cor induzida pela radiação ionizante gama no espaço 3D pela 

exposição de filmes e cilindros à base de MEH-PPV e PVC. Para tanto, os sistemas foram 

expostos à radiação não-ionizante azul, para estudo da viabilidade técnica dos materiais e 

resposta, que servirá de comparação com os resultados obtidos pela exposição à radiação 

ionizante gama; 
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 Expor os filmes e cilindros de MEH-PPV e PVC a diferentes doses de radiação ionizante 

gama. Em seguida, investigar as propriedades óticas e estruturais das amostras pela variação de 

cor ao longo do sistema 3D; 

 Finalmente, avaliar as características dos sistemas produzidos como sensores 

tridimensionais de radiação ionizante gama. 

1.2 Descrição do Trabalho 

Esse trabalho foi dividido em seis partes. Na primeira delas, Capítulo 2, é apresentada 

uma revisão detalhada da literatura, que aborda desde a radiação até os materiais promissores 

para o desenvolvimento de sensores para monitoramento de radiações. Em seguida, no 

Capítulo 3, são apresentados os materiais com a justificativa do uso de cada um no sistema 

polimérico, assim como a forma de preparo das amostras. Na sequência, no Capítulo 4, são 

descritos os equipamentos utilizados nesse trabalho e é feita breve descrição da fonte de 

cobalto-60 do CDTN. As análises dos resultados obtidos são mostradas e discutidas no 

Capítulo 5. Por fim, a conclusão do trabalho é apresentada no Capítulo 6. 

1.3 Metodologia 

Para sintetizar a metodologia proposta neste trabalho, o fluxograma da Figura 1.2 mostra 

as principais etapas realizadas. Inicialmente foi feito um estudo sobre o sistema polimérico e os 

seus materiais constituintes, em seguida foram feitas as primeiras amostras incialmente por 

casting e depois por wirebars, foram realizados estudos fundamentais sobre o material 

utilizando as amostras puras (sem exposição), na sequência as amostras foram expostas à 

radiação não ionizante azul e a resposta cor/tempo de exposição estuda, por fim, as amostras 

foram expostas à radiação ionizante gama e a resposta dose/cor estudada e comparada a resposta 

das amostras obtidas com a radiação não ionizante azul. Assim, este trabalho buscou o 

desenvolvimento de um sistema polimérico 3D capaz de monitorar médias e altas doses de 

radiação gama. 
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 FIGURA 1.2 – Fluxograma das principais etapas realizadas para atingir os objetivos deste trabalho. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo será apresentada uma revisão bibliográfica a qual fornecerá o 

embasamento para o desenvolvimento de sistemas poliméricos 3D com potencial para a 

dosimetria de radiações, abordando desde conceitos fundamentais como radiação e sua 

interação com a matéria até a descrição do campo de dosimetria dessas radiações. Por fim, será 

abordada uma descrição de materiais promissores para o desenvolvimento de sistemas 

poliméricos capazes de monitorar as radiações. 

2.1 Radiação 

A radiação eletromagnética é constituída por vibração simultânea de campos 

magnéticos e elétricos, perpendiculares entre si, originados durante a transição eletrônica, pela 

movimentação da carga e momento magnético da partícula.[1] Por ordem decrescente de 

frequência (ou crescente de comprimento de onda), o espectro eletromagnético é composto por 

raios gama, raios X, radiação ultravioleta, luz visível, raios infravermelhos, micro-ondas e 

ondas de rádio. As ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio material para 

propagarem-se e se deslocam no vácuo à velocidade da luz. As ondas eletromagnéticas 

apresentam as propriedades típicas do movimento ondulatório, como a difração e a 

interferência.[8] O comprimento de onda (𝝀) e a frequência (𝒇) das ondas eletromagnéticas se 

relacionam de acordo com a expressão matemática: 

𝝀 = 𝒄/𝒇      (1.1) 

como c é a velocidade da luz no vácuo (3𝑥108 𝑚/𝑠), decorre que, cada comprimento de onda 

tem uma frequência correspondente e vice-versa. Estudos posteriores de Max Planck e, mais 

tarde, de Albert Einstein permitiram estabelecer a quantidade de energia (𝑬) transportada por 

uma onda, expressa pela Eq. (1.2), onde 𝒉 representa a constante de Plank (6,55𝑥10−34J. s). 

𝑬 = 𝒉. 𝒇      (1.2) 

Tomando-se Eq. (1.1) e (1.2) encontra-se a energia da radiação em função do 

comprimento de onda: 
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𝑬 = 𝒉𝒄/𝝀      (1.3) 

Pesquisas posteriores descobriram que a radiação interage com os corpos materiais e em 

consequência delas, atribui-se uma dupla natureza à luz; ondulatória e corpuscular. “O caráter 

ondulatório diz respeito aos fenômenos de difração, interferência e polarização. O aspecto 

corpuscular liga-se à sua capacidade de ‘empurrar’ e desviar as partículas materiais, como 

ocorre nas colisões entre corpos; constituem exemplos o efeito fotoelétrico e o efeito 

Compton”.[9]
 

2.1.1 Subdivisões do espectro eletromagnético 

O espectro eletromagnético representa o conjunto de todas as ondas eletromagnéticas. 

Algumas podem ser captadas pelo olho humano, no entanto, a maior parte delas são invisíveis. 

A Figura 2.1 representa o espectro e suas subdivisões, logo a seguir são descritas algumas 

dessas subdivisões:[10] 

 

FIGURA 2.1 - Espectro eletromagnético com destaque para o espectro visível.[11] 

 

 Infravermelho: É uma radiação não ionizante na região invisível do espectro 

eletromagnético que está adjacente aos comprimentos de onda longos ou após o final vermelho 

do espectro da luz visível. Ainda que para os vertebrados ela não seja percebida na forma de 

luz, a radiação infravermelha pode ser percebida como energia térmica (calor). Essa radiação é 

muito utilizada nas trocas de informações entre computadores, telefonia móvel (celulares) e 

outros equipamentos eletrônicos.[10, 11] 
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 Visível: É a porção do espectro eletromagnético cuja radiação pode ser captada pelo 

olho humano. Essa radiação é denominada de luz visível ou simplesmente luz. Essa faixa do 

espectro situa-se entre a radiação infravermelha e a ultravioleta. Cada frequência do espectro 

visível é associada a uma cor, como se seguem as cores de um arco-íris.[10, 11] 

 

 Ultravioleta (UV): É a radiação eletromagnética cujo comprimento de onda é menor 

que o da luz visível e maior que o dos raios-X. A radiação UV é subdividida em UV próximo 

(comprimento de onda de 380 até 200 nm), UV distante (de 200 até 10 nm) e UV extremo (de 

1 a 31 nm). Em termos de efeito à saúde humana e ao meio ambiente, os raios UV classificam-

se como: UVA (400 – 320 nm, chamada de "luz negra" ou onda longa), UVB (320–280 nm, 

chamada de onda média) e UVC (280 - 100 nm, chamada de UV curta ou "germicida"). A maior 

parte dessa radiação, que é emitida pelo sol, é absorvida pela atmosfera terrestre.[10, 11] 

 

 Raios-X: São emissões eletromagnéticas de natureza semelhante à luz visível. O seu 

comprimento de onda vai de 0,05 angstrom (5 pm - picômetros) até dezenas de angstrons (1 nm 

- nanômetro). Na medicina os raios X são importantes e são utilizados nas análises das 

condições dos órgãos internos, pesquisas de fraturas, tratamento de tumores, câncer, doenças 

ósseas, etc.[10, 11] 

 

 Raios Gama: É um tipo de radiação eletromagnética que é produzida geralmente por 

elementos radioativos ou processos subatômicos. Esse tipo de radiação é muito energético, 

sendo também produzido em fenômenos astrofísicos de grande violência. O seu comprimento 

de onda pode variar desde alguns picômetros até comprimentos muito menores. Os raios gama 

são classificados como radiação ionizante, devido à sua elevada energia, e podem causar danos 

no núcleo das células, por isso são usados para esterilizar equipamentos médicos e alimentos.[10, 

11] A radiação gama tem diversas aplicações no ramo da ciência, dentre elas, destacam-se as 

seguintes aplicações cujas representações são mostradas na Figura 2.2:  

o Na medicina, são usadas para eliminar e tratar certos tipos de cânceres e tumores, por 

exemplo, a radioterapia externa (teleterapia). Os raios gama ao passarem através do tecido do 

corpo produzem ionização no tecido (surgimento de cargas elétricas).[2, 5, 12] 
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o Na indústria, os raios gama são utilizados para examinar fundições metálicas ou soldas 

em tubulações de petróleo na busca por pontos fracos. Os raios passam através do metal e 

escurecem um filme fotográfico colocado em lugares opostos aos pontos investigados. Eles 

também são muito empregados na indústria alimentícia como aplicações em irradiação dos 

alimentos para reduzir o número de bactérias patogênicas utilizando doses compreendidas entre 

1 kGy e 10 kGy, em esterilização de embalagens alimentícias para prevenir a decomposição e 

a toxidez de origem microbiana com doses compreendidas entre 25 kGy e 45 kGy e em 

radurização para o retardo do processo de maturação dos alimentos com doses compreendidas 

entre 0,4 kGy e 2,5 kGy.[6, 13, 14] 

 

FIGURA 2.2 – Da direita para esquerda: teleterapia (medicina), esterilização, radiciação e radurização de 

alimentos.[5, 13, 14] 

2.1.2 Tipos de Radiações 

As subdivisões do espectro eletromagnético podem ser agrupadas de acordo com sua 

interação com a matéria, a saber: radiações ionizantes e não ionizantes. 

As radiações ionizantes são ondas eletromagnéticas de frequência muito elevada (raios 

X e gama), que contêm energia suficiente para conduzir átomos ou moléculas à ionização 

mediante a ruptura das interações atômicas que mantêm unidas as moléculas na célula. Ao 

atravessar um material, este tipo de radiação transfere energia para as partículas que são 

encontradas em sua trajetória. Caso a energia transferida seja superior à energia de ligação do 

elétron com o núcleo, esse será ejetado de sua órbita. O átomo é momentaneamente 

transformado em um íon positivo. O elétron desloca-se no sistema, impulsionado pela energia 

cinética adquirida neste processo. Esta energia é transferida para cada elemento/partícula com 

que o elétron interage e novos íons podem, assim, serem introduzidos na matéria.[15, 16] O 

processo é interrompido quando a energia total é dissipada em interações (choques) e os elétrons 

acabam capturados por moléculas do sistema.  
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As radiações não ionizantes constituem, de forma geral, a parte do espectro 

eletromagnético cuja energia é relativamente baixa, tornando-a ineficiente em romper as 

ligações atômicas. Entre elas encontram-se a radiação ultravioleta, a luz visível, a radiação 

infravermelha, os campos de rádio frequências e micro-ondas, os campos de baixa frequência 

e os campos elétricos e magnéticos estáticos. As radiações não ionizantes, mesmo quando são 

de alta intensidade, não podem causar ionização em um sistema biológico. Contudo, provou-se 

que essas radiações causam outros efeitos biológicos, como por exemplo, aquecimento, 

alteração das reações químicas ou indução de correntes elétricas nos tecidos e nas células.[15, 16] 

Devido a essa interação da radiação com a matéria, a ciência vem utilizando a radiação em 

diversas áreas do conhecimento. Sua utilização intensificou a preocupação com os efeitos 

colaterais. O habitat humano é bombardeado todos os dias por radiações, sejam elas originadas 

do sol e outras fontes naturais ou por fontes artificiais, como celulares, usinas, exames como 

ultrassom e raio-x, etc[15]. A Figura 2.3 mostra alguns níveis de radiações em Sievert (Sv), que 

é a unidade usada para dar uma avaliação do impacto da radiação ionizante sobre os seres 

humanos, com a identificação de suas fontes.[17]  

 

FIGURA 2.3 - Níveis de radiação e suas fontes.[18] 

As principais radiações eletromagnéticas ionizantes de interesse são as radiações X e 

gama. Devido ao seu caráter ondulatório, ausência de carga e massa de repouso, essas radiações 

podem penetrar em um material e percorrer grandes espessuras antes de sofrer a primeira 

interação. A exposição do homem ou parte de seus tecidos à radiação, pode causar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

resultados bastante diferenciados, seja de uma única vez de maneira fracionada (fazendo uma 
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radiografia ou em tratamento radioterápico) ou de forma periódica (rotinas de trabalho com 

material radioativo). Além disso, o processo de ionização ao modificar os átomos pode alterar 

a estrutura das moléculas que os contêm. Se a energia de excitação ultrapassar a de união entre 

os átomos, pode ocorrer quebra das ligações químicas e consequentemente mudanças 

moleculares. A metade da energia transferida pela radiação ao tecido induz excitações, cujas 

consequências, são menores que as de ionização. 

