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o Poli-(para-fenileno) (PPP) foi obtido na forma de p6, utilizando-se urn processo de

preparac;ao quimica onde 0 benzeno foi polimerizado na presenc;a de cloreto de Alumfnio

e cloreto de cobre.Amostras s6lidas na forma de discos, com diametro da ordem de 1.25

cm e espessuras variaveis entre 0.4 e 1 mm foram obtidas pela compactac;ao do p6 a uma

pressao de 2.28 x 105 N1m2 .Para medidas elt~tricas foram depositados, por evapora~ao no

vacuo, contatos de alumfnio nas duas faces das amostras.

o PPP na forma de p6, foi dopado com diferentes concentrac;oes de cloreto de ferro

dissolvido em nitrometano.

Para a caracterizac;ao das amostras dopadas e nao dopadas foram utilizadas tecnicas de

medida da condutividade eletrica em func;ao do campo eletrico e da temperatura, medidas

do espectro de infravermelho, difrac;ao de raios-X, espalhamento de raios-X a baixo angulo

e ressonancia paramagnetica eletronica.

A analise da condutividade em fun<;ao da temperatura, mostrou que 0 processo de

conduc;ao pode ser explicado por urn modelo de hopping desenvolvido para semicondutores

amorfos.

Por difra<;aode raios-X foi possivel calcular os parametros de cad a cela unitaria.Por es-

palhamento de raios-X a baixo angulo foi possivel caracterizar as superficies como fractais

por medidas da intensidade do feixe espalhado em fun<;aodo vetor de espalhamento.

Por ressonancia magnetica nuclear de alta resoluc;ao, foi possivel observar nao apenas

como 0 ferro entra na cadeia do polfmero, como tambem verificar uma possivel aplicac;ao

do modelo de solitons ao PPP.



Poly-(p-phenylene) (PPP) was obtained in powder form, using a chemical processes where

benzene was polimerizated by treatment with aluminum chloride-cupric chloride. The solid

samples in disc form, with diameter of 1.25 em and thickness between 0.4 and 1 mm,

has been obtained by powder compactation with pression of 2.28 Njm2.For electrical

measurements, vacuum deposition of aluminum eletrodes in the two sides of the samples

were used.

PPP in powder form was doped with different concentrations of the Iron chloride

dissolved in dry nitronethane.

Measurements of the electrical condutivity as a function of the electric field and tem-

perature, infrared absorption, x-ray diffraction, small angle x-ray diffraction and electron

paramagnetic resonance were made.

Analysis of the electrical condutivity as a function of temperature showed that the

conduction processes could be explained by a hopping model developed for amorphous

semiconductors.

Using x-ray diffraction was possible to calculate the unit cell parameters. For the small

angle x-ray scattering was possible to characterize the surface of the polymer as a fractal

using the intensities of the scattered beam as a function of the sacatering vector.

With high resolution nuclear magnetic resonance technique has been possible to ob-

serve not only how the iron atoms enter in the polymer chain but also to show one

application of the soliton model for PPP.
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INTRODUÇAO

Este trabalho teve como objetivo principal o estudo de algumas propriedades de polímeros

orgânicos conjugados que são isolantes, porém quando dopados com agentes doadores ou

receptores de eletrons, tornam-se condutores.

Para compreendermos as caracteristicas de um desses polímeros, estudamos o Poli

(para-fenileno) (PPP) que, como o próprio nome diz, consiste de sequências de anéis

aromáticos para ligados.

No capítulo 1 faremos uma breve discussão sobre a aparecimento destes polímeros

condutores de eletricidade, assim com o modelo proposto para explicar o mecanismo de

transporte de eletrons nestes materiais, modelo este que terá grande importância nas

análises dos resultados obtidos.

No capítulo 2 será apresentado o método de polimerização do Poli-(para-fenileno)

baseado na síntese química, assim como a dopagem com FeCh,

No capítulo 3 estudaremos as propriedades ~létricas do Poli-(para-fenileno) (PPP)

puro e dopado com o FeCb, analizando o comportamento da condutividade em função da

concentração de dopante e da temperatura, o que permitiu testar o comportamento da sua

condutividade, por analogia com o modelo desenvolvido por Mott para semicondutores

amorfos.

No capítulo 4 são descritos os aparatos experimentais utilizados para a caracterização

do PPP puro e dopado com FeCb através da Espectroscopia do Infravermelho, Difração

de Raios-X, Espalhamento de Raios-X à Baixo Ângulo e Ressonância Paramagnética

Eletrônica.
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No capítulo .5 sã.o apresentados os resultados obtioos experimentalmente através da

Espectroscopia do Infravermelho, Difração de Raios-X, Espalhamento de Raios-X à Baixo

r\ngulo e Ressonância Paramagnética Eletrônica.

No capítulo 6 é feita uma análise dos resultados obtidos com a Espectroscopia no

Infravermelho, Difração de Raios-X, Espalhamento de Raios-X à Baixo Ângulo e Espec

troscopia por Ressonância Paramagnética Eletrônica.Eles serão apresentados na sequência

acima exposta.

No capítulo 7 fizemos um estudo sobre irregularidades na superfície do PPP, utilizando

os dados obtidos através do Espalhamento de Raios-X à Baixo Ângulo, Difração de Raios

X e a Microscopia Eletrônica de varredura.

No capítulo 8 são discutidos os aspectos envolvidos na investigação da estrutura do

Poli-(para-fenileno) (PPP) puro e dopado, através do uso da Espectroscopia de Alta

Resolução por 13C Ressonância Magnética Nuclear para substâncias sólidas.

Finalmente, no capítulo 9 são apresentadas as conclusões obtidas através da análise

dos resultados das diferentes técnicas de caracterização com o PPP.
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Capítulo 1

,
POLIMEROS CONDUTORES DE ELETRICIDADE

1.1 INTRODUÇAO

Polímeros são materiais cuja estrutura consiste de grandes cadeias moleculares formadas

de unidades estruturais chamadas monômeros.Como existem muitos tipos de monômeros,

estes materiais possuem uma grande diversidade de propriedades físico-químicas e mecâ

nicas, que torna possível a sua aplicação em um grande número de sistemas substituindo

compostos convencionais de difícil obtenção (Sílicio, Germânio, etc.).

Os polímeros orgânicos conjugados formam uma nova classe de materiais orgânicos,

que conduzem eletricidade quando dopados com agentes químicos doadores ou aceita

dores de eletrons, combinando as varias propriedades dos polímeros com as propriedades

eletrônicas dos materiais convencionais (Si, Ge, etc ...).

Após as observações fundamentais de Shirakawa et aI [1] e Chiang et aI [2], na qual

a dopagem do Poliacetileno (PA) dopado com AsFs resultou em um aumento da condu

tividade elétrica em até 13 ordens de grandeza, foram sintetisados um grande número de

polímeros orgânicos conjugados que apresentam comportamento semelhante em relação

às suas propriedades elétricas. Entre estas importantes descorbertas está o Poli-(para

fenileno) (PPP), sintetisado em 1979 pelo grupo da Universidade da Pensilvânia [3],EUA.

Na Tabela 1.1 são mostrados alguns exemplos destes polímeros dopados com doadores

ou aceitadores de eletrons, cobrindo uma extensa faixa de condução. Resultados compar-
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Figura 1.1: Escala de condutividade comparando o PA e PPP dopado (AsF5) com os
materiais convencionais [2,5].
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ativos da condutividade do PA e do PPP são mostrados na Figura 1.1.

10N DOPANTE
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C
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I- 600B3

BF.f
0.30 100B

A.Fi

0.30 100B

-()- POLITIOFENO

A.Fê
0.24 109

BFif

0.42 10010

Tabela 1.1: Polímeros orgâ.nicos conjugados dopados com diferentes compostos químicos
e suas respectivas condutividades.

Na Figura 1.2 podemos observar a variação da condutividade do PA em função da

concentração dos vários dopantes utilizados. Como os outros polímeros condutores, o trans

PA é semicondutor quando não dopado.Estes polímeros possuem em comum nas suas

cadeias ligações C-C simples e duplas alternadas, como pode ser visto na Figura 1.3 para

o caso específico do Poliacetileno (P A).

Estes novos materiais são atualmente chamados de "metais sintéticos" .Muito embora

até o momento não sejam facilmente obtidos como os polímeros convencionais, existem

muitas áreas promissoras para a sua aplicação tecnológica [11] como na eletrônica mole

cular [12].

Os processos de condução nestes materiais envolvem os eletrons 7r, que superpõem-se

ao longo da cadeia formando uma banda de condução 7r .As superposições entre orbitais

são geralmente grandes, com integrais de transferência da ordem de 3 eV para o PA.Estes

polímeros orgânicos conjugados são semicondutores intrínsecos ou isolantes que ao serem
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Figura 1.2: Alteração na condutividade do PA quando dopado.

6

dopados quimicamente tornam-se condutores, com a integral de transferência ( probabil

idade de transferência de eletrons dentro de um sistema de potenciais periódicos ou não

) reduzindo-se para 0.1 eV [13]no caso do PA.

Do ponto de vista teórico, os estudos iniciais eram realizados através de comparação

entre estes e os semicondutores inorgânicos tradicionais. No entanto, o sucesso deste tra

balho foi parcial pois não foi obtida uma estrutura unificada, que ajudasse à interpretar

a grande quantidade de resultados experimentais que vinham sendo obtidos (não só as

propriedades elétricas como também as óticas e magnéticas).

O desenvolvimento do modelo de solitons, inicialmente voltado para o trans PA, pro

duziu uma estrutura unificada capaz não sómente de explicar os resultados obtidos como

também proporcionar novas linhas de atuação.
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1.2 MODELO DE SOLITONS PARA O PA

1.2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PA

Existem três isômeros para o PA. cujas estruturas são mostradas na Figura 1.3.0 mais

estável termodinamicamente é o trans-transoid (abreviado como trans), que é também o

mais estudado em relação as propriedades elétricas, assim como é o protótipo para estudos

teóricos.

c C
ESTRUTURA NÃO/ "', /:7 '\, DIMERIZADA

C C C

( b)

c c

/"'-./"'-
FASE AC C C

C c

/~/~ FASE 8
C

CC

H H H H H H

\ / \ / \ /
C=C C=C C=C
/ \ / \ / \

C=C C=C C=C
/ \ / \ / \

H H H H H H

H H H H

I I I I
c c c c

/.:::::::./~/.::::::::. .•.•...•.•• ~/c c c c

I I I I
H H H H

(a)

H H H H H H

\ / \ / \ /
C-C C-C C-C

11 ~ 11 ~ 11 ~
C-C C-C C-C

/ \ / \ / \
H H H H H H

Figura 1.3: (a) Isomêros do PA e (b) estruturas não dimerizada e fases A e B da estrutura
dimerizada do trans PA.

