
Radiações ionizantes são aquelas que têm
energia suficiente para gerar ionização, arrancando
elétrons dos átomos onde incidem. Devido à
incidência das mesmas, diversos fenômenos podem
ocorrer e levar a alterações químicas e físicas em
materiais: aquecimento, iniciação de reações
químicas, alterações estruturais, quebras de ligações
químicas, etc.

Esse projeto visa analisar as mudanças
causadas por esse tipo de radiação em diferentes
materiais de interesse:
• Polímeros (PVC, PET, PMMA, PTFE, etc);
• Gelos astrofísicos (H2O, CH4, NH3, etc);
• Moléculas biológicas (proteínas e aminoácidos).

As radiações ionizantes disponíveis:
• Íons energéticos;
• Radiação ultravioleta;
• Feixe de elétrons.
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TÉCNICAS EXPERIMENTAIS
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)
São José (SC)
• Espectrofotômetro de infravermelho
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Florianópolis (SC)
• Espectrofotômetro de fluorescência UV e visível
• Canhão de elétrons para irradiação
Pontifícia Universidade Católica (PUC)
Rio de Janeiro (RJ)
• Acelerador de partículas para íons
• Criostato para gelos astrofísicos
• Espectrofotômetro de infravermelho
• Espectrômetro de massas
Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS)
Campinas (SP)
• Feixe ultravioleta para irradiação
• Espectrômetro de massas

Os materiais citados anteriormente estão
aplicados em diversos sistemas onde ficam sujeitos
à radiação ionizante, e, por assim ser, sofrem
alterações que precisam sem compreendidas no
intuito de fornecer dados desse comportamento para
melhorar sua utilidade na aplicação em questão.

Alguns polímeros, como o PMMA, podem ser
aplicados em componentes de satélites, submetidos
à radiação ionizante proveniente do espaço (estrelas
e raios cósmicos). Os gelos astrofísicos que se
formam em diversos sitemas pelo universo também
estão sujeitos às mesmas radiações. E as moléculas
de interesse biológico, presentes no DNA, por
exemplo, também são constantemente
bombardeadas pela radiação ionizante presente no
ambiente natural.

MOTIVAÇÃO

ALGUNS RESULTADOS OBTIDOS
Foi possível observar mudanças estruturais e de

refletividade superficial no polímero PMMA
submetido a feixes de elétrons e ultravioleta, além de
mudanças na distribuição de massas ejetadas de
gelos astrofísicos em função da sua espessura.

CONCLUSÃO
Os resultados indicam que as técnicas usadas

são úteis para as análises propostas, além de terem
se mostrado eficientes para servir de referência
futura em aplicações tecnológicas dos materiais
submetidos às radiações ionizantes.

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO
As medidas podem servir de base para

elaboração de trabalhos de conclusão de cursos
nesta área.
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