Além do mais, se as moléculas modificadas compõem uma célula, esta pode sofrer as 

consequências de suas alterações, direta ou indiretamente, com a produção de radicais livres, 

íons e elétrons. Os efeitos da radiação dependem da dose e sua taxa, do fracionamento, do tipo 

de radiação, do tipo de célula ou tecido e do indicador (endpoint-valor limite) considerado. Tais 

alterações nem sempre são nocivas ao organismo humano. Se a substância modificada possui 

um papel crítico para o funcionamento da célula, pode resultar na alteração ou na morte da 

célula. Em muitos órgãos e tecidos o processo de perda e reposição celular faz parte de sua 

operação normal. A célula modificada, ao manter sua capacidade reprodutiva, pode 

potencialmente dar origem a um câncer. A gravidade dos efeitos varia de acordo com a dose 

absorvida, por isso, existe um limite de dosagem na qual acima dela, os efeitos serão 

provavelmente observados. [15, 16] Portanto, é necessário e vital o monitoramento da exposição 

a fontes de radiação. Com isto surge uma nova área de pesquisa, o monitoramento de doses de 

exposição a radiações, sejam elas ionizantes ou não – a dosimetria. 

2.2 Dosimetria 

Com o monitoramento de exposição à radiação, surgiu a dosimetria. A radiação é 

estudada por diversos fatores, principalmente, pelos efeitos prejudicais que ela pode trazer para 

os seres vivos, em especial ao ser humano. A radiação possui diversas aplicações, desde 

tratamento de doenças à esterilização de embalagens. Para todos os tipos de tratamentos há uma 

dosagem específica e/ou um valor limite em que um sistema pode ser exposto à radiação. Para 

estes casos existem os estudos sobre rádio proteção[1, 17, 18]. 

De acordo com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN, “a proteção 

radiológica ou radioproteção consiste no conjunto de medidas que visam proteger o ser humano 

e seus descendentes contra possíveis efeitos indesejados causados pela radiação ionizante. A 
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radioproteção compreende o estudo das radiações ionizantes, da constituição da matéria, da 

interação da radiação ionizante com a matéria, da célula, dos efeitos biológicos associados ao 

ser vivo, de blindagem, de formas de proteção à radiação e da legislação aplicada à área”.[19]
 

O uso de radiação em tratamentos médicos vem crescendo ao longo do século, desde o 

comum exame de raio-x ao moderno tratamento do câncer. Para que o tratamento seja efetivo 

o tempo e a dose de exposição devem ser muito bem monitorados, pois a falta de controle destes 

resulta em subdosagem ou sobredosagem de exposição, o que pode resultar em um tratamento 

ineficaz ou danos irreversíveis. A Figura 2.4 mostra alguns tipos de tratamento que utilizam 

radiações ionizantes. 

 

FIGURA 2.4 – Tratamento de radioterapia, imagem de raio-X e esterilização de alimentos, respectivamente.[20, 21] 

Foram desenvolvidos dosímetros para o monitoramento da radiação. Esses 

sistemas/dispositivos monitoram a radiação por meio de alguma interação de sua composição 

com determinados tipos de radiações. Por exemplo, o dosímetro de bolso é uma câmara selada 

que contém um determinado gás e dois eletrodos de fibra de quartzo, um deles é uma base fixa 

e o outro é fino e móvel em relação à base. Com a ajuda de um carregador externo, cargas 

positivas são induzidas nos dois eletrodos, fazendo com que o eletrodo móvel se desloque 

devido à repulsão coulombiana entre as cargas de mesmo sinal. As ionizações produzidas no 

gás pela radiação incidente fazem com que as cargas induzidas inicialmente sejam reduzidas, 

permitindo a gradativa movimentação da fibra de quartzo à sua posição original, descarregando 

o eletroscópio conforme a intensidade de ionizações produzidas, ou seja, da exposição a que o 

dosímetro foi submetido.[22, 23] 
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2.2.1 Dosímetros 

A pesquisa em dosimetria possibilitou o desenvolvimento de diversos tipos de 

dosímetros, desde modelos mais simples a modelos mais complexos. Os tipos de dosímetros 

mais conhecidos serão descritos a seguir: 

Filmes Fotográficos: Compostos por filmes finos, baseiam-se em chapas fotográficas 

sensibilizadas pela interação da radiação em emulsão fotográfica. São sensores muito sensíveis, 

sua maior vantagem, podendo obter informações no intervalo de 10-3~1 Gy.[24] Devido a sua 

sensibilidade, este dosímetro tem que ficar acondicionado protegido do contato com a luz, do 

calor e de quaisquer substâncias químicas. Sua maior desvantagem é a necessidade de um 

equipamento para sua leitura e interpretação. 

Canetas Dosimétricas: As canetas dosimétricas ou câmaras de ionização de bolso 

possuem as dimensões de uma caneta comum. No seu interior existe uma câmara de ionização 

acoplada a um capacitor que armazena as cargas produzidas pelo do detector. A carga 

armazenada no capacitor é medida após a exposição através de um leitor externo, sua precisão 

vai de 0 mGy a 0,1 Gy.[24] Sua maior desvantagem é a pouca precisão, que é aproximadamente 

15%, além de permitir a detecção apenas unidirecional. 

Dosímetros Termoluminescentes: Esse tipo de dosímetro utiliza o princípio da 

termoluminescência, que é a propriedade de alguns materiais de emitir luz quando aquecidos. 

A quantificação da luz termoluminescente é feita por uma fotomultiplicadora acoplada ao 

sistema de aquecimento do material termoluminescente. A emissão de luz termoluminescente 

é representada por uma curva que relaciona luz emitida em função da temperatura de 

aquecimento e dessa relação determina-se a dose incidida no detector.[24] Esse dosímetro 

apresenta diversas vantagens em comparação aos demais métodos dosimétricos, como larga 

faixa de operação (10-6 a 105 Gy), sensibilidade à radiação Gama, Beta, Raio X, UV (alguns a 

nêutrons) e rápida leitura de dosagem. A desvantagem desse dosímetro é a dificuldade de seu 

desenvolvimento e os materiais para sua composição devem apresentar características muito 

específicas, o que pode torná-los caros. 

Independentemente da tecnologia pela qual foram criados, esses dosímetros podem ser 

classificados como dosímetros pessoais ou de área. O dosímetro pessoal é utilizado por 
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profissionais envolvidos com a radiologia, medicina nuclear e afins. Os dosímetros de área são 

destinados exclusivamente ao monitoramento do ambiente, não podem jamais ser utilizados 

como dosímetros pessoais nem vice-versa.[24] 

Há um tipo especial de dosímetros, os que utilizam materiais poliméricos (como filmes, 

fibras ou géis).[25-27] Esses materiais tem grande potencial tecnológico, porém seu uso é restrito, 

devido à natureza do material. Os dosímetros feitos com materiais poliméricos começaram a 

ser desenvolvidos para monitoramento bidimensional. A utilização desses materiais é um 

estudo recente e tem ganhado cada vez mais espaço nas pesquisas científicas e aplicabilidade 

no meio tecnológico. Os principais dosímetros poliméricos utilizam princípios que dificultam 

a sua aplicação em dispositivos tecnológicos, como TVs OLED, que é sua degradação em 

exposição a luz ou o mecanismo de polimerização de monômeros suspensos[18]. Estes 

mecanismos possibilitaram o desenvolvimento de diversos sensores e dosímetros. Em trabalho 

recente, como mostra a Figura 2.5, G. R. Ferreira[28] desenvolveu um dosímetro bidimensional 

de baixo custo para monitoramento de tratamento neonatal baseado no polímero luminescente 

MEH-PPV, que usa os princípios descritos anteriormente. 

 
FIGURA 2.5 –Neosticker® dosímetro polimérico produzido por G. R. Ferreira.[28] 

Os dosímetros poliméricos bidimensionais ganharam grande espaço nas pesquisas 

atuais, porém há uma desvantagem em sua utilização quando se trata de campo de radiação ou 

monitoramento 3D. 

2.2.2 Dosimetria 3D 

Muitas das técnicas recentemente desenvolvidas na área da radioterapia - tais como o 

planejamento de tratamento em três dimensões (3D), terapia por intensidade modulada de feixe 
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(IMRT) e radioterapia (conformal e convencional) - levaram a um aumento na complexidade 

do tratamento oncológico por radiação. Todas essas técnicas são usadas para reduzir a 

toxicidade gerada no tratamento por meio da otimização da dose no volume-alvo, minimizando 

assim a irradiação de estruturas radiossensíveis ou saudáveis adjacentes à região tumoral. 

Reduzindo a área de irradiação à mais próxima do volume-alvo, aumenta-se a exatidão do 

sistema de tratamento bem como a dose depositada no volume-tumoral. Dessa forma, 

programas confiáveis são necessários para que assegurem sistematicamente uma grande 

qualidade e confiança sobre todo o processo de planejamento, tratamento e entrega de dose no 

volume-alvo.[27, 29] 

Esses controles requerem um monitoramento tridimensional, não só durante o 

tratamento, bem como na calibração dos equipamentos. Este fator proporcionou o 

desenvolvimento de sistemas capazes de monitorar tridimensionalmente o campo de radiação 

e os dosímetros tiveram sua evolução para sistemas dosimétricos 3D. A Figura 2.6 mostra um 

gel em forma de cabeça humana para calibração de equipamentos de irradiação. 

 

FIGURA 2.6 – Dosimetria 3D em gel analisada por software para calibração de equipamentos de irradiação.[29] 

Ademais, os estudos em dosimetria 3D levaram ao desenvolvimento da dosimetria em 

gel, que teve início por volta de 1950, quando surgiram os géis poliméricos. Os primeiros 

resultavam de monômeros suspensos em matrizes que, quando irradiados, causavam a 

polimerização. Os polímeros são mundialmente conhecidos pelo baixo custo, fácil obtenção e 

versatilidade. Contudo, são materiais que requerem certos cuidados e os géis poliméricos - para 

dosimetria 3D - tinham certas desvantagens, sua resposta era inibida pela presença de 

oxigênio.[30, 31]  
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O primeiro gel de grande sucesso foi o Fricke Gel (1984), cuja finalidade era registrar 

os valores de doses através de um dosímetro que modificasse a sua estrutura molecular quando 

sofria interações com a radiação X. A desvantagem da utilização do gel Fricke era a rápida 

difusão dos íons férricos pela região da solução dosimétrica dificultando sua aplicação[29]. Em 

2001, foi desenvolvido por Fong et. Al.[30, 31] um novo gel, o MAGIC GEL, que eliminava a 

inibição de reposta do material ao oxigênio. Entretanto, ainda haviam duas limitações 

principais: a utilização exclusiva para radiações ionizantes e a necessidade de 

equipamentos/técnicas de análise para realizar o acompanhamento do tratamento, o que 

limitava a resposta em tempo real da dosagem obtida. 

Pesquisas contínuas em dosimetria 3D ampliaram a utilização dos polímeros como 

princípio ativo. Visando uma resposta em tempo real, M. Murase[3] desenvolveu recentemente 

um sistema polimérico (Figura 2.7 – sistema polimérico 3D capaz de monitorar a radiação não-

ionizante azul) que utilizava o princípio que tornar a aplicação de polímeros luminescentes em 

telas e painéis inviável em um princípio ativo para dosimetria 3D, sua foto-oxidação. O 

funcionamento deste sistema polimérico é a mudança de cor devido à degradação do polímero 

luminescente em exposição à radiação, o que pode possibilitar o monitoramento em tempo real 

de campos de radiação. Embora a proposta discutida por Murase seja inovadora para dosimetria 

tridimensional, o trabalho demonstrou apenas resultados promissores sem, contudo, apresentar 

estudos sistemáticos e investigações sobre a estrutura 3D para a radiação gama. Esta é a 

principal contribuição desta dissertação. 