A fim de proporcionar um melhor entendimento sobre a natureza das várias ligações

químicas no PA, vamos examinar os tipos de orbitais que aparecem na sua estrutura

molecular. Três dos quatro eletrons de valência de cada átomo de carbono possuem or

bitais hlbridos Sp2, que formam as ligações (J' com os átomos de hidrogênio e os carbonos

vizinhos. A função de onda do eletron p remanescente, está envolvida com a ligação 7r



entre dois atomos dp carhono arljacpntf's.Porleria-sp snpor qnp 0 trans PA possue uma

estrutura ressonante que tivesse ligac;oes C-C de igual comprimento.Dados experimentais

excluem essa hipotese [14] e indicam a altermlncia de liga<;oescurt as (1.36 A) com longas

(1.43 A).Ah~m disso, considera<;oes te6ricas sugerem que a formac;ao de estrutura com

ligac;oes duplas alternadas ("estrutura dimerizada"), oposta a uma estrutura uniforme, e

energeticamente favorecida.

o argumento apresentado pOl' Peierls para isto e 0 seguinte [15] : a estrutrura nao

dimerizada corresponde a um material do tipo metalico, desde que nao havera gap entre

os niveis 7r e 7r*, correspondendo respectivamente as bandas de valencia e conduc;ao.A

introdu<;ao de um potencial periodico, associado a pequenas altera<;oes na posi<;ao dos

atomos em rela<;ao it estrutura nao dimerizada, abre urn gap em torno do nivel de

Fermi, abaixando a energia do estado fundamental.Assim, existe uma redU(;;aoda en-

ergia eletronica da cadeia, que e maior quando a distor<;ao tem um vetor de onda q igual

it duas vezes 0 vetor de onda de Fermi, KF, que e definido em func;ao da energia de Fermi

EF pOI'

n2 K'fr-- = EF (1.1)
2me

onde me e massa do eletron e n e a constante de Planck.Este fenomeno it nivel de bandas

de energia pode ser visto na Figura 1.4.

Em materiais unidimensionais, 0 ganho em energia provocado pela distorc;ao de Peierls

e sempre maior que 0 crescimento da energia da rede [15].Espera-se assim que 0 estado

fundamental seja uma estrutura dimerizada.

A natureza alternante das ligac;oes,que abre um gap em torno do nivel de Fermi, altera

fortemente as propriedades eIetricas do material.Por isso, a estrutura nao dimerizada

ira apresentar um comportamento metalico, enquanto que a estrutura dimerizada ira

apresentar um carateI' semicondutor.De fato, a existencia de um gap Eg = 1.4 eV, entre

a banda de conduc;ao e banda de valencia, foi observado experimentalmente no PA [16].

o PA sera entao analogo it urn semicondutor desordenado, a desordem podendo ser

atribuida tanto a cristaliza<;ao imperfeita, quanto a altera<;oes estruturais causadas pela

inclusao de impurezas.Podemos dizer que este modelo hipotetico e tambem amparado

pela existencia de uma transis:a.o semicondutor-metal it baixos niveis de dopagem, que
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J

Figura 1.4: (a) banda semi-ocupada do PA metalico e (b) banda ocupada provocada pela
distor<;ao de Peierls no PA.

inicialmente foi interpretado como uma transi<;ao de Anderson, tipica de materiais desor-

denados [14].Assim, e possivel descrever-se algumas das propriedades eletricas do PA sem

usarmos conceitos pouco comuns como" solitons topol6gicos" .De qualquer maneira, urn

entendimento mais completo das propriedades eletricas do PA, especialmente para baixa

concentra<;ao de dopantes, pode ser explicado pelo modelo de solitons.Alem disso, este

modelo considera tambem as propriedades magneticas e 6ticas do material, produzindo

urn quadro unificado do seu comportamento eletromagnetico.

Neste ponto temos a oportunidade de introduzir os conceitos fundamentais da teoria de

solitons do PA e compara-Ia com os dados experimentais 6ticos e magneticos.No capitulo

3 sera discutido com mais detalhes 0 mecanismo de condu<;aoeletrica no PA.

A base do modelo de solitons do PA esta ligado ao seu comportamento magnetico

[17].0 trans PA apresenta urn sinal de Ressonancia Paramagnetica Eletronica (RPE)

intenso, demonstrando a existencia de spins desemparelhados na ordem de 1 para cada

3000 atomos de Carbono.E possivel identificar a origem deste sinal como sendo causado

pelo sistema de eletrons 7r.A existencia de spins desemparelhados tambem result a na

presen<;a de uma componente do tipo Curie na susceptibilidade paramagnetica [18], que

esta associada corn a presen<;a de dipolos magneticos, que podem orientar estes spins

livremente sob a a<;aode urn campo externo.A amplitude do sinal de RPE sugere que os



spins desemparelhados no PA apresentam uma queda dp mohilidadp a q K.Na dopagpm

com AsF 5, pOl' exemplo, existe uma reduc;ao violent a no sinal de RPE e da susceptibilidade

de Curie, acompanhado pOl' urn crescimento espetacular na condutividade eletrica.

Para 0 caso do PA nao dopado, Goldberg e coautores notaram que a presenc;a de spins

livres e m6veis estava associ ado com baixa condutividade, concluindo que 0 sinal de RPE

tern a sua origem associada a defeitos neutros presentes na cadeia [19].Eles formularam

a hip6tese de que estes defeitos san "paredes limites" que separam porc;oes diferentes

da cadeia polimerica, caracterizadas pOl' trocas de fase na altermtncia das ligac;oes (vel'

Figura 1.5).

c c } { c c/ ~ / ~/ '" ~ '" ~ '"
C C C C

Figura 1.5: "Parede limite" separando duas porc;oes do trans PA, mostrando uma troca
de fases na alternancia de liga<;oes.

POI' analogia com materiais ferromagneticos, argumentaram que as "paredes limites"

do PA seriam deslocalizadas, extendendo-se pOI' 14 constantes de rede.O desenvolvimento

desta hip6tese pOI' Goldberg et al [19] produziu a teoria de solitons do PA.

Na realidade, existem varias aproximac;oes diferentes deste tipo : a hip6tese de solitons

foi proposta independentemente pOl' M.J.Rice [20] e Su, Schrieffer e Heeger [21] em marc;o

de 1979.A descric;ao de Rice e mais fenomenologica que a de SSH, que parte de urn modelo

microsc6pico detalhado da cadeia do trans PA.Em agosto do mesmo ano, Takayama, Lin-

Liu e Maki [16] (TLM) produziram urn modelo que e considerado 0 limite continuo do

modelo de SSH.

Estes modelos nao serao discutidos aqui pois fogem do objetivo deste trabalho.Iremos

fazer apenas uma breve descric;ao sobre 0 aparecimento destes defeitos nas cadeias do

trans PA e do Poli-(para-fenileno) (PPP) para dar uma visao simples que sera muito util

neste trabalho.



Como discutido anteriormente, 0 trans PA e 0 mais simples destes materiais no qual

o gap e provocado pela distorc;ao de Peierls.Este defeito de alternancia de ligac;oes e
conhecido como soliton. e e ilutrado como urn defeito neutro na Figura 1.6.a.O defeito e
consideravelmente mais deslocalizado do que aparece na figura e extende-se por 14 atomos

de carbono.A energia de formac;ao do defeito e da ordem de 0.4 eV para urn gap de 1.4

eV.Ele cria urn est ado monoeletronico que esta no centro do gap (orbital pz nao ligado).O

defeito neutro e singularmente ocupado (spin ~), mas pode ser carregado positivamente

ou negativamente dependendo do tipo de dopante utilizado, conforme pode ser visto na

Figura 1.6.b.Atraves da energia de formac;ao do defeito, podemos mostrar que os eletrons e

buracos tendem a ocupar respectivamente as bandas de conduc;aoe valencia para dopagens

com doadores ou aceitadores de eletrons.

....~ ...
+ A-

A~

+...~ ...
+
A':'

...~ ...
+
A':'

BANDA DE
>\.'\'L'\\ '\'\'00'\ CONDUCAO

SPIN 0 _s+ SPIN 0 1+s-CARGA 0 CARGA+2e
BANDA DE""""". "" "" "" ". VALENCIA

POLARON BIPOLARON

SPIN 1/2 +So
CARGA +e

""""" "'"
SOLITON

Figura 1.6: (a) Estruturas dos defeitos no trans PA e (b) niveis de energia de solitons
neutros e carregados.

A degenerescencia das fases A e B na Figura 1.3.b indica que a "parede limite" e livre



para mover-se e este movimento e considerado como sendo 0 responsclve1ppla condlltivi-

dade eletrica.Um fato pouco comum associado com este tipo de defeito e a separa~iw do

spin da carga ; enquanto neutro 0 defeito tern spin ~ e quando carregado nao possui spin.

a soliton s6mente pode ser criado em sequencias conjugadas 10ngas.Consider~oes to-

pol6gicas mostram que estes defeitos san criados aos pares, de tal modo que as cadeias

devem ter mais de 30 atomos de carbona, para podermos observar solitons m6veis e

separados.

o soliton desenvolvido na se<;aoanterior para 0 trans PA e urn defeito topol6gico que sepa-

ra duas regioes equivalentes da cadeia polimerica.Ele aparece porque 0 estado fundamental

do trans PA e degenerado, como podemos ver na Figura 1.7.Entretanto, para 0 cis PA e

outros polimeros condutores, as duas regioes que separam este defeito nao correspondem a
uma degenerescencia do estado fundamental, como no caso do PPP ; a nao degenerescencia

pode ser visto na Figura 1.7.

No caso do PPP, encontramos duas formas quimicas correspondendo ao est ado funda-

mental: a aromatica e a quin6ide, sendo a aromatica a mais estavel.

Na Figura 1.8.a e mostrada a cadeia do PPP, na qual os defeitos separam as regioes

aromaticas (baixa energia) e quin6ide (alta energia).Assim, pares de defeitos movem-se

rapidamente para 0 final da cadeia de modo a reduzir a extensao da fase de alta e-

nergia.Pares de defeitos mostram-se estaveis quando carregados, formando polarons ou

bipolarons dependendo da concentr~ao de dopantes utilizada.A combin~ao de dois es-

tados no meio do gap forma urn bipolaron, fomando estados "ligados" e "antiligados"

separados simetricamente do centro do gap, como indica a Figura 1.8.a.

Campbell e Bishop [18] encontraram solu~oes exatas atraves do modelo de Takayama

aplicado ao soliton no trans PA.Eles encontraram que os defeitos estao separados do centro

do gap por ±!::J.j J2, enquanto 0 gap 6tico e 2!::J..Osniveis de energia para estes tipos de

defeitos pode ser visto na Figura 1,8.b.

Como na forma($aodos solitons durante a dopagem do trans PA, os polarons e bipola-
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Figura 1.7: Esquema da curva de energia potencial para 0 trans PA mostrando duas
estruturas energeticamente equivalentes e PPP mostrando estrutura nao equivalentes
(aromatica na esquerda e quin6ide na direita).
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rons sao forrnados dp prpfprencia para ocupar os pst ados da banda de condu~ao durante

a dopagern, como discutido por Bredas et al [22].Para cada carga adicionada a cadeia, e
formado urn polaron.Se uma segunda carga for adicionada, e energeticamente favorecido a

formac;ao de urn bipolaron.Esta previsao na qual os bipolarons sao, como os solitons, sem

spin quando carregados, explica a ausencia de propriedades magneticas do PPP altamente

dopado (Peo et al [23]).