 

FIGURA 2.7 – Sistema polimérico DINCH:MEH-PPV:PVC desenvolvido por M. Murase.[3] 

Com objetivo de comparar as semelhanças e diferenças entre os diversos dosímetros 

encontrados na literatura, o quadro a seguir mostra as principais características dos dosímetros 

apresentados desta revisão: 
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FIGURA 2.8 – Quadro comparativo dosímetros 2D e 3D.[3, 24, 30] 

2.3 Materiais Promissores 

No que se refere aos materiais poliméricos como elemento ativo de dosímetros, os 

polímeros mais promissores são os luminescentes. Isso acontece, porque esses materiais são 

altamente sensíveis à radiação. Nesse caso, tais materiais têm suas propriedades físicas e 

químicas drasticamente alteradas pela radiação. Em outras palavras, tais mudanças com o 

tempo/dose de radiação é o que torna esses materiais candidatos naturais à dosimetria. Estes 

polímeros são os elementos principais de dosímetros orgânicos luminescentes, a seguir serão 

apresentadas as características desses materiais. 

2.3.1 Polímeros 

Polímeros são cadeias moleculares com muitas centenas a milhões de subunidades 

repetidas e possuem massa molar de 104~106 g/mol. Essas subdivisões são chamadas “meros”. 

Os meros são unidades básicas dos polímeros (um polímero é constituído a partir de 

monômeros). Essas unidades moleculares são mantidas por ligações carbono-carbono. A Figura 

2.9 mostra exemplos de algumas cadeias poliméricas.[32, 33] 
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FIGURA 2.9 – Exemplos de algumas cadeiais poliméricas.[32] 

Devido à facilidade e baixo custo de processamento, os polímeros contribuem cada vez 

mais em aplicações tecnológicas. Estes materiais apresentam propriedades desde matrizes 

estruturais a elementos ativos. Propriedades como resistência elétrica e mecânica promoveram 

seu uso intenso durante décadas. No entanto, nas últimas décadas, com a descoberta das 

propriedades condutoras, foto e eletroluminescência de alguns polímeros, a importância desses 

materiais ganhou patamares tecnológicos mais elevados. Esses fatores acarretaram o 

surgimento de uma nova área de pesquisa, chamada de Eletrônica Orgânica.[34] 

2.3.2 Polímeros Semicondutores 

Os polímeros semicondutores fazem parte de uma nova classe de materiais, que 

combinam as propriedades eletrônicas e óticas dos semicondutores inorgânicos (Figura 2.10), 

com as propriedades mecânicas e vantagens de processamento dos polímeros.[35] 
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FIGURA 2.10 - Circuito eletrônico a base de semicondutor orgânico.[36] 

Semicondutores orgânicos são geralmente compostos de carbono e hidrogênio e, 

eventualmente, de outras moléculas, como, por exemplo, nitrogênio e oxigênio. As 

propriedades destes materiais são provenientes da hibridização de sp2 e do orbital pz dos átomos 

de carbono. Os átomos de carbono vizinhos são fortemente ligados pela ligação 𝜎, que são 

ligações formadas pelas interações entre orbitais sp2, enquanto que os orbitais pz se sobrepõem 

em um plano perpendicular ao da hibridização, formando os orbitais vazios 𝜋* e preenchidos 

𝜋,[3, 34, 37]. A associação desses orbitais moleculares 𝜋 deslocalizados ao longo da cadeia 

polimérica confere aos polímeros conjugados propriedades semicondutoras. 

2.3.3 Polímeros Conjugados 

Nos polímeros, a configuração eletrônica que forma as ligações 𝜎 e 𝜋 é responsável pela 

alternância de ligações simples e duplas ao longo dos mesmos. Essa alternância de ligações 

simples e duplas ao longo da cadeia polimérica é denominada conjugação ou dimerização.[32] 

Os polímeros conjugados são compostos por cadeias conjugada de diferentes comprimentos de 

conjugação, sendo que o comprimento efetivo de conjugação é um valor médio de uma 

distribuição aleatória de segmentos conjugados com diferentes comprimentos de conjugação [3, 

32]. Essa distribuição é determinada pelos defeitos químicos, estruturais, torções e presença de 

segmentos não conjugados na cadeia principal do (Figura 2.11).  
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FIGURA 2.11 – Deslocalização eletrônica em sistemas-𝜋 conjugados.[38] 

Tais moléculas conjugadas com seus orbitais moleculares 𝜋 são genericamente 

chamadas de sistemas-𝜋 conjugados. Nesses sistemas, os elétrons-𝜋 dos orbitais moleculares 

têm um comportamento especial. Esses elétrons-𝜋 estão fracamente ligados e podem se mover 

ao longo do segmento de conjugação da molécula, diferentemente dos elétrons de ligações 𝜎. 

Isto permite uma mobilidade da carga, de modo que, a mesma não possa ser identificada, como 

fazendo parte de uma ligação particular entre dois átomos. 

2.3.4 Luminescência em Polímeros 

Energeticamente, os orbitais σ e π ligantes e antiligantes, respectivamente σ, π, σ* e π* 

são distintos, como mostrado na Figura 2.12, na qual se observa a diferença de energia entre os 

orbitais σ, σ*, π e π*. [39] 

 

Figura 2.12 - Diagrama, em distribuição de energia, da formação de orbitais moleculares entre dois átomos de 

carbono sp2.[39] 
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De acordo com o diagrama, o orbital π é o de maior energia dentre os orbitais ligantes 

(HOMO – highest occupied molecular orbital) e o orbital π* o de menor energia dentre os anti-

ligantes (LUMO - Lowest Unoccupied Molecular Orbital).[39] Desta forma, a diferença 

energética entre os orbitais HOMO e LUMO é dada pela diferença entre as energias dos orbitais 

π e π*, o que leva o gap a encontra-se entre 1,4 e 3,3 eV, o que corresponde a comprimentos de 

onda compreendidos entre 370 e 890 nm, ou seja, compreendendo a região do espectro 

eletromagnético visível, a molécula é capaz de emitir radiação quando seus elétrons são 

excitados por meio de corrente elétrica (eletroluminescência) ou luz (fotoluminescência). [37-39] 

Nos polímeros, a luminescência foi verificada e descrita pela primeira vez em 1990, 

utilizando o poli (p-fenileno vinileno) como monocamada semicondutora entre eletrodos 

metálicos.[37] A luminescência foi descoberta em outros polímeros e/ou em alguns casos a 

simples adição de grupos laterais nos polímeros luminescentes já conhecidos alterava a sua 

emissão luminosa para comprimentos de onda ligeiramente deslocados. Fato que permite a 

construção de dispositivos emitindo em diferentes cores, como, por exemplo, o 

desenvolvimento de LEDs. 

Em resumo, nesse capítulo foram apresentadas desde as características da radiação e sua 

interação com a matéria, a área de dosimetria e dispositivos de leitura de doses convencionais 

bidimensionais e tridimensionais até os polímeros luminescentes e seu apelo como candidatos 

aos sistemas dosimétricos. Também foi apresentado o precursor e motivador desse trabalho, 

que foi a dissertação de mestrado de M. Murase, que trouxe a primeira perspectiva e ideia de 

se construir dosímetros 3D à base de MEH-PPV.  
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CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

EXPERIMENTAIS 

Nesse capítulo serão apresentados os materiais utilizados no desenvolvimento do 

sistema dosimétrico para a dosimetria tridimensional. Em seguida, serão descritas as rotas de 

fabricação e de obtenção dos sistemas 2D e 3D utilizadas na caracterização física e química 

fundamental do sistema polimérico, bem como as amostras que foram expostas às doses de 

radiação gama e luz azul. 

3.1 Materiais Utilizados 

Os materiais escolhidos foram inicialmente selecionados para atender o monitoramento 

de tratamento de icterícia neonatal,[3] que consiste na exposição de um neonatal à luz azul. Tal 

radiação tem energia necessária para isomerizar a molécula de bilirrubina, fazendo com que o 

neonato não tenha estágios avançados de icterícia.[25] Além disso, ao investigar as propriedades 

alteradas das amostras do sistema com a luz azul, foi possível prever e otimizar completamente 

sistemas para à radiação ionizante. Esse foi o primeiro passo desse trabalho. 

O sistema desenvolvido teve como base o trabalho recente de M. Murase, o qual consiste 

em um composto de PVC (Policloreto de vinila) como matriz do sistema, plastificante 

diisononil ciclohexano-1,2-dicarboxilato - Hexamol DINCH que é utilizado como aditivo capaz 

de alterar as propriedades físicas da matriz de PVC e o poli[2-metóxi,5-(2-etilhexiloxi)-p-

fenilenovinileno] - MEH-PPV (Sigma Aldrich) como material ativo do sistema luminescente 

desejado. Os materiais apresentados serão discutidos nos tópicos a seguir. 

3.1.1 Poli[2-metóxi,5-(2-etilhexiloxi)-p-fenilenovinileno] - MEH-PPV 

O MEH-PPV, ou poli[2-metóxi,5-(2-etilhexiloxi)-p-fenilenovinileno], é um polímero 

conjugado, derivado solúvel do PPV - poli(p-fenilenovinileno) (Figura  3.1). Os derivados do 

PPV têm sido amplamente estudados pelo fato de apresentarem características luminescentes e 

propriedades de transporte de cargas. O MEH-PPV pode ser preparado em forma de fibras, 

filmes finos e/ou de sistemas sólidos tridimensionais. Esse polímero é amplamente usado em 
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diodos emissores de luz, light emittingdiode (LED). Neste contexto, o MEH-PPV foi escolhido 

por apresentar resposta a radiação ionizante (gama), permitindo o desenvolvimento do 

dispositivo nas aplicações que utilizem tal radiação. [3 , 34, 37]. 

 

FIGURA 3.1 – Estrutura química do PPV seguido da estrutura do MEH-PPV.[28] 

O MEH-PPV dissolvido em THF(tetrahidrofurano) apresenta máximos de absorção e 

fotoemissão em ~500 nm e ~570 nm, respectivamente. Isso significa que este polímero absorve 

radiação na região do azul e, por sua vez, emite na região vermelho-laranja, como mostra a 

Figura 3.2. 

 

FIGURA 3.2 - Espectros de absorção e emissão de solução de MEH-PPV em THF. 

Quando o MEH-PPV é exposto à radiação, ele passa a sofrer efeitos de fotoxidação. 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. Segundo a literatura[25], quando exposto 
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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. Esse efeito 

possibilita sua utilização em sensores e permite relacionar a cor com a dose de radiação a qual 

foi exposto. [32, 40] 

3.1.2 Policloreto de Vinila - PVC 

O PVC, ou policloreto de vinila, é um polímero conhecido no meio industrial devido a 

sua grande versatilidade de aplicações em tubulações, recipientes e etc. Como um dos 

termoplásticos mais utilizados, o PVC pode ter suas características alteradas dentro de um 

amplo espectro de propriedades em função de sua aplicação final, variando desde o rígido ao 

extremamente flexível, ou desde o incolor ao completamente opaco, dependendo da 

incorporação de aditivos. O grande teor de cloro presente na estrutura molecular do PVC, como 

mostra a Figura 3.3, confere a ele alta polaridade, o que aumenta sua afinidade e permite sua 

mistura com uma grande gama de aditivos.[41-43] Dentre os aditivos utilizados, os que se 

destacam na indústria do PVC são os plastificantes, esses permitem uma adequação do PVC 

para os mais diversos processos de moldagem. Os plastificantes ainda conferem algumas 

propriedades adicionais como brilho, impermeabilidade, alta resistência ao impacto e pode 

adquirir colorações diferentes por meio da incorporação de pigmentos. Com todas essas 

características, o PVC ainda pode ser reciclado e sua fabricação requer baixo consumo de 

energia.[41-43] 

 

FIGURA 3.3 – Estrutura química do PVC. [42, 43] 

O PVC é muito aplicado na indústria de embalagens devido a seu excelente 

comportamento na formação de filme, na indústria de calçados para confecção de solados e 
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outros componentes. Na indústria de construção civil é empregado em tubulações e cabos 

(Brasil utiliza o PVC aproximadamente 64% para essas aplicações) devido a excelente relação 

custo-benefício.[42] O PVC, no sistema polimérico, foi utilizado como matriz, de forma a dar 

sustentação ao sistema e por ser transparente, permitindo assim, a absorção da radiação não 

ionizante (azul) pelo material ativo, MEH-PPV. 

3.1.3 Diisononil ciclohexano-1,2-dicarboxilato - DINCH 

O DINCH, ou Diisononil ciclohexano-1,2-dicarboxilato, desenvolvido pela BASF em 

2002, é um plastificante obtido pela reação química de hidrogenação do di-ido-nonil ftalato 

(DINP), que transforma o anel benzênico de sua molécula no anel de ciclohexano. Os 

plastificantes são aditivos que conferem maleabilidade aos materiais aos quais são adicionados. 

O DINCH não é de origem de ftalatos, esses foram proibidos no Brasil pelo INMETRO em 

virtude de diversos estudos que comprovaram sua toxidade.[43, 44] A Figura 3.4 mostra a 

estrutura química do DINCH. 

 

FIGURA 3.4 - Estrutura química do DINCH.[43] 

 

Este plastificante tem alta compatibilidade com o PVC e foi desenvolvido para uso em 

aplicações sensíveis, nas quais problemas toxicológicos e de exposição foram fonte de grande 

preocupação, como a fabricação de brinquedos, dispositivos médicos e hospitalares e 

embalagens de alimentos. O DINCH é adequado para o uso de PVC e outros polímeros polares. 

Ele proporcionou a maleabilidade do sistema MEH-PPV:PVC, obtendo assim o aspecto de gel. 

M. Murase[3] relata que a melhor proporção para o sistema DINCH:MEH-PPV:PVC foi 600 pcr 

(partes por cem de resina) do plastificante. 

3.2 Preparação das amostras 
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As amostras para realização deste trabalho foram obtidas a partir das informações 

descritas na literatura.[3] Os procedimentos que foram adotados serão descritos nos tópicos 

seguintes. 

3.2.1 Solução DINCH:MEH-PPV:PVC em THF 

A solução de DINCH:MEH-PPV:PVC em THF foi obtida seguindo os seguintes 

procedimentos. Inicialmente o PVC foi dissolvido em THF (tetrahidrofurano) com a 

concentração igual a 0,1 g/ml em um balão volumétrico de 100 ml que ficou em agitação por 8 

horas. Em seguida, foi adicionado o plastificante DINCH de forma a obter o sistema 

DINCH:PVC em THF com 600pcr de DINCH. A solução ficou em agitação por 4 horas. Após 

essa etapa, o resultado obtido foi uma solução incolor, como mostra a foto apresentada na 

Figura 3.5. 

 

FIGURA 3.5 – Solução de PVC:DINCH em THF. 

Após a obtenção da solução PVC:DINCH em THF, foi adicionado o material ativo, 

MEH-PPV, de forma a obter uma concentração de 50 µg/ml em THF. O balão com a solução 

de DINCH:MEH-PPV:PVC em THF teve seu volume completado até atingir o valor de 100 

ml. A solução ficou em agitação por dois dias, isolada de fonte luminosa. A solução final obteve 

cor vermelho alaranjado, característico de MEH-PPV, como mostra a foto na Figura 3.6: 
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FIGURA 3.6 - Solução de DINCH:MEH-PPV:PVC em THF. 

3.2.2 Obtenção dos filmes e cilindros de DINCH:MEH-PPV:PVC 

Para a confecção do sistema polimérico foi utilizada a técnica de deposição por casting. 

Verteu-se 6,0 ml de solução em placas de Petri, cujo raio interno é 5,0 cm de diâmetro, que 

foram deixadas em local seco e protegido de luz por dois dias para a evaporação total do 

solvente. Após esse prazo, os sistemas poliméricos foram retirados das placas e colocados em 

recipientes envolvidos por papel laminado e armazenados em ambiente protegido de luz. A 

Figura 3.7 mostra a foto com o resultado final. 

 

FIGURA 3.7 – Sistema polimérico de DINCH:MEH-PPV:PVC. 

Os filmes de DINCH:MEH-PPV:PVC foram obtidos utilizando a técnica Wirebar 

Coating, utilizando substratos de vidro (lamínulas de microscopia de 2,5x2,5 cm) previamente 

limpos que, em seguida, foram recobertos com soluções apropriadas. Para a deposição foi 
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utilizado 1,0 ml de solução e uma velocidade de 1,0 m/min. Após a deposição, os filmes foram 

deixados em ambiente seco e protegido de luz por dez horas até a total evaporação do solvente 

THF. Os filmes foram mantidos nas lamínulas de vidro e posteriormente retirados para algumas 

análises. A Figura 3.8 mostra a foto com os filmes obtidos. 

 

FIGURA 3.8 – Filmes de DINCH:MEH-PPV:PVC. 

 

Em resumo, ao longo deste capítulo foram apresentados os materiais utilizados para o 

desenvolvimento do sistema dosimétrico e quais foram suas contribuições e método de 

deposição para a obtenção de cilindros e filmes. Os equipamentos utilizados nas caracterizações 

das amostras e avaliação das modificações físicas e químicas, devido à interação com a 

radiação, são descritos no próximo capítulo.   
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CAPÍTULO 4 – EQUIPAMENTOS E TÉCNICAS 

EXPERIMENTAIS 

No estudo de propriedades óticas de polímeros, as medidas de absorção e 

fotoluminescência são sempre um parâmetro muito importante para compreensão de 

mecanismos de degradação. Este capítulo apresentará uma breve descrição dos equipamentos 

utilizados para as medidas óticas, estruturais e mecânicas, com o objetivo de avaliar as 

mudanças nas propriedades óticas e estruturais do sistema polimérico e avaliar sua resistência 

mecânica. 

4.1 Caracterizações Óticas 

As propriedades óticas dos cilindros e filmes de DINCH:MEH-PPV:PVC produzidos 

no Capítulo 3 foram caracterizadas utilizando um espectrômetro UV-vis SHIMADZU série 

1650 e um espectrofotômetro Ocean Optics USB 2000 acoplado a um LED azul (440 a 500 nm 

e intensidade máxima em 462 nm). Os filmes e cilindros foram degradados utilizando um 

Bilitron 3006, composto por 5 LEDs azuis de alta potência e com radiação gama no Laboratório 

de Irradiação Gama do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – CDTN. 

4.1.1 Espectrômetro UV-VIS 

O estudo do efeito das radiações nas propriedades de absorção do sistema polimérico 

DINCH:MEH-PPV:PVC foi realizado a partir de espectroscopia de absorção na região do 

ultravioleta visível, de forma a avaliar o comportamento dos espectros de absorção das amostras 

para diferentes tempos de exposição à radiação azul e diferentes doses de radiação gama. 

Os espectros de absorção na região do UV-VIS dos cilindros e filmes de DINCH:MEH-

PPV:PVC foram obtidos em temperatura ambiente utilizando o espectrômetro UV-VIS 

SHIMADZU série 1650 (Figura 4.1) que possui faixa de operação entre 190 nm e 1100 nm e é 

acoplado a um computador para aquisição e tratamento de sinais. Este equipamento possui 

duplo feixe com boa resolução espectral e banda de passagem de 1 nm. 
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FIGURA 4.1 - Espectrômetro da SHIMADZU UV-VIS série 1650. 

4.1.2 Espectrofotômetro  

O estudo sobre o efeito das radiações na fotoluminescência do sistema polimérico de 

DINCH:MEH-PPV:PVC foi realizado a partir de medidas de espectroscopia de 

fotoluminescência para diferentes tempos de exposição à radiação azul e diferentes doses de 

radiação gama. Para a excitação foi utilizado um LED azul (450 nm). 

Os espectros de fotoluminescência foram usados para avaliar a alteração de cor dos 

cilindros/filmes expostos as fontes de radiação azul e gama, para o compreendimento e 

correlação de doses utilizando as cores que o sistema polimérico apresentou durante o período 

de degradação. Para a realização das medidas de espectroscopia de fotoluminescência das 

amostras foi utilizado o espectrofotômetro Ocean Optics Red Tide USB650, mostrado na Figura 

4.2. 

 

FIGURA 4.2 - Espectrofotômetro Ocean Optics USB 2000. 
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4.1.3 Microscópio Ótico  

A análise da estrutura ótica apresentada pelo sistema polimérico de DINCH:MEH-

PPV:PVC foi realizada utilizando um microscópio ótico DM4500 P do fabricante Leica 

Microsystems. O DM4500 é um microscópio de polarização high-end com gestão de iluminação 

e contraste inteligentes, mostrado na Figura 4.3. 

  

FIGURA 4.3 - Microscópio Ótico Modelo LEICA DM4500 P. 

 

4.1.4 Diagrama de Cromaticidade 

Para avaliação das mudanças de cores nas amostras irradiadas foram confeccionados 

diagramas de cromaticidade, utilizando o programa de computador “Color Calculator” 

desenvolvido pela empresa Radiant Imaging e disponível gratuitamente para download.[45] O 

software Color Calculator permite a identificação das cores de qualquer material ou superfície 

sólida e traduz a sua cor para o sistema CMKY, CIE, XYZ ou escala Pantone. Esse software 

permite fazer marcações manuais no sistema ou inserir as coordenadas e obter a marcação.  O 

traçado dos valores normalizados de x e y para as cores no espectro visível resulta na curva 

ilustrada na Figura 4.4, conhecida como diagrama de cromaticidade. A vantagem do emprego 

desta técnica é a possibilidade de representação gráfica da cor emitida pelos dispositivos obtidos 

a partir de seus espectros de fotoluminescência. 
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FIGURA 4.4 – Diagrama de Cromaticidade gerado pelo software Color Calculator. [45] 

4.2 Caracterização Funcional 

O estudo sobre o efeito provocado pelas radiações na estrutura química do sistema 

polimérico DINCH:MEH-PPV:PVC foi realizado a partir da espectroscopia de infravermelho 

por transformada de Fourier (FTIR), a fim de avaliar a estrutura química das amostras para 

diferentes tempos de exposição à radiação azul e diferentes doses de radiação gama. 

Os espectros de absorção na região do Infravermelho por FTIR auxiliaram na 

compreensão e identificação das modificações estruturais no sistema polimérico com as doses 

de radiação azul e gama. Para a realização das medidas de espectroscopia de infravermelho por 

transformada de Fourier foi utilizado o Cary 630 FTIR Spectrometer da Agilent Technologies 

em modo Diamond ATR com resolução de 0,05 cm-1 e que é capaz de gerar espectros de 

infravermelho que abrangem a região de 5100 a 600 cm-1, mostrado na Figura 4.5 a seguir. 
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FIGURA 4.5 - Espectrômetro de infravermelho por transformada de fourier modelo Cary 630. 

4.3 Caracterização Mecânica 

O estudo das propriedades mecânicas do sistema polimérico de DINCH:MEH-

PPV:PVC realizou-se a partir de ensaios mecânicos de tração, de forma a avaliar o 

comportamento mecânico do sistema polimérico. Tais resultados mostraram a capacidade do 

sistema polimérico em suportar tração, permitindo assim sua possível utilização em aplicações 

que necessitam tracionar o material ou, por exemplo, como embalagem para algum processo. 

Os ensaios mecânicos de tração foram realizados utilizando a Máquina Universal de 

Ensaios, modelo EMIC DL 2000, série 23, eletromecânica, microprocessada, marca 

INSTRON/EMIC. Esse modelo é recomendado para ensaios em materiais poliméricos de modo 

geral, com desempenho adequado tanto na tração quanto na compressão, mostrada na Figura 

4.6 a seguir. 
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FIGURA 4.6 - Máquina universal de ensaios, modelo EMIC DL 2000. 

 

4.4 Outros Equipamentos 

4.4.1 Bilitron 3006 

As amostras, expostas à luz azul, foram obtidas a partir da exposição à fonte fototerápica 

da linha neonatal da FANEM modelo Bilitron 3006, mostrado na Figura 4.7. O equipamento é 

composto de um tripé com regulagem de altura, uma fonte eletrônica de iluminação com 5 leds 

(450 nm) de alta potência. Ele é utilizado em hospitais - na área dos berçários - para tratamento 

dos neonatais diagnosticados com hiperbilirrubinemia. 
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FIGURA 4.7 - Bilitron 3006 utilizado para tratamentos fototerápicos em neonatais. 

4.4.2 Equipamento de recobrimento Wirebar Coater 

Os filmes de DINCH:MEH-PPV:PVC foram obtidos via equipamento Automatic Film 

Applicator K303 Multi Coater da RK Print Coat Instruments, com o modo aplicador universal. 