Capitulo 2

SiNTESE E DOPAGEM DO PPP

Ap6s a descoberta de que 0 Poliacetileno PA tern a sua condutividade elevada em varias

ordens de grandeza at raves da dopagem com agentes doadores ou aceitadores de eletrons

[1], foi observado que 0 Poli-(para-fenileno) (PPP) [3] tambem apresentava 0 mesmo tipo

de comportamento quando dopado com agentes doadores (redw;ao - Li) [24], ou receptores

de eletrons (oxida~ao - AsFs) [5].

o PPP consiste de uma sequencia de aneis aromaticos, conforme pode ser observado

na Figura 2.1, e constituiu-se no primeiro exemplo de polimero condutor nao acetilenico

que possui propriedades eletricas semelhantes aos semicondutores ou metais.



Enquanto a sua condutividade intrinseca (nilO dopado) e da ordem de 10-15 Sjcm

(Ohm-1cm-1), quando dopado pode atingir valores de ate 103 Sjcm at raves da forma~ao

de complexos de transferencia de carga.A condutividade pode ser controlada atraves da

manipula~ao da concentr~ao do dopante ou por compensa~ao quimica entre agentes

do adores e aceitadores de eletrons.

Muitos mecanismos de Polimeriz~ao foram desenvolvidos para 0 Poli-(para-fenileno ).No

caso da sintese quimica, os mais utilizados foram desenvolvidos pOI' Kovacic et al [25, 26]

e Yamamoto [27].Neste trabalho usaremos 0 metodo de Kovacic, devido tanto a sua maior

simplicidade como a ja comprovada capacidade de sua aplica~ao industrial.

A prepara~ao do PPP atraves do Benzeno - Cloreto de Aluminio (AICh) - Cloreto de

Cobre (CuClz) foi apresentado pela primeira vez em 1962 [25].

o mecanismo mais favoravel para 0 inicio da rea~ao, no caso da sintese de Kovacic, e a

perda inicial de urn eletron 7r do Benzeno, formando urn radical cationico, que se propaga

cationicamente na rea~ao [28].

Foi sugerido que estruturas quinoides intermediarias SaG formadas [29, 30] antes da