O Equipamento consiste de uma mesa com suporte móvel, que desliza sobre o plano 

possibilitando o espalhamento de soluções para formação de filmes finos. Para o controle de 

espessura, existem as wirebars, que são barras envoltas com filamentos de espessura diferente. 

Além disso, também possui uma barra adicional (aplicador universal) com ajuste de altura em 

micrômetros. O equipamento é mostrado na Figura 4.8 a seguir: 

 

FIGURA 4.8 - Equipamento de recobrimento Wirebar Coater. 
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4.4.3 Fonte de Irradiação Gama (Cobalto-60) 

O Laboratório de Irradiação Gama - LIG do CDTN é classificado como Irradiador 

Panorâmico Múltipropósito de Categoria II, fabricado pela MDS Nordion no Canadá, 

Modelo/número de série IR-214 e tipo GB-127, equipado com uma fonte de Cobalto-60 

estocada a seco com atividade máxima de 2.200 TBq ou 60.000 Ci. As amostras foram enviadas 

ao CDTN e irradiadas com radiação gama em diferentes doses. A Figura 4.9 mostra a sala de 

irradiação do LIG, com a fonte de Cobalto-60 em destaque: 

 

FIGURA 4.9 - Fonte de Cobalto-60, localizada no LIG/CDTN. [21] 

Em resumo, buscou-se neste capítulo apresentar os equipamentos necessários para as 

caracterizações, possibilitando assim, a análise das propriedades dos cilindros e filmes de 

DINCH:MEH-PPV:PVC para a avaliação das modificações físicas e químicas das amostras 

irradiadas. 
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Neste capítulo serão apresentados os resultados experimentais obtidos com as 

caracterizações óticas, mecânica e química (técnicas descritas no Cap. 4). Essas caracterizações 

proporcionaram a compreensão das propriedades fundamentais do material e possibilitaram a 

análise das mudanças nas propriedades óticas e estruturais das amostras de DINCH:MEH-

PPV:PVC (filmes e cilindros descritos no Cap. 3) expostas à luz azul e à radiação gama. 

5.1 Avaliação de Solventes, Controle, Técnica de Deposição e Análises 

Fundamentais 

5.1.1 Desenvolvimento do Sistema Polimérico e Avaliação de Solventes 

O sistema polimérico foi sintetizado utilizando os dados descritos por M. Murase.[3] Os 

parâmetros de síntese foram mantidos iguais aos da literatura, o que possibilitou a obtenção do 

sistema polimérico DINCH:MEH-PPV:PVC com as mesmas características obtidas por M. 

Murase.[3]. A autora descreveu que o sistema polimérico foi formado por deposição via casting 

com o volume pré-definido, fato observado devido à volatilidade do solvente THF. O que ocorre 

é que se for vertido um volume de solvente muito grande, o THF da parte superior evapora e 

forma-se um filme plástico sobre o sistema polimérico, impedindo a evaporação do solvente 

residual. A fim de melhorar o controle de deposição do sistema DINCH:MEH-PPV:PVC, foram 

realizados estudos para a obtenção dos sistemas em diferentes espessuras e formatos. 

Durante o desenvolvimento do trabalho, foi levada em consideração a possível 

substituição do solvente, utilizado para a síntese do sistema polimérico, devido ao grau de 

toxicidade que o THF apresenta e por uma possível proibição do mesmo.[46] Em razão disso, 

foram realizados estudos para a síntese do sistema polimérico DINCH:MEH-PPV:PVC em 

outros solventes.[47] 
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5.1.1.1 Avaliação de Solventes 

A literatura[47] descreve a possibilidade de solubilização do PVC com os seguintes 

solventes: butanona (metil-etil-cetona), cicloexanona e dimetilformamida (DMF). Como o 

sistema polimérico é composto de outros materiais, foi avaliada a solubilidade para todos os 

matérias que compõem o sistema polimérico DINCH:MEH-PPV:PVC. 

Inicialmente, foi avaliada a solubilidade do PVC em butanona. A solução foi mantida 

em agitação por três dias, porém, o PVC não apresentou solubilidade adequada. A solução 

resultante teve um aspecto opaco. Após um curto intervalo de tempo observou-se também que 

o PVC decantou no fundo do recipiente. Esse resultado mostrou a ineficácia da solubilização 

do PVC pela butanona. 

A cicloexanona foi o solvente mais promissor, apresentando melhor solvatação do PVC 

do que o solvente THF. A mistura de cicloexanona ao PVC apresentou uma total dissolução em 

pouco tempo, não apresentando nenhuma aglomeração do PVC na superfície do recipiente, fato 

que acontece no solvente THF se o PVC for adicionado rapidamente. Foram utilizados 50 ml 

de Cicloexanona e 5 g de PVC. Após a dissolução do PVC, foi adicionado ao recipiente, 

plastificante DINCH e o polímero MEH-PPV. A solução resultante foi deixada em agitação por 

dois dias. Uma das características da cicloexanona é a baixa volatilidade, devido a essa 

característica, o sistema DINCH:MEH-PPV:PVC não foi obtido pela evaporação. Além disso, 

alguns materiais poliméricos não suportam temperaturas maiores que 50 °C, o que inviabilizou 

a evaporação do solvente por aquecimento.  

Uma das alternativas para evitar o aquecimento seria deixar a solução em vácuo, 

forçando a evaporação por diferença de pressão, mantendo a temperatura constante de 30 graus 

Celsius. Dessa forma, foi possível observar uma evaporação do solvente do sistema, porém, a 

taxa de evaporação era muito muito lenta, aproximadamente 10 ml de solução levaram cerca 

sete dias para a evaporação do solvente cicloexanona no sistema polimérico DINCH:MEH-

PPV:PVC depositado na placa de Petri. Entretanto, foi possível sentir o odor do solvente, o que 

confirmou a presença de resíduos de cicloexanona no material. Este resultado não foi 

satisfatório e o sistema polimérico apresentou algumas bolhas. Seria possível utilizá-lo para 

obter filmes, porém a obtenção dos mesmos não poderia ocorrer antes de cinco dias. Esses 
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resultados inviabilizaram a utilização do solvente cicloexanona na obtenção das amostras 

sólidas do sistema polimérico. A Figura 5.1 mostra o sistema polimérico obtido com 

cicloexanona.  

 

FIGURA 5.1 – Sistema Polimérico DINCH:MEH-PPV:PVC obtido usando cicloexanona. 

Por fim, foi avaliada a dissolução do PVC em dimetilformamida. A solução contendo 

PVC foi mantida em agitação por um dia e o resultado final foi uma solução incolor. Em 

seguida, foram adicionados o plastificante DINCH e o polímero MEH-PPV e mantida em 

agitação por mais dois dias. A solução resultante foi depositada por casting em placas de Petri. 

Após dois dias de espera para a evaporação do solvente DMF, o sistema sólido de 

DINCH:MEH-PPV:PVC não foi obtido. Aparentemente formou-se uma região incolor e 

gelatinosa na superfície das placas de Petri e no restante uma solução, ainda líquida, com tom 

avermelhado. Passou-se dois dias, porém, nenhuma mudança foi notada no quadro mencionado, 

observou-se que nada aconteceu. A solução resultante foi descartada, assim como a hipótese da 

utilização do solvente DMF na fabricação do sistema polimérico de DINCH:MEH-PPV:PVC. 

A partir desses resultados, decidiu-se que a síntese do sistema polimérico 

DINCH:MEH-PPV:PVC seria obtida utilizando THF como solvente. 
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5.1.1.2 Estudos para Obtenção do Sistema Polimérico em Diferentes Formas e Espessuras 

Devido à volatilidade do THF, o sistema polimérico era formado com dimensões 

limitadas em “Z”, ou seja, em sua altura. Havia também outro problema encontrado com relação 

à espessura, que é a dificuldade em fatiar o sistema polimérico de forma a se obter filmes para 

análises diversas ou aplicações[2]. Visando contornar esses fatores, foi utilizado o equipamento 

Wirebar Coating, descrito no Capítulo 4. Inicialmente, foram utilizadas as wirebars, que 

possibilitaram o processamento de filmes muito finos (~0,1 mm). Porém, devido às 

propriedades elásticas do sistema polimérico, o mesmo não conseguiu manter-se rígido fora do 

substrato, o filme não foi autoconsistente o suficiente e enrugava quando retirado do substrato 

de vidro. 

Como a técnica de recobrimento wirebars não proporcionou filmes autoconsistentes, foi 

utilizado o aplicador universal, que é uma barra com ajuste micrométrico. Foram  elaborados 

filmes com valor inicial maior que 0,1 mm. A partir do valor de 0,5 mm o filme apresentou 

autoconsistência considerável, não apresentou bolhas e não enrugou após a retirada do 

substrato. Essa técnica, também é eficaz para a obtenção de filmes com maiores dimensões, 

possibilitando a utilização do filme em aplicações que necessitam uma área maior. 

Para a obtenção de sistemas poliméricos mais espessos e com formatos diferentes foi 

aplicada a deposição por casting prolongada, que consistiu em depositar a solução em poucas 

quantidades ao longo de um tempo muito maior. Isso proporcionou o desenvolvimento de 

sistemas sólidos com dimensões superiores a 1 cm e com formatos variados. A presença do 

plastificante garante maleabilidade ao sistema MEH-PPV:PVC, no entanto, para a modelagem 

do sistema polimérico é necessário um molde e que este seja feito de materiais não solúveis em 

THF. Estes moldes podem ser, por exemplo, de vidro, de metais e alguns moldes de silicone 

utilizados em biscuit (dependendo da cura o silicone resiste ao THF). 

5.1.1.3 Obtenção das Amostras  

Para as análises foram sintetizadas amostras em filmes e cilindros. Como o foco do 

trabalho foi obter informações sobre as propriedades óticas dos sistemas poliméricos, as 

amostras tinham que estar dentro dos parâmetros que tornassem possíveis a aplicação de 
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algumas técnicas de caracterização. A espectroscopia de absorção (UV-Vis) necessita de um 

meio que luz possa atravessar. Amostras muito espessas absorvem muita ou toda a luz, 

inviabilizando sua á técnica. A espectroscopia de fotoluminescência (PL) é obtida pela emissão 

de luz, por exemplo, da amostra 2D ou 3D, permitindo o emprego da técnica em ambas. Já a 

espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) necessita que o feixe de 

infravermelho atravesse o material, o que resulta na mesma necessidade da espectroscopia de 

absorção. Por esses motivos, as amostras foram divididas em filmes (2D) e cilindros (3D), o 

que permitiu a realização das caracterizações óticas e mecânicas propostas no capítulo 4. A 

Figura 5.3 mostra o formato das amostras. 

 

FIGURA 5.3  – Filmes e cilindros de DINCH:MEH-PPV:PVC 

Os cilindros utilizados para a exposição à radiação foram feitos da seguinte forma: 

inicialmente foi fabricado um sistema polimérico em uma placa de Petri com dimensões de 1 

cm de altura e 5 cm de diâmetro. Desse sistema polimérico foram cortados cilindros utilizando 

um tubo metálico com diâmetro interno de 5 mm. Esses cilindros resultantes possuíam 10 mm 

de altura e 5 mm de diâmetro. 

5.1.2 Análise Ótica e Estrutural Fundamental 

Os sistemas poliméricos de DINCH:MEH-PPV:PVC apresentaram sensibilidade a 

temperatura e a luz, seu condicionamento foi feito em ambiente seco, em temperatura ambiente 

e fora de qualquer exposição à luz. As amostras foram caracterizadas em seu estado 

fundamental (não degradadas) com as espectroscopias descritas no Capítulo 4 (UV-Vis, PL e 

10 mm 

5 mm 
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FTIR) para servir de padrão de comparação com as amostras que foram expostas à radiação 

ionizante e não-ionizante. A Figura 5.4 mostra o espectro de absorção e fotoluminescência 

normalizados para o sistema polimérico DINCH:MEH-PPV:PVC padrão (sem exposição- 

filme). 

 

FIGURA 5.4 – Absorção e Fotoluminescência do sistema polimérico de DINCH:MEH-PPV:PVC na região do 

UV-Vis. 