rearomatiz~ao, na forma

~~~n"==IT; ~
A oxid~ao incompleta das estruturas quinoides formadas durante a rea~ao de poli-

meriza~ao, pode provocar 0 aparecimento de defeitos estruturais na cadeia do PPP, ou



seja. podemos encontrar urn grandp nllmero de estruturas paTa-qllinoidps qllP prodllzpm

estruturas polinucleares, na forma

H H~-~
I

De qualquer maneira, 0 mecanismo de rea<;aoque baseia-se na propaga<;ao de radicais

cationicos e 0 mais aceito conforme estudos realizados por ressonancia paramagnetica do

spin dos eletrons [31].

o mecanismo total de polimeriza<;ao pode ser descrito pelo seguinte esquema:

A presen<;a de oxigenio inibe rea<;oesde forma<;ao de radicais, como ja foi observado

por Mano e Alves [30] que, investigando 0 sistema de Cloreto de Aluminio e Cloreto de

Cobre, notaram urn atraso na polimeriza<;ao como resultado da presen<;a de Oxigenio na

rea<;ao.Os resultados destes experimentos podem ser vistos na Tabela 2.1.Conclui-se que

o mais indicado e que a rea<;aode polimeriza<;ao seja feita em regime de atmosfera inerte

(Nitrogenio ou Argonio).



I Aditivo I Temperatura °C

I N, I 31-32
O2 31-32

I Tempo min.

I 140.1
140.8

1% Produto I

I ;~:; I

,
2.2.1 SINTESE DE KOVACIC

Este metodo consiste na polimeriza<;ao do Benzeno, usando como agentes cataliticos 0

Cloreto de Cobre e 0 Cloreto de Aluminio.A rea<;ao para a conversao do Benzeno em PPP

tern a seguinte forma

Num estudo realizado por Kovacic e Oziomek [26], encontrou-se que a maxima quan-

tidade de PPP obtida como produto final da rea<;ao acontece quando a razao molar

AlCb/CuCl2 e 2:1.Identificou-se tambem que a quantidade de produto obtida e inver-

samente proporcional a quantidade de agua presente no sistema reativo, ou seja, a sua

presen<;a inibe 0 desenvolvimento da rea<;ao.Este fato e extendido para 0 Oxigenio.

Os materiais utilizados foram 0 Benzeno (livre do Tiofeno), Cloreto de Cobre (CuCh)

(secado a 120°C no vacuo, durante 24 horas) e 0 Cloreto de Aluminio (AlCb) (po

anidro ).:8 importante ressaltar que 0 Cloreto de Aluminio nao pode ser hidratado e pos-

teriormente seco, como foi feito com 0 Cloreto de Cobre.



DESCRIc;AO DO SISTEMA

o sistema principal consiste de urn bal,io de tres bocas, com urn condensador acoplado

numa das bocas.Na outra extremidade do condensador foi colocado urn tubo com CaCh,

que impede a entrada de umidade na rea<;ao.O esquema principal do sistema pode ser

visto na Figura 2.2.

Boloo de
_ Reocao

A agua que circula no condensador serve para resfria-lo, garantindo 0 fluxo de Oxigenio

que e eliminado na reac;ao.Para eliminar 0 Oxigenio da reac;ao, injeta-se Nitrogenio no

balao da reac;ao para criar urn regime de atmosfera inerte e proporcionar uma melhor

produtividade na reaC;ao.ONitrogenio que sai do tanque esta "sujo" com CO2, O2 e H20

e por isso deve ser purificado atraves de urn sistema auxiliar acoplado ao sistema principal.

Num balao e colocada uma soluc;ao de KOH dissolvida em 100 ml de agua com 5

gramas de Pirogalol, que ira absorver 0 gas carbonico CO2 e 0 Oxigenio O2 presente no

Nitrogenio.No outro balao temos acido sulfurico (H2S04) que absorve a agua.Um terceiro



balao atua de modo a reter algum residuo que escapa da filtragem dos baloes iniciais.Para

misturar os reagentes, utizamos urn agitador magnetico que possui urn vidro de pirex com

oleo de silicone, on de 0 oleo serve para aquecer 0 sistema.

o Benzeno e convertido no homopolimero PPP atraves da rea<;iw com CuCh e AlCb.

Uma mistura de dois moles de Benzeno e 0.5 mol de Cloreto de Aluminio anidro

sao misturados durante 20 minutos, utilizando-se 0 agitador magnetico.Neste periodo, 0

sistema e aquecido a temperatura de 32°C em atmosfera inerte.

Apos esta indu<;ao inicial, adiciona-se 0.25 mol de Cloreto de Cobre e os reagentes sao

agitados durante 2 horas.Apcis este tempo, 0 sistema e resfriado a 15°C, adicionado a
uma mistura de gelo e acido cloridrico HCL 18%, aquecido novamente e filtrado a vacuo.O

residuo e lavado com agua.Entao, 0 polimero cru e triturado com ebuli<;ao de acido clori-

drico 18%, lavado com agua destilada fervente de modo continuo, ate que a presenc;a de

Cloro (feito com Nitrato de Prata) seja negativo.

A dopagem do PPP com Cloreto de Ferro (FeCb) foi feita at raves de uma rea<;ao quimica

bastante semelhante a sintese de Kovacic.Ela e baseada em urn metodo desenvolvido por

Pron et al [32].A reac;ao de dopagem acontece da seguinte maneira: uma solu<;ao saturada

de FeCb em Nitrometano e misturada com 0 PPP na forma de po.Para que a rea<;ao seja

bem sucedida e necessario que seja realizada sob atmosfera inerte (N2).Apos a rea<;ao,

realizada por 3 horas, 0 excesso de FeCb e lavado com Nitrometano puro e 0 po e secado

em urn forno a vacuo.Diferentes quantidades mol ares de FeCb foram utilizadas e podem

ser vistas na Tabela 2.2.



I Amostra I Razao molar I

DP1 1:0.031
DP2 1:0.062
DP3 1:0.125
DP4 1:0.250
DP5 1:0.375
DP6 1:0.500
DP7 1:1.000
DP8 1:1.500
DP9 1:2.000

Tabela 2.2: Razao molar [mol de PPP : mol de FeCh] entre a unidade monomerica C6H4

eo mol de FeCb usados na dopagen do PPP.

o polfmero na forma de po, tanto dopado como niw dopado, foi pastilhado utilizando-

se uma pressao de 2.28 x 105 N1m2 .As amostras obtidas possuiam diametro de 1.25

cm e espessura entre 0.4 e 1mm ..Para medidas eletricas, contatos de Aluminio foram

depositadas nas duas faces das amostras, por evaporac;ao no vacuo.



Capitulo 3

,
PROPRIEDADES ELETRICAS

Uma possivel explic~ao para 0 processo de condu<;aode eletrons nos Polfmeros Condu-

tores e 0 modelo de saltos com intervalos variados, proposto por Mott [33], proposi<,;ao

esta feita inicialmente para semicondutores altamente desordenados.

Quando 0 nivel de Fermi esta localizado no mesmo intervalo de energia dos est ados loca-

lizados, dois mecanismos de conduc;ao sao propostos :

1 . excita<;ao dos eletrons para a banda de condu<;ao.A condutividade pode ser ex-

pressa, neste caso, por

a = amin exp (~;) (3.1)

onde am in e a condutividade metalica minima, ou seja, aEc, com Ee sendo 0 nivel de

energia mais baixo da banda de condu<;ao.Esta forma de condutividade e predominante a
altas temperaturas ou quando t = Ee - EF e pequeno.

2 . condu<;aopor saltos atraves de ativa<;ao termica dos eletrons que estao em est ados
pr6ximos da energia de Fermi EF.



A probabilidade P por unidade de tempo para que isto ocorra eo produto dos seguintes

fatores :

. 0 fator de Boltzmann exp(- W/kT)1 onde W = Eeon - Eva/' Eeon e Eval sendo

as energias das bandas de condu<;ao e de valencia, respectivamente.

Se a localiza<;ao for muito forte, 0 eletron ira saltar ao estado mais proximo pois 0

termo exp( -2aR) da condutividade decai rapidamente com a distancia.

o numero de eletrons saltando it uma distancia R na dire<;aodo campo sera dado por

dois fatores :

(i) 0 numero de eletrons por unidade de volume num intervalo kT proximo da energia

de Fermil dado por 2N(EF )kT.

(ii) a diferen<;a de probabilidade de saltos nas duas dire<;oesl dado por

( W±eRF)Vjononexp -2aR - kT

onde Fe 0 campo eletrico.

A densidade de corrente J e dado por J = nevI e como os est ados sac semi-ocupados

J = N(EF )kTevjononexp ( -2aR - ~) sen (e:::)

J 2 2 (W)
(J' = F = e R vfononN(EF) exp -2aR - kT

:It importante salientar que 0 termo de decaimento aR cresce com 0 decrescimo da

temperatura.A uma dada temperatura T, 0 eletron ira saltar it urn sitio com 0 menor valor

de Rl ou seja, com a energia de ativa<;ao W para 0 salto tao baixa quanto possivel.Isto

implica em dizer que existinio 4; (~)3 sHios disponiveis.Logol para este sitiol



Vfonon exp (-20:R- :,)

para campos fracos.

Supondo que Vfonon varia pouco corn R e T, 0 valor maximo ira ocorrer quando a

fun<;ao

w
~= -20:R--

kT

[
9 1 ]t

R = 871" N(EF )o:kT

e a energia de ativa~ao W para 0 saito e
1

W = [9~~t~:~]4

Se To = 18.1 0:3/ kN(EF), e possivel mostrar que

_ kT (To) n~lw--- -
n + 1 T

onde n e 0 numero de dimensoes.Colocando n = 3 ern (3.11), achamos 0 result ado obtido

pel a substitui~ao de To ern (3.10), ou seja,

Substituindo 0 valor de R encontrado ern (3.9) na expressao para a condutividade obtida

(3.4), encontramos a rela~a.o de Mott para a condutividade eletrica



" = :4 e2v~;non (~)!N(EF )exp [_ (~) I] (3.13)

Esta e a forma geral da rela<;aode Mott para a condutividade em semicondutores alta-

mente desordenados.

o sistema experimental utilizado e 0 mesmo utilizado por A. Jorge em seu trabalho

de doutoramento [34].Consiste de urn forno que permite a realiz~ao de medidas com

temperaturas constantes, com temperaturas variando com taxas constantes, crescentes

ou decrescentes.Um diagrama de bloco do sistema de medidas e mostrado na Figura 3.1.

I - Forno
2 - Sistema de potencia
3 - Microcomputador com

conversor
4 - Termopar
5 - Amostra
6 - E letrometro

o sistema de controle de temperatura e composto por urn microcomputador AP-
PLE equipado com uma interface que possui urn clock de tempo real e urn conversor



AD573.Com este sistema e possivel controlar a temperatura do forno, alem da leitura da

saida do eletrometro.

No estudo das propriedades eletricas do Poli-(para-fenileno) (PPP) puro e dopado com

FeCb, usou-se 8 amostras do material pastilhado.Na Tabela 3.1 temos a descri<;ao das

amostras, mostrando a rela<;ao [mol de PPP:mol de FeCb] e suas respeetivas espessuras.

I AMOSTRA I ESPESSURA (em) I
[1:0.000] 0.070
[1:0.031] 0.046
[1:0.125] 0.028
[1:0.250] 0.070
[1:0.375] 0.040
[1:0.500] 0.062
[1:1.000] 0.166
[1:2.000] 0.100

Para as medi<;oes, os contatos foram feitos atraves da evapora<;ao de Aluminio nas

superficies das amostras, usando uma evaporadora que estava sob vacuo de 10-4 Torr.

Com 0 sistema descrito na sec;aoanterior e uma amostra de PPP nao dopado, mediu-se

a corrente de estabiliza<;ao (t= 100 minutos de estabiliza<;ao para cada ponto) para dife-

rentes tensoes V aplicadas na amostra.Antes de aplicar cada tensao, 0 campo e retirado.A

temperatura do sitema e T = 303K.A espessura da amostra e d = 0.082 cm e a area de

contato e A = 0.322 cm2.Os resultados estao mostrados na Tabela 3.2.

A. seguir, mediu-se a corrente de estabiliza<;ao, a temperatura T = 30 ° C e com campo

eletrico de 3 K v/ em para amostras com diferentes concentra<;oes.Os resultados estao na

Tabela 3.3.

o valores da corrente para campo eletrico constante, para a temperatura variando de
40°C a 120°C, estao mostradas nas Tabelas 3.4 e 3.5.



I Corrente (A) I Tensao (Vaplic) I
1.29 X 10-11 5
2.73 X 10-11 10
3.90 X 10-11 15
5.50 x 10-11 20
6.70 X 10-11 25
8.20 x 10-11 30
9.10 X 10-11 35
1.05 x 10-10 40
1.22 X 10-10 45
1.36 x 10-10 50
2.40 X 10-10 100
4.70 X 10-10 150
6.70 x 10-10 200
9.30 X 10-10 250
1.20 x 10-9 300
1.35 X 10-9 350
1.63 x 10-9 400
2.00 X 10-9 450
2.22 x 10-9 500
2.60 X 10-9 550
3.00 x 10-9 600
3.31 X 10-9 650
3.55 x 10-9 700
3.90 X 10-9 750
4.10 x 10-9 800
4.40 X 10-9 850
4.80 x 10-9 900
5.15 X 10-9 950
5.55 x 10-9 1000

Tabela 3.2: Correntes I que atravessam a amostra de PPP puro para diferentes tensoes
V.



I AMOSTRA I I ( Amperes) I
[1:0.000] 4.50 x 10-10

[1:0.031] 2.15 x 10-6

[1:0.125] 9.50 x 10-6

(1:0.250] 7.10 x 10-6

[1:0.37.5] 1..55x 10-5

[1:0.500] 4.05 x 10-5

[1:1.000] 4.45 x 10-5

[1:2.000] 2.89 x 10-6

Tabela 3.3: Correntes, a 303 K, para cada uma das amostras de PPP ([mol de PPP:mol
de FeCb]).O campo aplicado e 3 Kv/cm.

Ap6s a estabilizcu;ao da corrente, a temperatura e elevada a 120°C, sendo esta con-

trolada por urn programa que e usado num computador APPLE que esta acoplado ao

sistema.

Fazendo urn gr<ificoda corrente versus tensao para a amostra de PPP nao dopado (dados

da Tabela 3.2), verificamos que 0 material tern urn car<iter 6hmico, ou seja, respeita a lei

de Ohm

para pequenos valores do campo. Como a densidade de corrente J = IIA, onde I e a

corrente que atravessa a amostra e A e a area de contato da amostra, e E = V/ d, onde

V e a tensao aplicada e d e a espessura da amostra, a condutividade a pode ser obtida

atraves da rela<;ao

I d
a = (3.15)

V A
Com a rela<;ao (3.16) calculou-se a condutividade a para a amostra de PPP nao dopado

e os valores estao mostrados Tabela 3.6.



Temp. I ( Amperes)
(OC) [1:0.000] [1:0.031 ] [1:0.125] [1:0.250]
40 1.24 x 10-9 3.06 X 10-6 1.37 X 10-5 1.02 X 10-5

45 1.98 x 10-9 3.60 X 10-6 1.48 X 10-5 1.14 X 10-5

50 2.41 X 10-9 4.01 X 10-6 1.83 X 10-5 1.34 X 10-5

55 4.60 x 10-9 4.64 X 10-6 2.00 X 10-5 1.63 X 10-5

60 6.70 X 10-9 5.50 X 10-6 2.41 X 10-5 2.16 X 10-5

65 1.11 x 10-8 6.34 X 10-6 2.93 X 10-5 2.60 X 10-5

70 1.55 X 10-8 7.29 X 10-6 3.43 X 10-5 2.96 X 10-5

75 2.38 x 10-8 8.35 X 10-6 4.18 X 10-5 3.86 X 10-5

80 3.80 X 10-8 9.36 X 10-6 5.17 X 10-5 4.52 X 10-5

85 5.50 x 10-8 1.05 X 10-5 6.04 X 10-5 5.44 X 10-5

90 8.00 X 10-8 1.16 X 10-5 7.06 X 10-5 7.08 X 10-5

95 1.18 x 10-7 1.28 X 10-5 8.13 X 10-5 8.27 X 10-5

100 1.75 X 10-7 1.42 X 10-5 9.61 X 10-5 9.82 X 10-5

105 2.39 x 10-7 1.57 X 10-5 1.10 X 10-4 1.31 X 10-4

110 4.20 X 10-7 1.76 X 10-5 1.31 X 10-4 1.67 X 10-4

115 5.90 x 10-7 1.93 X 10-5 1.52 X 10-4 1.98 X 10-4

120 8.60 x 10-7 2.39 X 10-5 1.74 X 10-4 2.57 X 10-4

Tabela 3.4: Correntes em func;ao cia Temperatura T (OC), para as amostras [1:0.000],
[1:0.031], [1:0.125] e [1:0.250].



CAPíTULO 3. PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Temp. I ( Amperes )
(OC)

[1:0.375][1:0.500][1:1.000][1:2.000]
40

2.28 x 10-56.27 X 10-55.50 X 10-53.73 X 10-6

45

2.76x10 58.00 X 10-56.43 X 10-55.10 X 10-6

50

3.05 X 10-51.06 X 10-47.52 X 10-55.90 X 10-6

55

3.54 x 10-51.31 X 10-48.21 X 10-57.70 X 10-6

60

4.38 X 10-51.95 X 10-49.42 X 10-59.40 X 10-6

65

5.08 x 10-52.55 X 10-41.10 X 10-41.14 X 10-5

70

5.90 x 10 52.95 X 10-41.18 X 10 41.39 X 10-5

75

7.17 x 10-53.94 X 10-41.35 X 10-41.66 X 10-5

80

8.16 X 10-55.27 X 10-41.49 X 10-42.04 X 10-5

85

9.44 x 10 56.86 x 10 41.69 x 10 42.62 x 10 5

90

1.11 X 10-48.79 X 10-41.87 X 10-43.30 X 10-5

95

1.29 x 10-41.14 X 10-32.14 X 10-43.90 X 10-5

100

1.50 X 10-41.52 X 10-32.32 X 10-44.90 X 10-5

105

1.78 x 10-41.92 X 10-32.67 X 10-46.20 X 10-5

110

2.04 X 10-42.23 X 10-33.00 X 10-47.60 X 10-5

115

2.34 x 10-43.20 X 10-33.40 X 10-49.20 X 10-5

120

2.66 x 10-43.90 X 10-33.90 X 10-41.13 X 10-4

31

Tabela 3.5: Correntes em função da Temperatura T (OC), para as amostras [1:0.375],
[1:0.500], [1:1.000] e [1:2.000].



.5 6..57 x 10-13

10 6.95 X 10-13

15 6.62 x 10-13

20 7.00 X 10-13

25 6.83 x 10-13

30 6.96 X 10-13

35 6.62 x 10-13

40 6.69 X 10-13

45 6.90 x 10-13

50 6.93 X 10-13

100 6.11 X 10-13

150 7.98 x 10-13

200 8.53 X 10-13

250 9.4 7 x 10-13

300 1.02 X 10-13

350 9.82 x 10-13

400 1.04 X 10-12

450 1.13 x 10-12

500 1.13 X 10-12

550 1.20 x 10-12

600 1.27 X 10-12

650 1.30 x 10-12

700 1.29 X 10-12

650 1.32 x 10-12

800 1.30 X 10-12

850 1.32 x 10-12

900 1.36 X 10-12

950 1.38 x 10-12

1000 1.40 X 10-12
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Figura 3.2: Corrente em função da tensão aplicada na amostra de PPP não dopado.

Com a relação (3.16) e as espessuras das amostras dadas na Tabela 3.1, encontramos

os valores da condutividade (T, para as diversas amostras, à temperatura ambiente (300 ).Os

resultados estão na Tabela 3.7 e na Figura 3.3 temos o gráfico da condutividade (T em

função da razão [moI de PPP:mol de FeCI3] usados nas dopagens.

À seguir, obteve-se os valores da condutividade (T em função da Temperatura.Estes

valores estão nas Tabelas 3.8 e 3.9.

O comportamento da condutividade em função da temperatura pode ser observado nas

Figuras 3.4 - 3.11.Comopodemos observar, elas possuem um comportamento muito seme

lhante, havendo um pequeno aumento da condutividade conforme aumenta a concentração

de dopante utilizado.

Como o PPP torna-se semicondutor, seu comportamento pode ser analizado pelo

modelo de Mott para semicondutores altamente desordenados, modelo este introduzido

na seção 4.2.

Podemos escrever a relação (3.13) de uma maneira mais geral na forma

(3.16)



CAPíTULO 3. PROPRIEDADES ELÉTRICAS

I AMOSTRA I a ( n-1cm-1 ) I- ~- -

[1:0.000]
4.90 x 10-14

[1:0.031]

1.54 x 10-9

[1:0.125]

4.13 x 10-9

[1:0.250]

7.72 x 10-9

[1:0.375]

9.62 x 10-9

[1:0.500]

3.90 x 10-8

[1:1.000]

1.1.5x 10-7

[1:2.000]

8.98 x 10-8

34

Tabela 3.7: Condutividade a ( n-1cm-1 ), à temperatura ambiente, para cada uma das
amostras de PPP.
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Figura 3.3: Condutividade a, à 303 K, em função da razão [moI de PPP:mol de FeCh]
usados nas dopagens.



TEMP (J (O-lcm-1)

(OC) [1:0.000] [1:0.031] [1:0.125] [1:0.250]
40 1.35 x 10-12 2.19 X 10-9 5.96 X 10-9 1.11 X 10-8
45 2.15 X 10-12 2.57 X 10-9 6.44 X 10-9 1.24 X 10-8

50 2.62 X 10-12 2.86 X 10-9 7.96 X 10-9 1.46 X 10-8

55 5.00 X 10-12 3.31 X 10-9 8.70 X 10-9 1.77 X 10-8

60 7.28 X 10-12 3.93 X 10-9 1.05 X 10-8 2.35 X 10-8

65 1.21 X 10-11 4.53 X 10-9 1.27 X 10-8 2.83 X 10-8

70 1.69 X 10-11 5.21 X 10 9 1.49 X 10-8 3.22 X 10-8

75 2.59 X 10-11 5.96 X 10-9 1.82 X 10-8 4.20 X 10-8

80 4.13 X 10-11 6.69 X 10-9 2.25 X 10-8 4.91 X 10-8

85 5.98 X 10-11 7.50 X 10 9 2.63 X 10-8 5.91 X 10-8

90 8.70 X 10-11 8.29 X 10-9 3.07 X 10-8 7.70 X 10-8

95 1.28 X 10-10 9.14 X 10-9 3.53 X 10-8 8.99 X 10-8

100 1.90 X 10-10 1.01 X 10-8 4.18 X 10-8 1.07 X 10-7

105 2.60 X 10-10 1.12 X 10-8 4.78 X 10-8 1.42 X 10-7

110 4.57 X 10-10 1.26 X 10-8 5.69 X 10-8 1.82 X 10-7

115 6.41 X 10-10 1.38 X 10-8 6.61 X 10-8 2.15 X 10-7

120 9.35 X 10-10 1.72 X 10-8 7.57 X 10-8 1.79 X 10-7

Tabela 3.8: Condutividade em fun~ao da Temperatura T (OC), para as amostras [1:0.000],
[1:0.031], [1:0.125] e [1:0.250].



TEMP a (O-lcm-1)

(OC) [1:0.375] [1:0.500] [1:1.000] [1:2.000]
40 1.42 x 10-8 6.04 X 10-8 1.42 X 10-7 1.16 X 10-7

45 1.71 x 10-8 7.70 X 10-8 1.66 X 10-7 1.59 X 10-7

50 1.89 x 10 8 1.02 x 10 7 1.94 x 10 7 1.83 x 10 7

55 2.20 x 10-8 1.26 X 10-7 2.12 X 10-7 2.39 X 10-7

60 2.73 X 10-8 1.87 X 10-7 2.43 X 10-7 2.92 X 10-7

65 3.16 x 10-8 2.45 X 10-7 2.84 X 10-7 3.54 X 10-7

70 3.67 X 10-8 2.84 X 10-7 3.04 X 10-7 4.32 X 10-7

75 4.45 x 10-8 3.79 X 10-7 3.48 X 10-7 5.15 X 10-7

80 5.07 X 10-8 5.07 X 10-7 3.84 X 10-7 6.34 X 10-7

85 5.86 x 10-8 6.60 X 10-7 4.36 X 10-7 8.14 X 10-7

90 6.89 x 10 8 8.46 X 10-7 4.82 X 10-7 1.03 X 10-6

95 8.01 x 10-8 1.10 X 10-6 5.52 X 10-7 1.21 X 10-6

100 9.32 X 10-8 1.46 X 10-6 5.98 X 10-7 1.52 X 10-6

105 1.11 x 10-7 1.85 X 10-6 6.88 X 10-7 1.93 X 10-6

110 1.27 X 10-7 2.15 X 10-6 7.73 X 10-7 2.36 X 10-6

115 1.45 x 10 7 3.08 X 10-6 8.76x 107 2.86 x 10-6

120 1.65 x 10-7 3.76 X 10-6 1.00 X 10-6 3.51 X 10-6

Tabela 3.9: Condutividade em fun<;ao da Temperatura T (OC), para as amostras [1:0.375],
[1:0.500], [1:1.000] e [1:2.000].
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Figura 3.4: Condutividade (7 (O-lcm-1) em func;ao da temperatura T(OC) para a amostra
de PPP nao dopado.
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Figura 3.5: Condutividade (7 (O-lcm-1) em func;ao da temperatura T(OC) para a amostra
de PPP dopada na razao [1:0.031].
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Figura 3.6: Condutividade C1 (n-1cm-1) em fun<;ao da temperatura T(OC) para a amostra
de PPP dopada na razao [1:0.125].
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Figura 3.7: Condutividade C1 (n-1cm-1) em fun<;ao da temperatura T(OC) para a amostra
de PPP dopada na razao [1:0.250].



Figura 3.8: Condutividade a (0-1 em-I) em função da temperatura T(OC) para a amostra
de PPP dopada na razão [1:0.375].
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Figura 3.9: Condutividade a (0-1 em-1 ) em função da temperatura T(OC) para a amostra
de PPP dopada na razão [1:0.500].
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Figura 3.10: Condutividade (7 (n-1cm-1) em func;;ao da Temperatura T(OC) para a
amostra de PPP dopado na razao [1:1.000].
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Figura 3.11: Condutividade (7 (n-1cm-1) em func;;ao da Temperatura T(OC) para a
amostra de PPP dopado na razao [1:2.000].



Inicialmente1 calculou-se os valores de In(aTl/2) e T-l/4 com 0 objetivo de verificar-se

a validade da expressao anterior

que pode ser escrita como

Nas Tabelas 3.10 e 3.11 temos estes valores e nas Figuras de 3.12 - 3.19 temos os

graficos referentes a estes valores.

In( aTl/2) (O-lcm-1 ]{1/2) T-l/4
[1:0.000] [1:0.031] [1:0.125] [1:0.250] (I{-1/4)

-32.4 -17.4 -16.5 -15.8 0.2397
-31.4 -17.1 -16.1 -15.4 0.2378
-30.9 -16.9 -16.0 -15.3 0.2368
-30.7 -16.8 -15.8 -15.2 0.2359
-30.0 -16.7 -15.7 -15.0 0.2350
-29.7 -16.5 -15.5 -14.7 0.2341
-29.1 -16.3 -15.3 -14.5 0.2332
-28.8 -16.2 -15.1 -14.3 0.2324
-28.4 -16.0 -14.9 -14.1 0.2315
-27.9 -15.9 -14.7 -13.9 0.2307
-27.5 -15.8 -14.5 -13.7 0.2300
-27.1 -15.7 -14.4 -13.4 0.2291
-26.7 -15.6 -14.2 -13.3 0.2283
-26.3 -15.5 -14.0 -13.1 0.2276
-26.0 -15.3 -13.9 -12.8 0.2268
-25.4 -15.2 -13.7 -12.6 0.2261
-25.1 -15.1 -13.5 -12.4 0.2253
-24.7 -14.9 -13.4 -12.1 0.2246

Tabela 3.10: Valores de In(aT1/2) para T-l/4 para as amostras [1:0.000L [1:0.031L [1:0.125]