O espectro do sistema polimérico DINCH:MEH-PPV:PVC é bem similar ao do 

polímero MEH-PPV mostrado na Figura 3.2 no Capítulo 3, com banda máxima de absorção em 

525 nm e banda máxima de luminescência em 585 nm. Com os dados dos picos é possível 

observar que há um redshift, apresentado no espectro do sistema polimérico DINCH:MEH-

PPV:PVC, e este deve-se a interação das cadeias do polímero MEH-PPV com os materiais que 

compõem a matriz no sistema polimérico, o que ocasionou a redução das bandas de absorção e 

luminescência para menores comprimentos de onda. 

O espectro de FTIR fundamental foi obtido para servir como padrão de comparação em 

relação às amostras expostas à radiação ionizante e não-ionizante. Para a análise do espectro, 

incialmente foram obtidos os espectros de FTIR de cada elemento que compõem o sistema 

polimérico (DINCH, MEH-PPV, PVC e THF). Esses espectros foram analisados e os dados 

foram utilizados para a caracterização do espectro de FTIR do sistema DINCH:MEH-

DINCH:MEH-PPV:PVC 
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PPV:PVC. Essa análise permitiu a constatação da ausência do solvente THF no sistema 

polimérico. Os espectros de FTIR foram obtidos à temperatura de 17°C e suas análises foram 

feitas usando referências encontradas na literatura e com o software IRPAL 2.0.[48] Este 

programa, além de gratuito, é composto de um layout com pesquisa de número de onda e com 

um banco de dados de infravermelho. O software foi desenvolvido e mantido atualizado pelo 

Dr. Wolf Van Heeswijk. A Figura 5.5 mostra o espectro de FTIR do sistema polimérico 

DINCH:MEH-PPV:PVC em comparação com o espectro do polímero MEH-PPV puro.  

 

FIGURA 5.5 – Comparação do espectro de FTIR do sistema polimérico com MEH-PPV puro. 

A partir dos resultados apresentados na Figura 5.5, é possível inferir que o espectro do 

sistema polimérico é similar ao do polímero MEH-PPV puro. Isso se deve à similaridade entre 

as ligações químicas que compõem os materiais do sistema polimérico (DINCH e PVC). As 

bandas entre 3000 e 2850 cm-1 são referentes a C-H alifáticos (CH3 e CH2 em carbonos 

primários e secundários, CH carbono terc.) do MEH-PPV e do DINCH; a banda em 1730 cm-1 

é referente ao estiramento da ligação RC=O do aldeído do DINCH; as bandas entre 1500 e 1300 

cm-1 são referentes ao alongamento da ligação C=C do anel aromático do MEH-PPV; as bandas 

entre 1300 e 1000 são referentes ao alongamento da ligação O=C-OR éster do DINCH e 

também da ligação =C-OR fenol do MEH-PPV com banda forte em 1170 cm-1; as bandas entre 

990 e 870 cm-1 são referentes à deformação fora do plano da ligação CH advindas do PVC e 
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MEH-PPV e as bandas entre 800 e 750 cm-1 são referentes ao haloalcano da ligação C-Cl do 

polímero PVC.[49] 

Através da técnica de microscopia ótica pode-se obter informações a respeito da 

homogeneidade do sistema polimérico em nível ótico. O microscópio ótico utilizado foi 

descrito no capítulo 4, as imagens foram obtidas com ampliação de 5x, 10x e 20x, a Figura 5.6 

mostra o resultado. 

FIGURA 5.6 – Imagens de microscopia ótica do Sistema polimérico com a) 200 𝜇𝑚, b) 100 𝜇𝑚 e c) 50 𝜇𝑚. 

As imagens de microscopia ótica apresentados na Fig. 5.6 permitem a observação da 

boa homogeneidade do sistema polimérico DINCH:MEH-PPV:PVC. As imagens são muito 

semelhantes às encontradas na literatura, na qual constam apenas o PVC e algum 

plastificante.[50] Isso se deve a concentração dos materiais do sistema polimérico, uma vez que 

o MEH-PPV tem a menor contribuição para o volume do sistema polimérico, 50 µg/ml de 

MEH-PPV e 0,1 g/ml de PVC, dessa forma, o MEH-PPV apenas contribui com a coloração do 

mesmo.  

O sistema polimérico tem um aspecto gelatinoso devido ao plastificante, porém o 

material é “grudento”. Isto é, justificado por Barreto et al.[50] Ele descreve que em compostos 

de plastificante e PVC, o plastificante possui a tendência a migrar da região onde há maior 

concentração de PVC para a superfície. Barreto também cita que esse mecanismo é ruim para 

os sistemas PVC/Plastificante, “porque os produtos de PVC perdem parcialmente as suas 

propriedades de processabilidade desejados, mas também porque alguns plastificantes 

vulgarmente utilizados, por exemplo ftalatos, são considerados prejudiciais para a saúde 

humana e para o ambiente”.[50, 51] Como o plastificante DINCH não é baseado em ftalato, o 

sistema polimérico não apresenta perigo para a saúde humana. 
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As caracterizações óticas fundamentais aqui apresentadas, serviram de elemento padrão 

nas amostras, referencial zero, proporcionando assim critérios de comparação para as 

modificações óticas e estruturais no sistema polimérico DINCH:MEH-PPV:PVC. 

5.1.3 Avaliação Mecânica 

A fim de avaliar a resistência mecânica do sistema polimérico, o ensaio mecânico com 

o equipamento EMIC foi feito em modo de tração. Foram produzidas amostras do sistema 

polimérico com o formato descrito pela norma ASTM d1708. Esta norma é a mais indicada 

para polímeros com amostras de comprimento reduzido. Isso facilitou a produção das amostras 

do sistema polimérico DINCH:MEH-PPV:PVC, pois foi exigido pouco material, o que auxiliou 

o ensaio de tração, já que as amostras do sistema polimérico são muito flexíveis). A Figura 5.7 

mostra o padrão ASTM d1708 com suas dimensões expressas em mm. O resultado do ensaio 

de tração é mostrado na Figura 5.8. 

 

FIGURA 5.7 – Representação gráfica do modelo padrão ASTM d1708 para ensaios de tração de polímeros em 

escala milimétrica. 
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FIGURA 5.8 – Ensaio de tração das amostras do sistema polimérico de DINCH:MEH-PPV:PVC. 

 

A análise do gráfico da Figura 5.8 forneceu os dados necessários para o cálculo do 

módulo de elasticidade ou módulo de Young. O módulo de elasticidade é medido pela razão 

entre a tensão e a deformação relativa (dentro do limite elástico), em que a deformação é 

totalmente reversível e proporcional à tensão.[52] A tensão é obtida dividindo-se a força pela 

área transversal do corpo de prova, enquanto a deformação relativa é obtida dividindo-se a 

deformação absoluta pelo comprimento útil do corpo de prova, como expressado na equação 

5.1: 

𝜀 =
𝜎

𝐷
=

∆𝐹
𝐴⁄

∆𝑥
𝐿⁄
      (5.1) 

onde ε é o módulo de elasticidade, σ é a tensão, D é a deformação, ∆F é a força aplicada 

longitudinalmente ao corpo de prova, A é a área de secção transversal do corpo de prova, L é o 

comprimento útil do corpo de prova e ∆x é a deformação absoluta. Pelo gráfico e pelos materiais 

que compõem o sistema polimérico, é possível inferir que o módulo de elasticidade esteja entre 

valores que correspondem aos de materiais flexíveis ou elásticos. Utilizando a equação 5.1 e 

atribuindo os dados fornecidos pelo gráfico da Figura 5.8, foi obtido o valor de 23 GPa para o 

módulo de elasticidade do sistema polimérico DINCH:MEH-PPV:PVC. Adicionalmente, foi 
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obtido que o valor percentual de alongamento do material é igual a 254%. Esses valores são 

característicos de materiais com propriedades elásticas. 

5.2 Exposição das Amostras à Radiação Não-Ionizante 

Os estudos do comportamento do sistema polimérico com a radiação não ionizante 

foram conduzidos utilizando a luz azul, como foi mencionado no capítulo 3, pois o MEH-PPV 

tem banda de absorção que compreende a região do espectro visível referente à cor azul. As 

análises neste tópico foram realizadas a fim de obter dados para comparação com à radiação 

ionizante (gama), já que este é o foco do trabalho e para obtenção de parâmetros na aplicação 

do sistema polimérico em tratamento fototerápico em neonatais. 

5.2.1 Procedimento de Exposição 

As amostras expostas à radiação não-ionizante serão descritas nos seguintes subtópicos: 

5.2.1.1 Filmes 

Inicialmente, os filmes foram expostos à fonte de luz azul (Bilitron 3006), em um 

ambiente isolado de fontes de luz externas. Para que a intensidade luminosa fosse a mesma, 

esses filmes foram expostos três em três. Os parâmetros altura e intensidade luminosa foram 

mantidos constantes ao longo da exposição, sendo eles 35 cm de distância e intensidade 

luminosa igual a 1,19𝑥104 𝑙𝑢𝑥. Na busca por avaliar qual seria o tempo necessário para levar 

um filme de DINCH:MEH-PPV:PVC da coloração avermelhada para a incolor, mantendo os 

parâmetros descritos anteriormente, uma amostra teste foi exposta e foi observado que esta 

ficou incolor em aproximadamente 45 horas. Esse intervalo de tempo foi dividido em múltiplos 

de 3 horas, gerando um total de 16 amostras (uma padrão e outras 15 degradadas). A Figura 5.9 

mostra o resultado: 
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FIGURA 5.9 – Filmes de DINCH:MEH-PPV:PVC e seus tempos de exposição a luz azul (450 nm) em a) 0h, b) 

3h, c) 6h, d) 9h, e) 12h, f) 15h, g) 18h, h) 21h, i) 24h, j) 27h, k) 30h, l) 33h, m) 36h, n) 39h, o) 42h e p) 45h. 

5.2.1.2 Cilindros 

Para os cilindros de DINCH:MEH-PPV:PVC foram realizados os mesmos 

procedimentos utilizados para os filmes. Esses foram expostos à fonte de luz azul (Bilitron 

3006) em um ambiente isolado de fontes de luz externa. As dimensões dos cilindros permitiram 

que todos fossem expostos ao mesmo tempo. Os parâmetros altura e intensidade luminosa 

foram mantidos constantes ao longo da exposição, sendo eles 25 cm de distância e intensidade 

luminosa igual a 1,33𝑥104 𝑙𝑢𝑥. O parâmetro altura não foi igual ao utilizado nos filmes, o que 

permitiu a obtenção das amostras em menor intervalo de tempo. Para avaliar qual seria o tempo 

necessário para levar um cilindro de DINCH:MEH-PPV:PVC da coloração avermelhada para 

a incolor ao longo de todo o seu volume, com os parâmetros descritos anteriormente, uma 

amostra teste foi exposta e foi observado que esta ficou incolor em aproximadamente 21 horas. 

Esse intervalo de tempo foi dividido em múltiplos de 3 horas, gerando um total de 8 amostras 

(uma padrão e outras 7 degradas). A Figura 5.10 mostra o resultado obtido. 
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FIGURA 5.10 - Cilindros de DINCH:MEH-PPV:PVC e seus tempos de exposição a luz azul (450 nm) em a) 0h, 

b) 3h, c) 6h, d) 9h, e) 12h, f) 15h, g) 18h e h) 21h. 

As amostras foram obtidas com os procedimentos descritos anteriormente e estas foram 

submetidas as caracterizações descritas no capítulo 4, para fornecer informações para estudo e 

compreendimento do mecanismo de funcionamento do sistema polimérico DINCH:MEH-

PPV:PVC. Os resultados serão mostrados a seguir. 

5.2.2 Avaliação das Amostras por UV-Vis 

A análise dos espectros de absorção das amostras foi feita utilizando o espectrômetro 

Shimadzu, descrito no capítulo 4.  No tópico 5.1.1.3 discutiu-se o porquê dos formatos das 

amostras, no entanto, a análise de absorção não foi realizada nos cilindros, devido sua espessura. 

Os espectros de absorção dos filmes são mostrados na Figura 5.11. 
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FIGURA 5.11 – Espectro de absorção dos filmes de DINCH:MEH-PPV:PVC degradados em luz azul, com 

intervalo de tempo de 0 Horas (padrão) até 45 Horas (totalmente incolor). 