e [1:0.250]

Como podemos observar das Figuras 3.12 - 3.1910 comportamento das curvas sugere

urn material que tern os seus mecanismos de transporte de eletrons conforme 0 desen-

volvido pelo modelo de Mott [33].Desta maneira1 uma serie de parametros tais como

a concentr~ao de eletrons no nivel de Fermi 1 0 numero de eletrons que participam da



In( aTl/2) (O-lcm-1 J<1/2) T-l/4

[1:0.375] [1:0.500] [1:1.000] [1:2.000] (J<-1/4 )

-15.6 -14.2 -15.4 -13.4 0.2397
-15.2 -13.8 -15.2 -13.1 0.2378
-15.0 -13.5 -15.0 -12.8 0.2368
-14.9 -13.2 -14.9 -12.6 0.2359
-14.7 -13.0 -14.8 -12.4 0.2350
-14.5 -12.6 -14.6 -12.1 0.2341
-14.4 -12.3 -14.5 -11.9 0.2332
-14.2 -12.2 -14.4 -11.7 0.2324
-14.0 -11.9 -14.3 -11.6 0.2315
-13.9 -11.6 -14.1 -11.3 0.2307
-13.7 -11.3 -14.0 -11.1 0.2300
-13.5 -11.0 -13.9 -10.8 0.2291
-13.4 -10.8 -13.8 -10.7 0.2283
-13.3 -10.5 -13.7 -10.4 0.2276
-13.1 -10.2 -13.5 -10.2 0.2268
-12.9 -10.1 -13.4 -10.0 0.2261
-12.8 -9.7 -13.3 -9.8 0.2253
-12.7 -9.5 -13.1 -9.6 0.2246

Tabela 3.11: Valores de In(aTl/2) e T-l/4 para as amostras [1:0.375], [1:0.500], [1:1.000]
e [1:2.000]
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Figura 3.12: Gnifico de in (aT1/2) em func;ao de T-1/4 para a amostrade PPP nao dopado.
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Figura 3.13: Grafico de in (aT1/2) em func;ao de T-1/4 para a amostra de PPP dopado
na razao [1:0.031].
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Figura 3.14: Gnifico de In (aTl/2) em func,;ao de T-l/4 para a amostra de PPP dopadc
na razao [1:0.125].
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Figura 3.15: Gnifico de In (aTl/2) em func,;ao de T-l/4 para a amostra de PPP dopado
na razao [1:0.250].
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Figura 3.16: Grafieo de in (aTl/2) em fun<;ao de T-l/4 para a amostra de PPP dopado
na razao [1:0.375].
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Figura 3.17: Grafico de in (aTl/2) em fun<;ao de T-l/4 para a amostra de PPP dopado
na razao [1:0.500].
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Figura 3.18: Grafico de In (aTl/2) em fun<;ao de T-1/4 para a amostra de PPP dopado
na razao [1:1.000].
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Figura 3.19: Grafico de In (aTl/2) em fun<;ao de T-1/4 para a amostra de PPP dopado
na razao [1:2.000].



condu~ao, a mobilidade do material, a dist<incia media dos saltos e a energia gasta ern

cada saIto podem ser obtidos.Estes parametros, para cada uma das amostras do PPP nao

dopado e dopado, estao mostrados nas Tabelas 3.12, 3.13 e 3.14, onde considerou-se

a condutividade das amostras a temperatura de 303 K e atenua~ao da fun~ao de onda

usada e a-I = 1.4 A.

[1:0.000] 6.75 x 1010 1.14 X 1019 5.93 X 1016

[1:0.031] 8.02 x 108 9.54 X 1020 4.98 X 1018

[1:0.125] 1.65 x 109 4.65 X 1020 2.43 X 1018

[1:0.250] 3.70 x 109 2.07 X 1020 1.08 X 1018

[1:0.375] 1.51 x 109 5.07 X 1020 2.65 X 1018

[1:0.500] 9.42 x 109 8.13 X 1019 4.25 X 1017

[1:1.000] 4.19 x 108 1.83 X 1021 9.55 X 1018

[1:2.000] 4.01 x 109 1.91 X 1020 9.96 X 1017

Tabela 3.12: Parametro To, concentra~ao de eletrons no nivel de Fermi N(EF) e con-
centra~ao de eletrons que contribuem para a condu~ao para cada uma das amostras de
PPP usadas para medir a condutividade a, obtidos pelo modelo de Mott.A temperatura
considerada e 303 K.

I AMOSTRA I 11 (cm2Y-1s-1) I R (A) I t1E (eY) I
[1:0.000] 4.08 x 10 18 64 0.078
[1:0.031] 1.23 x 10-9 21 0.026
[1:0.125] 1.61 x 10-9 25 0.032
[1:0.250] 1.34 x 10-9 32 0.039
[1:0.375] 4.08 x 10-9 25 0.031
[1:0.500] 2.65 x 10 9 39 0.049
[1:1.000] 1.76 x 10-7 18 0.023
[1:2.000] 1.43 x 10-7 32 0.040

Tabela 3.13: Mobilidade 11, distancia dos saltos R e energia dos saltos t1E para cada
uma das amostras de PPP usadas para medir a condutividade a, obtidos pelo modelo de
Mott.A temperatura considerada e 303 K.

Utilizando os parametros obtidos pela relac;ao de Mott aplicada ao PPP nao dopado
e dopa do com FeCla em diferentes concentra~oes, 0 pre-fator da rela~a.o da condutividade



nos permite determinar a frequencia de vibrac;ao da cadeia.Os valores obtidos estao na

Tabela 3.14

I AMOSTRA I Frequencia de vibrac;ao I
[1:0.000] 3.53 x 1016

[1:0.031] 1.38 x 1021

[1:0.125] 5.30 x 1021

[1:0.250] 1.49 x 1022

[1:0.375] 1.18 x 1022

[1:0.500] 1.20 x 1023

[1:1.000] 7.44 x 1022

[1:2.000] 1.80 x 1024

Tabela 3.14: Frequencia de vibrac;ao da cadeia obtido atraves do pre-fator da rela<;ao de
Mott para a condutividade Cf, a temperatura de 303 K.

Esses valores sao bem maiores quando comparados com a frequencia do fonon (~

1013 S-1 ).Uma explicac;ao para esta discrepancia foi dada por Colson e Nagels [35], onde

mostraram que na expressao original proposta por Miller e Abrahams [36] usada para

calcular a probabilidade de transic;ao produzem valores muito acima da frequencia dos

fonons para muitos materiais.

Finalmente, os parametros To, N(EF), n, 11, R, !::lE e lJo obtidos para 0 PPP nao

dopado e dopado com FeCb, ao serem comparados com aqueles obtidos por Nagel, Krikore

Rotti para 0 Poli-(meta-fenileno) (PMP) nao dopado [37], possuem valores condizentes em

termos de ordem de grandeza, considerando-se os diferentes valores da condutividade.Na

Tabela 3.15 temos os valores encontrados por Nagel et al [37] comparados com a amostra

nao dopado do Poli-(para-fenileno) (PPP).

Pela analise da sec;ao anterior, podemos concluir que 0 material segue 0 modelo desen-

volvido por Mott [33], para a faixa de temperatura medida.Sera interessante obter-se os

valores da condutividade para temperaturas que va-odesde a do Nitrogenio ate ambiente



K (K) 303 298
(J' (0 em1) 1.35 x 10-12 10 4

To (K) 6.75 x 1010 2.53 X 108

N(EF) (ey-1em-3) 1.14 x 1019 1020

n (cm-3) 5.93 x 1016 .5 X 108

!1 (em2y-ls-l) 4.08 x 10-18 10-4

R (A) 64 23
t1E (eY) 0.078 0.19
a-I (A) 1.4 2
VO(S-I) 3.53 X 1016 2.9 X 1022

Tabela 3.15: Panimetros obtidos, segundo 0 modelo de Mott, para 0 Poli-(para-fenileno)
(PPP) e para 0 Poli-(meta-fenileno) (PMP) [31].

para podermos verifiear a existeneia de dois modelos propostos para expliear a eonduc;ao

de eletrons nos polimeros eondutores quando dopados, urn desenvolvido por Kivelson

[38] para 0 material levemente dopado (eoneentr~ao ~ 1 %) e outro para 0 material

fortemente dopado desenvolvido por Mott [33], que foi usado neste trabalho.
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Capítulo 4

CARACTERIZAÇAO APARATO EXPERIMENTAL

4.1 INFRAVERMELHO

A espectroscopia de Infravermelho foi feita num espectrômetro NICOLET STIR 5 SXC,

com resolução de 4 cm-1, as amostras colocadas em pastilhas de KBr.Todas as medidas

foram realizadas à temperatura ambiente.

4.2 DIFRAÇAO DE RAIOS-X

Para a Difração de Raios-X utilizou-se um difratômetro automático Rigaku Rotaflex

RU200B com goniômetro, com um sistema eletrônico acoplado que registra as intensidades

das reflexões em função do ângulo de reflexão O.A radiação monocromática utilizada é a

de cobre ('\=1.5406.4) com filtro de Níquel na saída do tubo.

, '"
4.3 ESPALHAMENTO A BAIXO ANGULO

Para o Espalhamento de Raios-X à Baixo Ângulo foram feitas medidas para intensidades

de espalhamento na região de Porod [39].Ascurvas de espalhamento foram obtidas usando

se uma fonte de alta tensão Rigaku, um tubo de Raios-X (Philips) com anodo de cobre
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cuja potencia e de 2700 Watts.Para obterrnos urn feixe rnonocrornatico de cornprirnento

de onda ).=1.5406 11, urn tubo de niquel foi inserido na saida do tubo.

4.4 PARAMAGNETISMO ELETRONICO

Para a Espectroscopia de Ressonancia Pararnagnetica Eletronica foi utilizado urn es-

pectrornetro VARrAN linha E da serie Century.



Capitulo 5

CARACTERIZAQAO RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Na Figura 5.1 tem-se os espectros do Infravermelho para a amostra de PPP timida, como

obtida apos a sintese, seca a 150°C durante 12 horas numa estufa comum e a amostra

seca a 4500 C num forno a vacuo.

Na Figura 5.2 tem-se 0 espeetro Infravermelho para a amostra de PPP dopado com FeCb

na proporc;ao 2 moles de FeCb para urn mol de PPP.
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Figura 5.1: Espectros do Infravermelho (a) para a amostra de PPP nao dopada (a) como
obtida ap6s a sintese, (b) seca numa estufa comum it 150°C e (c) seca num forno it vacuo
it 450°C.

Figura 5.2: Espectro do Infravermelho para a amostra de PPP dopada com FeCb,
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Nesta primeira se<;ao tem-se os resultados obtidos atraves da difra<;ao de Raios-X uti-

lizando 0 metodo do po.

Na Figura 5.3 tem-se 0 difratograma do PPP na forma de po, como obtido apos a

slntese.

- 1.0
.

C

:J 0.8-
lLJ
0« 0.60-
CJ)
z 0.4UJ
••••z

0.2

0.0
10 20 30 40 50 60 70

2 e (GRAUS)

Figura 5.3: Difratograma de Raios-X obtido com 0 PPP na forma de po, como obtido
apos a slntese.

Para observar 0 efeito da umidade, 0 PPP foi secado inicialmente numa estufa, durante

doze horas, a 150°C e sob atmosfera ambiente.O result ado esta mostrado Figura 5.4.

A seguir 0 material foi seeado na mesma estufa, a mesma temperatura, so que durante

5 dias e 0 difratograma correspondente a esta amostra esta mostrado Figura 5.5.

Em seguida, secou-se 0 material durante dois dias num forno a vacuo a temperatura
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Figura 5.4: Difratograma de Raios-X para a amostra de PPP na forma de po, seca num
forno comum durante doze horas, it 150°C.
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Figura 5.5: Difratograma de Raios-X para a amostra de PPP na forma de po, seca numa
estufa durante 5 dias, it 150°C.
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2 e
Figura 5.6: Difratograma de Raios-X para a amostra de PPP na forma de po, seca num
forno it vacuo, durante dois dias, it 450°C.

Dando continuidade ao processo de elimina\ao de impurezas e liga\oes cruzadas, que

sac subprodutos da slntese do material, realizamos it secagem do p6 numa mufla it 450

°C, sem vacuo.Este processo foi realizado em cinco dias e 0 result ado pode ser visto na

Figura 5.7.

A seguir, a mesma tecnica de secagem foi utilizada para a amostra de PPP pastilhada,

com os resultados mostrados na Figura 5.8.

Posteriormente, uma amostra de PPP pastilhada imersa em NH40H (Hidr6xido de

amonio) foi aquecida it 470°C em urn sistema hermeticamente fechado dotado de valvula

de seguran\a durante 2 horas.O result ado encontrado pode ser visto na Figura 5.9.

Finalmente, realizamos 0 processo de sinteriz~ao de uma amostra de PPP pastil-

hada, colocada num sistema hermeticamente fechado e que e aquecido it 350 °C.O sistema

e fechado pois 0 ponto de fusao do NH40H e da ordem de 80°C; assim, cria-se uma atmos-
fera de am6nia, que ajuda na sinteriza<;ao.A amostra de PPP e mantida neste ambiente .
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40
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Figura 5.7: Difratograma de Raios-X para a amostra de PPP na forma de po, seca numa
mufia durante cinco dias, a 450°C.
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40
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Figura 5.8: Difratograma de Raios-X para a amostra de PPP pastilhada, seca numa mufia
durante cinco dias, a 450°C.
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40
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Figura 5.9: Difratogramas de Raios-X para a amostra de PPP pastilhada, aquecida junto
com NH40H a 470°C em urn sistema hermeticamente fechado, durante 2 horas.
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29 (GRAUS)
Figura 5.10: Difratograma para uma amostra de PPP pastilhada, colocada num sistema
fechado hermeticamente e que e aquecido a 350 cC.

Para a amostra do PPP dopado com 0 FeCb, os quatro difratogramas correspondentes

as diferentes razoes molares utilizadas na dopagem podem ser vistos na Figura 5.11.

5.3 ESPALHAMENTO A. BAIXO ANGULO

Nesta secao apresentaremos os resultados obtidos atraves do Espalhamento de Raios-X a
Baixos angulos.A amostra de PPP utilizada foi secada numa estufa a 150cC durante 12

horas e posteriormente pastilhada.
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Figura 5.11: Difratogramas para 0 PPP dopado com FeCb : razao molar [mol de PPP:mol
de FeCb] (a) [1:2.000], (b) [1:1.500], (c) [1:1.000]e (d) [1:0.500].



Na Figura 5.12 temos 0 grafico da intensidade do feixe espalhado em func;ao do vetor
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5.4 PARAMAGNETISMO ELETRONICO

A amostra de PPP utilizada foi aquela que foi seca numa estufa ,omum, a 150°C, durante

5 dias.

Na Figura 5.13 temos 0 espectro de RPE obtido a temperatura ambiente.Este espectro

e 0 espeetro tipico para a amostra de PPP niw dopado.

ppp
l1Hpp :; 5.06 Gauss

Figura 5.13: Espectro de RPE, obtido a temperatura ambiente (296 K), para a amostra
de PPP nao dopado.

Para esta amostra, tam1:>emfoi obtido 0 espeetro a temperatura do Nitrogenio Hquido

( 77 K ), que e mostrado na Figura 5.14.

Os parametros utilizados foram os seguintes



ppp
llHpp : 4.94 Gauss

Figura .5.14: Espectro de RPE. obtido a temperatura do Nitrogenio liquido ( 77 K). para
a amostra de PPP nao dopado.

Os espectros de RPE para 0 PPP dopado com FeCb foram obtidos com as amostras que

tern uma rela<;ao [mol de PPP:mol de FeCb] de [1:0.062]' [1:0.500], [1:1.000], [1:1.500] e

[1:2.000].Os espectros foram obtidos tanto a temperatura ambiente como a temperatura

do Nitrogenio liquido (-196°C).Na Figura 5.15 temos 0 espectro mostrando 0 sinal do

Ferro e da cadeia para a amostra [1:0.500] obtido a temperatura ambiente.Os demais

espectros tern urn comportamento semelhante, variando apenas a intensidade da linha.

Os panimetros utilizados foram os seguintes
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Figura 5.15: Espectro de RPE. obtido it temperatura ambiente para a amostra de PPP
dopado com FeCb na concentr~ao [1:0.500].
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Capítulo 6

CARACTERIZAÇAO : DISCUSSAO DOS RESULTADOS

6.1 INFRAVERMELHO

Na primeira parte desta seção analisaremos o espectro de Infravermelho para a amostra

não dopada e na segunda parte analisaremos o espectro para a amostra dopada com FeCh

6.1.1 PPP NAO DOPADA

Para melhor analizar o espectro de Infravermelho da amostra não dopada. consideraremos

apenas o espectro da amostra chamada de super seca no seção do capítulo anterior.Este

espectro pode ser visto na Figura 6.1.

A análise do espectro Infravermelho do Poli-(para-fenileno) não dopado mostra de

maneira clara a configuração estrutural do PPP sintetisado através do método desen

volvido por Kovacic et aI [25].

Os picos em 113 = 803 cm-1 e 112 = 765 cm-1 correspondem. respectivamente. às

vibrações por flexões das ligações C-H fora do plano dos anéis aromáticos para e mono

substituídos. A relação entre as amplitudes dos dois picos nos permite estimar o tamanho

médio n das cadeias: n = 17.Além disso, esta diferença demonstra que os anéis aromáticos

mono substituídos, que estão nos finais das cadeias. estão em proporção bem menor que

os outros anéis para substituídos.Isto vem confirmar a estrutura proposta para o PPP. que
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Figura 6.1: Espectro do Infravermelho para a amostra de Poli-(para-fenileno) (PPP) super
seca (seca à 450°C num forno à vácuo).



CAPíTULO 6. CARACTERIZAÇÃO: DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 69

é contituído de uma sequência de anéis aromáticos para ligados, conforme esquematizado

na Figura 6.2.

Figura 6.2: Cadeia principal do Poli-(para-fenileno) (PPP). constituído de sequências de
anéis aromáticos para ligados.

o pico em 1/8 = 1912 cm-1 pode ser associado com átomos de Cloro ligados aos anéis

aromáticos da cadeia do PPP.Na Figura 6.3 temos um esquema deste tipo de ligação.

H H

Figura 6.3: Cadeia do PPP com átomos de Cloro ligados.

Este resultado não é estranho e está em concordância com estudos que evidenciam a

presença de átomos de Cloro na unidades aromáticas da estrutura do PPP [40]sintetizado

através do método desenvolvido por Kovacic et aI [25].Estes átomos de Cloro não aparecem

em grande quantidade, com indica a pequena intensidade do pico.Esses resultados são

concordantes com as análises elementares realizadas por Kovacic que indicaram a presença

de Cloro em proporção menores do que 3% [40, 28, 41. 42].

Outro tipo de ligação que aparece nas cadeias, em pouca quantidade, são estruturas

polinucleares como esquematizado na Figura 6.4.
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H

Figura 6.4: Estruturas polinucleares que aparecem na estrutura do PPP como resultado
da síntese.
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No espectro de infravermelho. o pico correspondente à este tipo de ligação está em

V7 = 1612 cm-I.A relação entre as intensidades dos picos V3 e V7 é aproximadamente 20.

relação esta que é semelhante a relação entre os picos V3 e VI : isto nos leva a concluir

que o pico em VI = 695 cm-l corresponde aos anéis aromáticos nos finais das cadeias

secundárias. Análise através da espectroscopia de massa com absorção de laser, usando o

PPP como amostra, comprovaram a presença deste tipo de estrutura no material [40].

Bandas de absorção menos intensas aparecem em V4 = 996 em-I, V5 = 1398 cm-l

e V6 = 1479 cm-I.A banda localizada em V4 = 996 cm-l pode ser associada com as

vibrações de estiramento das ligações C-C no plano dos anéis aromáticos. A banda Vs =
1398 cm-l corresponde à vibrações de estiramento da ligações C-C nos anéis aromáticos

para substituídos e a banda V6 = 1479 cm-l corresponde às vibrações de estiramento das

ligações C-C entre os anéis aromáticos para substituídos.

A banda de absorção localizada em V = 3027 cm-l corresponde à vibrações de estira

mento das ligações C-H.

l\;a Figura ;j.1 do capítulo anterior, os picos largos que aparecem em 1648 cm-1 e :3440

cm-l da amostra úmida e que desaparecem nas amostras seca e super seca correspondem

à presença de grupos hidróxidos OH na cadeia, ou seja. devido à presença de água.

6.1.2 PPP DOPADO COM FeCl3

Antes de iniciar a discussão sobre o espectro para o PPP dopado com FeCh, é interessante

ressaltar que, para o oligômero Trifenil dopado com AsF5, os novos picos que aparecem

no espectro desaparecem por compensação química, como mostraram Shacklette et aI [5].

Por analogia, podemos supor que estes novos picos que aparecem no espectro do PPP

dopado com FeCI3, estão associados com o estado condutivo do material, ou seja. com

o anion dopante ej ou defeitos estruturais na cadeia principal do polímero, formando

complexos de transferência de carga que constituem a fase de condução do PPP.

Assim sendo. analisaremos as novas bandas de absorção que aparecem no espectro

considerando o modelo de solitons desenvolvido por Su, Schriefer e Heeger SSH [21],

modelo este que explica o mecanismo de transporte de cargas nas cadeias dos polímeros
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orgânicos conjugados, quando dopados com agentes doadores ou aceitadores de eletrons.

Para o caso do PPP dopado com FeCb, quatro novas bandas de absorção aparacem

no espectro, localizadas em 1530, 1275, 1180 e 990 cm-I.Na Figura 6.5 temos a região

do espectro na qual aparecem estas novas bandas.
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Figura 6..5: Espectro de Infravermelho para a amostra de PPP dopada com FeC13 na
razão molar [1:2.000].Na Figura estamos considerando apenas a região em que aparecem
os novos pICOS.

Estas bandas estão localizadas nas mesmas frequências das bandas que foram obser

vadas no espectro do PPP (e seus oligômeros) dopados com AsFs [5].0 mesmo fenômeno

foi observado para o Poliacetileno PA [43Lsendo que. neste caso, as intensidades são pro

porcionais à concentração de dopantes utilizadas nas dopagens, mas as frequências das

novas bandas são independentes da espécie de dopante usado na dopagem.

Com os mesmos argumentos que foram usados para o PA, podemos admitir que, desde

que estes novos modos foram observados no PA dopado com FeCb e AsFs, estes modos

não são produzidos por vibraçôes caracteristicas das moléculas dopantes mas sim por

vibrações intrínsecas da cadeia do material dopado.
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Segundo Rakovics et al [44], a banda li; = 1275 cm-1 pode ser associada com o surgi

mento de estruturas quinoidais na cadeia do PPP.Na Figura 6.6.a temos a configuração das

duas estruturas, a aromática e a quinóide.Como vimos no espectro do PPP não dopado.

a estrutura quinóide não aparece e isto pode ser explicado, pois ela é energeticamente

menos favorecida porque o estado fundamental do PPP não é degenerado, com no PA. e

pode ser visto na Figura 6.6.b
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Figura 6.6: (a) Estruturas Aromática e Quinóide para os monômeros do PPP e (b) níveis