A intensidade da banda principal do espectro de absorção dos filmes decai com o tempo 

de exposição e observa-se um blueshift no espectro. A variação do comprimento de onda 

máximo (𝜆𝑚á𝑥) com o tempo de exposição à radiação não ionizante é relatada na literatura 

como efeito da degradação das cadeias principais do polímero MEH-PPV[37]. Sabe-se que, para 

polímeros conjugados, o 𝜆𝑚á𝑥 de absorção e de luminescência depende da extensão de 

conjugação efetiva na cadeia polimérica. A exposição do material à luz, na presença de 

oxigênio, provoca a oxidação das ligações vinílicas e a formação de carbonilas na cadeia 

polimérica, o que reduz a conjugação efetiva, isto é, o 𝜆𝑚á𝑥 de absorção desloca-se para 

menores comprimentos de onda.[53] 
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FIGURA 5.12 – Relação dos picos máximos de absorção versus o tempo de exposição das amostras expostas à luz 

azul. 

Na Figura 5.9, a priori, é possível inferir que a cor referente à degradação não segue um 

padrão linear. Isto pode ser comprovado experimentalmente pelo espectro de absorção na 

Figura 5.11. Essa condição pode ser melhor avaliada na Figura 5.12 que apresenta a intensidade 

de absorção máxima de cada amostra em função do seu tempo de exposição à luz azul. Esse 

comportamento pode ser justificado pela concentração de MEH-PPV no material. Com o 

decréscimo da mesma, o processo desacelera e segue um padrão linear[28], apresentando dois 

regimes diferentes como mostra a Figura 5.12. Esse comportamento linear é um fator 

importante no comportamento de sensores, a Figura 5.13 mostra a melhor reta do ln da 

intensidade pelo tempo, assim, confirmando o bom comportamento do sistema polimérico 

DINCH:MEH-PPV:PVC. Esse comportamento também é esperado na fotoluminescência e será 

tratado no próximo tópico. 
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FIGURA 5.13 – Relação linear do Ln da intensidade máximas de absorção versus o tempo de exposição das 

amostras expostas à luz azul. 

 

5.2.3 Avaliação das Amostras pela técnica de Fotoluminescência 

A Figura 5.13 mostra a fotoluminescência das amostras obtidas pela exposição à luz 

azul. O tempo de exposição foi de 0 horas (amostra mais brilhante) a 45 horas (amostra com 

menor brilho) para os filmes e 0 horas (amostra mais brilhante) a 21 horas (amostra com menor 

brilho) para os cilindros. Os cilindros foram mantidos à uma altura menor que os filmes, o que 

acelerou o processo de degradação dos mesmos, pois a intensidade de radiação é inversamente 

proporcional à distância entre a fonte e o local onde foram mantidas as amostras. Isso 

proporcionou um tempo menor para a degradação dos cilindros. 
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FIGURA 5.13 – Fotos dos cilindros e filmes de DINCH:MEH-PPV:PVC fotoexcitadas  e irradiadas com a luz 

azul por até 45 horas. 

As medidas de fotoluminescência foram obtidas utilizando o espectrofotômetro Ocean 

Optics 2000, como descrito no capítulo 4. Para a excitação das amostras foi utilizado um led 

azul de 450 nm. Inicialmente, foram obtidos os espectros de fotoluminescência dos filmes 

(Figura 5.14), esses foram obtidos em 45º ao plano do filme e em ambiente isolado de fontes 

luminosas. 
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FIGURA 5.14 – Fotoluminescência normalizada dos filmes expostos à luz azul (450nm), com intervalo de tempo 

de 0 Horas (padrão) até 45 Horas (totalmente incolor). 

Similar à absorção, a amplitude do espectro de fotoluminescência dos filmes decai com 

o tempo de exposição e há um deslocamento para o azul no espectro, justificado pelo efeito da 

degradação das cadeias principais do MEH-PPV. A Figura 5.15 mostra a relação do pico 

máximo de luminescência com o tempo de exposição. Através dos dados obtidos da 

fotoluminescência foi construído um diagrama de cromaticidade para os filmes. Esse diagrama 

é apresentado na Figura 5.16. O diagrama de cromaticidade mostra o deslocamento da cor dos 

filmes pelas coordenadas CIE que se alteram de x ≈ 0,47 : y ≈ 0,39 para x ≈ 0,32 : y ≈ 0,35. 

Este resultado corrobora com os resultados anteriores, que apresentaram um deslocamento 

hipsocrômico (blueshift) nos espectros. 
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FIGURA 5.15 - Relação dos picos máximos de luminescência com o tempo de degradação das amostras. 

 

 

FIGURA 5.16 – Diagrama de cromaticidade advindo da luminescência das amostras exposta à luz azul. A seta 

mostra a evolução da coloração das amostras com o tempo de exposição. 

45h 
0h 
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Os espectros de fotoluminescência dos cilindros foram obtidos a partir de 3 pontos de 

cada amostra, sendo elas a parte do topo (mais próxima a fonte de radiação), meio (interior do 

cilindro) e base (parte em contato com o substrato), para a análise do efeito da radiação não 

ionizante ao longo do eixo “Z”. A Figura 5.17 mostra o resultado:  

 

FIGURA 5.17 - Fotoluminescência normalizada dos cilindros expostos à luz azul (450nm), medidas realizadas a 

partir de 3 pontos de cada cilindro: topo, meio e base dos cilindros expostos a luz azul. 

A fotoluminescência dos cilindros é análoga a dos filmes. Contudo, os efeitos de 

penetração da radiação no material devem ser levados em consideração. Nos filmes, o efeito de 

penetração da radiação é desprezível, pois como mencionado anteriormente, esses são finos. 

Nos cilindros, a parte de contato frontal (topo) recebe toda a radiação, mas como ela não é 

totalmente absorvida neste local, parte passa para os níveis inferiores, o que pode ser visto na 

Figura 5.18. Portanto, para uma análise mais rigorosa, esses fatores devem ser considerados. 

Para estudar melhor os efeitos da radiação no volume do sistema polimérico DINCH:MEH-

PPV:PVC, o gráfico presente na figura 5.17 foi subdividido em gráficos menores. Esses 
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gráficos são mostrados na Figura 5.19. Essa subdivisão permitiu inferir que o comportamento  

quase linear da fotoluminescência obtido nos filmes está presente nos espectro dos cilindros. 

 

FIGURA 5.18 – Foto demonstrativa do efeito da radiação não ionizante do sistema polimérico no eixo Z. A foto 

ilustra o efeito da penetração da luz/radiação ao longo do material. 

 

Os espectros individuais das amostras cilíndricas são apresentados na Figura 5.19. Estas 

subdivisões permitiram observar os efeitos da radiação ao longo do material. Inicialmente 

ocorre um decréscimo na intensidade das bandas de absorção dos cilindros. Após 9 horas as 

bandas começam a presentar um deslocamento para menores valores de comprimento de onda. 

Esse comportamento descreve a interação da radiação ao longo do volume do cilindro de 

DINCH:MEH-PPV:PVC. 

5 mm 
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FIGURA 5.19 – Espectros de fotoluminescência dos cilindros. Medidas realizadas a partir de 3 pontos de cada 

cilindro: topo, meio e base dos cilindros expostos a luz azul. 
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5.2.4 Avaliação das Amostras por FTIR 

Para avaliar as modificações estruturais no sistema polimérico DINCH:MEH-

PPV:PVC, foi utilizada a espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). 

Os espectros foram obtidos em modo de absorção. Foi retirado um pedaço das amostras em 

formato de filmes, devido à técnica ser destrutiva. Os espectros de FTIR foram obtidos 

utilizando o Cary 630 FTIR Spectrometer, descrito no capítulo 4, em modo ATR. A Figura 5.20 

mostra os resultados: 

 

FIGURA 5.20 – Espectro de FTIR para as amostras expostas a luz azul com intervalo de tempo de 0 Horas (padrão) 

até 45 Horas (totalmente incolor). 

A partir deste gráfico foi possível observar que haviam modificações nas estruturas do 

sistema polimérico. Isso é observado devido a mudanças na região (i) entre 1550 e 1350 cm-1 e 

(ii) em 875 cm-1, que podem ser melhor avaliadas com a ampliação mostrada na Figura 5.21: 

i      ii 
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FIGURA 5.21 – Detalhe da região compreendida entre 1550 e 1350 cm-1 (a esquerda) e a banda em 875 cm-1 (a 

direita) no espectro de FTIR. 

  As mudança observadass na banda entre 1550 e 1350 cm-1 são referentes às ligações 

C=C, conforme descrito no tópico 5.1.2. Essas mudanças são citadas na literatura como 

resultado da degradação do MEH-PPV pela sua interação com a luz. Bianchi et al[54] cita que a 

dupla ligação vinílica dos derivados do PPV são os seguimentos mais reativos do corpo do 

polímero e que à medida que essas ligações decrescem, ocorre o aumento das ligações C=O. 

Porém, nos espectros de FTIR do sistema polimérico não é observado o aumento da banda 

referente à ligação C=O, devido à forte presença dessa ligação na estrutura do plastificante 

DINCH, descrito no tópico 5.1.2, em 1730 cm-1. Assim como Bianchi et. Al.[54] cita, a banda 

em 875 referente à deformação fora do plano da ligação CH também decresce com a exposição 

do MEH-PPV à luz.[53] 

5.3 Resultados para a Exposição das Amostras à Radiação Gama 

Os estudos do comportamento do sistema polimérico DINCH:MEH-PPV:PVC exposto 

à radiação ionizante foram conduzidos utilizando a radiação gama. Esse estudo teve o intuito 

de avaliar a reposta do sistema polimérico de DINCH:MEH-PPV:PVC à radiação gama, 

visando a aplicação como sensor para monitoramento com resposta em tempo real para 

tratamentos/processos que utilizem a radiação ionizante, como por exemplo, irradiação de 

alimentos (≤10 kGy) e esterilização de embalagens (≤50 kGy). 

i      ii 
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5.3.1 Procedimento de Exposição 

As amostras foram enviadas ao Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear 

(CDTN) que conta com um laboratório de irradiação gama que utiliza uma fonte de cobalto-60, 

descrita no capítulo 4. As amostras foram irradiadas com diferentes doses de radiação gama: 0 

kGy (padrão), 1 kGy, 10 kGy, 50 kGy e 250 kGy. As amostras tiveram resposta às doses com 

a mudança de cor, o que é conhecido da literatura, devido ao MEH-PPV sofrer modificações 

em sua estrutura química[3, 32] quando exposto a esse tipo de radiação. 

 

FIGURA 5.22 – Amostras irradiadas com radiação gama. Doses entre 0 kGy e 250 kGy. 

Diferentemente das amostras expostas à luz azul, a coloração do sistema polimérico, 

como mostrou a Figura 5.22, foi do vermelho para o incolor. Isso nos induz a imaginar que 

provavelmente o pico de emissão de fotoluminescência não deva ter sofrido um blueshift 

intenso. Fato que será analisado e discutido nos tópicos a seguir. 

5.3.2 Avaliação das Amostras por UV-Vis 

De forma análoga as amostras expostas à luz azul, as amostras expostas à radiação gama 

tiveram seus espectros de absorção obtidos pelo UV-Vis Shimadzu, descrito no capítulo 4. Foi 

retirado material das amostras para a medida de absorção, pois como foi discutido no tópico 

5.1.1.3, essas necessitavam ser mais finas. A Figura 5.23 mostra o resultado. 
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FIGURA 5.23 – Absorção das amostras irradiadas com radiação gama, doses compreendidas entre 0 kGy e 

250 kGy. 

A absorção das amostras irradiadas com gama não apresentaram blushift como ocorreu 

nas amostras expostas à luz azul. O decréscimo da absorção com o aumento da dose não é 

relatado na literatura, sendo assim, é possível concluir que esse fato deve-se a alguma 

modificação estrutural no sistema polimérico, não apenas no MEH-PPV, mas em outros 

materiais presentes, uma vez que, a radiação gama tem energia suficiente para promover a 

quebra de ligações das estruturas do DINCH e PVC. 

5.3.3 Avaliação das Amostras por Fotoluminescência 

 

FIGURA 5.24 – Fotoluminescência das amostras irradiadas com radiação gama e suas respectivas doses. 
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As amostras irradiadas com gama foram expostas à luz azul, conforme mostra a Figura 

5.24, e seus espectros de fotoluminescência foram obtidos utilizando o espectrofotômetro da 

Ocean Optics, descrito no capítulo 4. A Figura 5.25 mostra o resultado: 

 
FIGURA 5.25 – Fotoluminescência das amostras irradiadas com radiação gama e suas respectivas doses. 

As mostras apresentaram mudança de cor do vermelho para o incolor, como foi dito 

anteriormente, e isso foi observado também nos espectros de fotoluminescência das amostras 

irradiadas. Observou-se que o espectro de fotoluminescência sofreu um decréscimo em sua 

intensidade de acordo com o aumento da dose de radiação gama, percebeu-se também um 

pequeno blueshift, porém, de apenas alguns nanômetros. Isso pode ser melhor avaliado pela 

Figura 5.26. Não foi encontrado nenhum relato na literatura sobre esse comportamento, uma 

vez que, não há registros de trabalhos com MEH-PPV envolvendo os outros materiais que 

compõem o sistema polimérico DINCH:MEH-PPV:PVC.  



63 

 

 

FIGURA 5.26 - Relação dos picos máximos de luminescência com a dose de exposição (log). Ajuste linear para 

análise da relação resposta-medida do sistema DINCH:MEH-PPV:PVC. 

O gráfico da Figura 5.26 mostra o comportamento do pico máximo de 

fotoluminescência de cada amostra irradiada com a radiação gama versus suas respectivas 

doses. Em sensores, a linearidade é o fator que relaciona a resposta do sensor (sinal de saída) 

com relação a grandeza que está sendo medida, ou seja, quanto mais diretamente proporcional 

forem a resposta e medida, melhor será a linearidade do sistema.[55] Com a reta da Figura 5.26 

obtida pela regressão linear, obteve-se o valor de 0,83 nm como desvio padrão. Tais resultados 

mostraram a boa linearidade do sistema polimérico DINCH:MEH-PPV:PVC. 

Com os dados obtidos dos espectros de fotoluminescência foi construído um diagrama 

de cromaticidade (Figura 5.27). Esse diagrama mostra o deslocamento dado pelas coordenadas 

CIE que se alteram de x ≈ 0,49 : y ≈ 0,40 para x ≈ 0,34 : y ≈ 0,35 o que corrobora com os 

resultados discutidos anteriormente. 
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FIGURA 5.27 – Diagrama de cromaticidade das amostras irradiadas por Gama. A seta mostra a evolução da 

coloração das amostras com a dose de exposição. 

5.3.4 Avaliação das Amostras por FTIR 

Para o espectro de FTIR utilizou-se o material retirado das amostras que foram usadas 

para as medidas de absorção. Os espectros foram obtidos utilizando o Cary 630 FTIR 

Spectrometer, descrito no Capítulo 4, em modo ATR. A Figura 5.28 mostra os espectros 

resultantes.  

 

FIGURA 5.28 – Espectro de FTIR das amostras irradiadas com radiação gama e suas respectivas doses. 

i ii      iii 
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 Os espectros de FTIR do gráfico mostraram as mudanças das bandas em 1730, 

1460 e 1175 cm-1, que podem ser melhor avaliadas na Figura 5.29:  

 
FIGURA 5.29 – Detalhes das bandas em 1730 (i), 1460 (ii) e 1175 cm-1 (iii) no espectro de FTIR retirada da 

Figura 5.28. 

As mudanças na banda entre 1500 e 1400 cm-1 são referentes às ligações C=C; a 

mudança na banda em 1730 cm-1 é referente ao alongamento da ligação RC=O do aldeído do 

DINCH; a banda em 1170 cm-1 é referente ao alongamento da ligação O=CR éster do DINCH 

e =C-OR fenol do MEH-PPV, conforme descrito no tópico 5.1.2. Analogamente a exposição à 

luz azul, a mudança em 1500 e 1400 cm-1 é citada na literatura como resultado da degradação 

do MEH-PPV pela sua interação com a radiação, [53, 54] porém a mudança é menos acentuada. 

As mudanças para menores intensidades nas bandas referentes a C=O e C-O em 1730 e 1170 

cm-1 não são observadas quando expostas à luz azul, é possível inferir que a radiação gama 

gerou mudanças na estrutura não só do MEH-PPV como também na do plastificante. Essas 

mudanças podem estar correlacionadas ao efeito observado na fotoluminescência. Tal 

comportamento do MEH-PPV com exposição à radiação gama não é relatado na literatura. 

 

 

 

     i        iii ii 
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5.4 Discussão parcial dos resultados 

A partir do desenvolvimento desse capítulo, pode-se citar as seguintes observações e 

conclusões: 

 A partir dos resultados presentes neste trabalho observou-se que a mudança de cor no 

sistema polimérico DINCH:MEH-PPV:PVC está relacionada ao tempo de exposição ou a dose 

absorvida; 

 O THF foi o solvente ideal para a preparação do sistema polimérico DINCH:MEH-

PPV:PVC; 

 Foi possível obter o sistema polimérico em diferentes formas como filmes, cilindros e 

com formas modeladas; 

 As caracterizações fundamentais do sistema polimérico propostas nesse trabalho 

mostraram boa homogeneidade do material a nível ótico. A caracterização mecânica mostrou 

que o material possui boa resistência a tração, essas propriedades são típicas de materiais 

elásticos. Tais propriedades demonstram o potencial desses materiais para dosimetria 

tridimensional, uma vez que podem ser usados como “phantons”;[56] 

 O sistema dosimétrico DINCH:MEH-PPV:PVC proposto por este trabalho cumpre com 

o objetivo principal, que visa sua aplicação para dosimetria 3D da radiação gama;  

 O sistema pode ser adequado para diferentes aplicações que necessitem de diferentes 

doses, manipulando a concentração do material ativo ou manipulando a espessura.  

A Figura 5.30 resume as aplicações nas quais o sistema proposto nesse trabalho pode 

ser empregado. Para a resposta apresentada pelo sistema polimérico para doses entre 0 kGy e 

50 kGy são possíveis as aplicações de retardo do processo de maturação, esterilização de 

embalagens e redução de patógenos. O sistema pode ser aplicado em monitoramento de 

tratamentos fototerápicos como descrito na literatura e aplicado a radioterapia. 
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FIGURA 5.30 – Esquema representando o dispositivo e as aplicações possíveis de monitoramento de radiações 

ionizantes e não ionizantes, de acordo com o experimento apresentado nesse capitulo.  
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CONCLUSÕES 

Neste trabalho foram estudadas as propriedades óticas, mecânicas e estruturais do 

sistema polimérico de DINCH:MEH-PPV:PVC. Foram apresentadas as etapas de preparação, 

caracterização e avaliação de desempenho do sistema polimérico como dosímetro 3D. As 

amostras preparadas desse sistema foram expostas à radiação ionizante (gama) e não-ionizante 

(luz azul). Foi avaliada a resposta da mudança de cor pela dose ou tempo de exposição por meio 

de técnicas de absorção, fotoluminescência e FTIR. Os resultados possibilitaram as seguintes 

conclusões e perspectivas: 

Os solventes estudados, neste trabalho, não foram todos eficazes para a formação do 

sistema polimérico, apenas com o solvente THF foi possível obter uma boa resposta, no entanto, 

se for aprimorado o processo de evaporação da cicloexanona, os resultados podem ser melhores. 

O clorofórmio pode ser um outro solvente a ser estudado, já que é comumente citado na 

literatura como solvente de MEH-PPV. Outros solventes polares também podem ser testados. 

Foi possível obter estruturas 2D e 3D sensíveis a radiação. As técnicas aplicadas no 

processamento do sistema polimérico permitiram a sua moldagem em formas de filmes, 

gerando a possibilidade, por exemplo, de utilização em embalagens para alimentos a serem 

irradiados. Essa utilização permitirá a obtenção de informações sobre a correta dosagem apenas 

por meio da mudança de cor da embalagem, do vermelho ao incolor. Para isso, a concentração 

dos materiais utilizados na fabricação do sistema polimérico precisa ser ajustada para coincidir 

com a dose a ser aplicada. Outra possibilidade seria a utilização do sistema polimérico na 

fabricação de um sensor que monitore a exposição à luz solar. A flexibilidade do sistema 

polimérico e a resposta ótica do MEH-PPV no espectro solar permitiria, por exemplo, o 

desenvolvimento de uma pulseira (como de um relógio) para ser utilizada em praias. A 

modelagem do sistema polimérico em dimensões tridimensionais possibilitaria sua utilização 

para diversos fins como a calibração de feixes de laser. 

As caracterizações fundamentais realizadas no sistema polimérico possibilitam a sua 

análise e utilização pela comunidade científica, assim como fornece dados necessários para o 

prosseguimento deste trabalho. As mudanças observadas nos espectros de absorção e 

fotoluminescência do sistema polimérico exposto à radiação não ionizante (luz azul) foram 
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próximas das encontradas na literatura referente à degradação de MEH-PPV, à medida que o 

tempo de exposição foi aumentado, observou-se um blueshift no espectro e uma redução nos 

picos.  

O espectro de FTIR apresentou mudanças, algumas já apontadas na literatura para 

degradação do MEH-PPV, como a redução na banda referente às ligações C=C, porém o mesmo 

não foi observado nas ligações C=O. Uma das possíveis causas pode ser a forte presença da 

banda da ligação C=O do plastificante DINCH, que pode ter ocultado a mudança nas bandas 

do MEH-PPV no espectro de FTIR do sistema polimérico. Outro fator é que a composição do 

sistema polimérico não é exclusivamente de MEH-PPV, o polímero está imerso entre as cadeias 

de PVC e DINCH, portanto outro tipo de recombinação pode ter ocorrido, sem muita mudança 

no espectro.  

Esses resultados contribuem para a aplicação do sistema polimérico para dosimetria 3D 

em tratamentos neonatais. O sistema polimérico deve ser ajustado (concentração de MEH-PPV) 

para adequar-se às variáveis - tempo e altura -, o que permitirá não só a aplicação em fototerapia 

neonatal, como, por exemplo, tratamento de câncer de próstata utilizando laser. A resposta em 

tempo real do material reforça sua utilidade, pois fornece informações simples para o 

monitoramento, não exigindo equipamentos, apenas uma tabela padronizada para cada tipo de 

aplicação. 

A degradação do MEH-PPV por radiação gama é encontrada na literatura de forma 

comparável a exposição à radiação não ionizante (luz azul). Porém, neste trabalho ocorreu um 

fenômeno ainda não descrito, que foi a redução das bandas de absorção e fotoluminescência 

das amostras sem a presença de um blueshift notável. Esse comportamento diferenciado foi 

observado no espectro de FTIR, com as mudanças nas bandas referentes às ligações O=C, C-O 

e C=C, que também não foram encontradas na literatura. Um trabalho minucioso e uma 

modelagem computacional podem vir a colaborar com o entendimento do fenômeno. A resposta 

do sistema polimérico a radiação ionizante entre os valores de 0 a 50kGy possibilitam sua 

aplicação em irradiação de alimentos (<10 kGy), esterilização de embalagens (<50 kGy) e 

outras aplicações que utilizem doses nesse intervalo. A variação da concentração de MEH-PPV 

para valores menores pode melhorar a resposta para baixas doses (<1 kGy) assim como a 
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modificação da concentração para valores maiores pode melhorar a resposta para altas doses 

(>50 kGy). 

Os estudos com o material não estão concluídos, havendo possibilidade de trabalhos 

futuros, que serão listados a seguir: Modificação do solvente do sistema polimérico; 

Padronização do sistema polimérico para aplicações fototerápicas; Padronização do sistema 

polimérico para aplicações como embalagem ativa para controle de irradiação de alimentos; 

Estudo do fenômeno de deslocamento das bandas de absorção e fotoluminescência sem a 

presença do blushift (radiação gama). 

Como potencial uso do sistema polimérico desenvolvido ao longo desse trabalho, 

sugere-se a fabricação de estruturas 3D com fins aleatórios e que, por sua vez, possam ser 

usadas como “phantons” a dosimetria tridimensional. Como é o caso, por exemplo, da estrutura 

apresentada na Figura 5.31. Tal estrutura em forma de “boneco” representa o potencial do 

sistema DINCH:MEH-PPV:PVC no uso em dosimetria 3D. 

 

FIGURA 5.31 – Sistema Polimérico em formato de bebê obtido por molde de silicone (em azul). 
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