de energia para o estado fundamental do PPP.

A esta banda podemos associar a nova banda de absorção que aparece em lI~ = 990

em-I. relacionando-a com os modos de flexão fora do plano para as ligações C-H na

estrutura Quinóide.

O modo de absorção que aparece em lI~ = 1.530 cm-I é comparável em largura e

intensidade ao que aparece em 803 cm-I do espectro para o PPP não dopado.Isto indica

que a amplitude de oscilação é muito grande e que esta banda de absorção é produzida

por vibrações moleculares (vibrações da cadeia).

Já a banda de absorção em li; = 1180 cm-I é muito larga, sugerindo que esta não é urna

banda caracteristica de vibrações moleculares.Este modo de absorção largo é identificado

como sendo um modo de translação "fixo" de defeitos carregados que aparecem aos pares
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na cadeia do PPP, 0 "fixo" sendo result ado da repulsao de Coulomb entre os pares. Estes

pares sao os chamados polarons e bipolarons que aparecem na cadeia do PPP altamente

dopado e que sao os responsaveis pelo mecanismo de condu<;ao de cargas no pollmero.Na

Figura 6.7 temos os defeitos que podem aparecer na cadeia do PPP dopado.

SPIN
SEM CARGA

SPIN
CARGA
POLARON
" TIPO - n"

SPIN
CARGA
POLARON
" TIPO-p"

SEM SPIN
CARGA
BIPOLARON
"T I PO - n"

SEM SPIN
CARGA
BIPOLARON
" TIPO-p"

Figura 6.7: Polarons e Bipolarons na cadeia do PPP dopado tanto com doadores (tipo n)
como aceitadores de eletrons (tipo p).

Estes defeitos "andam" aos pares e a grande largura da banda e indicativo da nao

uniformidade da "fixa<;ao", ou seja1 a extensao do defeito e varia vel (segundo Bredas et
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al [22]. os polarons tern a mesma extensao do que os bipolarons mas estes provocam

uma deforma~ao duas vezes maior, "puxando" os estados ligados bem acima da banda

de valencia, 0 que torna 0 processo de ioniza~ao bem mais facil).Na Figura 6.8 temos os

diagramas de band as dos bipolarons e dos polarons e suas possiveis transi~oes.

BANDA DE
CONDUCAO BANDA DECONDUCAO

-he.&>
~ P 1; P 0noo, 002

BANDA DE
/j VALENCIA

Figura 6.8: Diagrama de bandas para os (a) Bipolarons e os (b) Polarons, mostrando os
seus estados localizados e suas ocupa<;oes.

Calculos da estrutura de band as do PPP dopado com S6dio [45] mostram como os

estados na banda sao preenchidos em fun<;ao da concentr~ao de dopantes utilizadas.Os

resultados estao mostradas na Figura 6.9, para 0 caso do PPP dopado com S6dio.
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Figura 6.9: Evolu~ao da estrutura de bandas para 0 PPP dopado com s6dio : (a) nao
dopado, (b) nivel de dopagem intermediario sem a presen<;a de bipolarons na cadeia. (c)
nivel de dopagem de 50% por monomero e (d) nivel de dopagem de 100%.
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Mele e Rice [46] acreditam que a aparencia destas novas bandas podem ser interpre-

tadas como sendo causadas por modos vibracionais induzidos por defeitos carregados: os

modos de estiramento das liga<;oesC=C e C-C e os modos de fiexoes da liga<;oes C-H

fora do plano est~\,Qacoplados com os niveis dos defeitos no interior do Gap e ganham

intensidade com a intera<;ao.Eles sugerem que est as bandas aparecem por acoplamento de

vibra<;oes, onde as posic,;oese intensidades sac diferentes dos modos de vibrac,;oescomuns

da cadeia.

Finalmente, experimentos realizados com fUmesde Poliacetileno PA orientados [43, 47],

no qual foram aplicados campos eletricos paralelos e perpendiculares a cadeia, demon-

straram que as vibrac,;oesocorrem na direc,;aoda cadeia.As bandas de absor<;ao para 0

campo paralelo sac muito maiores que as bandas de absor<;ao para 0 campo perpendicu-

lar ao eixo das fibrilas.

Como verificamos na sec,;aodo capitulo anterior, os varios tratamentos termicos realizados

com diferentes amostras de PPP produziram urn aumento no grau de cristalinidade do

material.

Sabemos que os polimeros, de uma maneira geraL sac constituidos de pequenas partes

cristalinas. chamadas cristalitos, imersos em uma matriz amorfa, chamado de lamela.Este

e 0 chamado modelo lamelar.

Os tratamentos termicos realizados tinham como objetivo aumentar 0 tamanho destes

cristalitos. situa<;ao esta que permite determinar os parametros da cela unit aria que

constitue a estrutura destes cristalitos.Apcis realizada toda a sequencia de tratamentos

termicos exposta no capitulo anterior, nota-se que 0 melhor result ado foi alcan<;ado com

a pastilha sinterizada em urn sistema hermeticamente fechado.Desta maneira, usaremos

estes dados experimentais para determinar os parametros cristalognificos da cela unitaria

do PPP.

Na Tabela 6.1 temos. na primeira coluna, os indices de Miller para cada plano de
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reflexao, na segunda coluna os angulos de difra<;ao 20, na terceira coluna os correspon-

dentes espa<;amentos interplanares dexp observadas e na quart a coluna os espa<;amentos

interplanares deale obtidos atraves do refinamento dos valores experimentais obtidos.

Indices 20exp dexp (A) deale (A)
Miller

110 19.70 4.503 4.480
001 21.84 4.066 4.167
200 22.68 3.91 i 3.933
101 24.58 3.619 3.630
011 26.90 3.312 3.311
210 27.96 3.189 3.189
111 29.28 :3.048 3.021
310 38.30 2.348 2.363
002 43.44 2.081 2.084
311 44.56 2.032 2.028
400 46.22 1.96;3 1.966
320 48.60 1.872 1.889
410 49.28 1.848 1.850
420 57.52 1.601 1.595

Tabela 6.1: Valores da difratometria de Raio-X para 0 PPP : na primeira coluna tem-se
os indices de Miller correspondentes aos angulo 20 obtido experimentalmente, na terceira
coluna temos os valores dos espa<;amentos interplanares dexp obtidos experimentalmente e
na quarta coluna os valores dos espa<;amentos interplanares deale obtidos pelo refinamento.

Para fazer 0 refinamento destes dados, usamos como ponto de partida 0 trabalho

realizado por Kovacic et al [25], na qual ele associa aos angulos de espalhamento os seus

correspondentes indices de Miller.Fazendo a analogi a com os dados encontrados para a

amostra sinterizada, obtem-se os primeiros valores para a cela unitaria, utilizando para

isto a rela<;ao entre 0 inverso do quadrado do espa<;amento interplanar d para uma cela

monoclinica e os parametros de rede a ,1;, c

_1_ = _1_ [h2 + Psen2B + !:.- _ hlcos8 ] (6.1)
d~kl sen2 j3 a2 b2 c2 acsen2 j3

Com estes parametros iniciais, faz-se 0 refinamento dos dados usando dois progra-
mas: MILLERFOR e REDECRFORO refinamento e urn procedimento iterativo e e
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feito da seguinte maneira : os parametros iniciais para a cela unitaria obtida irao gerar,

atraves do programa MILLER. FOR, todos os angulos de difra<;ao e seus correspondentes

indices de Miller e espa<;amentos interplanares.Esses dados sao comparados com os dados

experimentais.Com os indices de Miller gerados pelo programa MILLER.FOR, podemos

associar indices de Miller aos angulos de espa<;amentos mais altos.Isto e muito impor-

tante pois quanta maior 0 angulo de difra<;ao, maior a precisao no valor do espa<;amento

interplanar pois

d= _A_
2 sin 0

bd = A "-' _A_
28(sinO) - b(20)

ou seja. quanta maior 0 angulo 2 0 de difra<;ao menor a varia~ao do espa<;amento inter-

planar d.

Nesta fase inicia-se uma nova fase do refinamento que consiste em utilizar 0 programa

REDECR.FOR. na qual entramos com os indices de :Miller experimentais comparados

com os gerados pelo programa MILLER.FOR e os novos parametros obtidos para a cela

unitaria e calcula-se 0 desvio padrao entre os parametros iniciais e os refinados pelo

programa.Este processo tambem e realizado iterativamente ate que os desvios sejam min-

imizados.

Os espa<;amento interplanares deale calculados para os menores desvios observados siw

apresentados na quart a coluna da Tabela 6.1 e os valores encontrados para os parametros

da cela unitaria sao apresentados na primeira linha da Tabela 6.2.

Como podemos observar da Tabela 6.2. os valores encontrados estao em excelente

concordancia com os encontrados por Kovacic et al [2.5].que estao mostradas na segunda

linha da Tabela.
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~a__ ;;_~_c_N_8_1~
90° 91. 7° 90°
90° 90° 90°

Tabela 6.2: Panl.metros da cela unitaria : na primeira linha os resultados obtidos experi-
mentalmente e na segunda linha os resultados obtidos por Kovacic.

E importante ressaltar que a maior alter~ao, quando da exposi<;ao do material a altas

temperaturas. e a perda de atomos de cloro, subprodutos da sintese. que se desligam da

estrutura do material.Esta perda, associada ao rearranjo que ocorre com 0 aquecimento.

que elimina as liga<;oes cruz ad as e melhora 0 grau de empacotamento das cadeias, sao os

responsaveis pelo aumento na cristalinidade do material.

Analizando-se, por compar~il,Q com a amostra do PPP sinterizada com NH40H. obser-

vamos que houve uma grande diminui\ao na cristalinidade do PPP dopado com FeCb

a medida que a concentra<;ao de dopante utilizado na dopagem vai aumentando.Este

fenomeno foi observado por Kuivalainen et al [48] para 0 PPP dopado com FeCb,Este

comportamento tambem foi verificado com 0 Poliacetileno dopado com FeCb [49].

Observando atentamente a evolu~ao dos difratogramas em fun<;ao do aumento da

concentra~ao de dopantes, notamos que para baixas concentr~oes de dopantes ha urn

aumento na intensidade dos picos de difra<;ao.Isto pode ser creditado a lavagem que e
feita com Nitrometano apos a rea<;ao de dopagem.Esta lavagem e feita para retirar os

atomos de Cloro que se desligam do atomo de Ferro e tambem retira as atomos de Claro

que estavam ligados na cadeia como subproduto da sintese do PPP.Considerando-se 0

difratograma mostrado na Figura 5.11.d do Capitulo 5 e utilizando-se a mesma tecnica de

refinamento da se<;aoanterior, encontramos os parametros cristalograficos para a estrutura

do polimero dopado na propor<;ao de 0.5 mol de FeCb para 1 mol de PPP, que estao

mostradas na Tabela 6.3.
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8 W
900 94.4° 90°
90° 90.0° 90°

Tabela 6.3: Panimetros da cela unitaria : na primeira linha os resultados obtidos experi-
mentalmente para 0 PPP dopado na propon;;ao molar [1 mol de PPP:0.500 mol de FeCb]
e na segunda linha os resultados obtidos pOI' Kovacic.

6.3 ESPALHAMENTO A BAIXO ANGULO

A morfologia proposta para os polimeros depende de como ele e obtido.No caso dos

polimeros organicos conjugados, dois tipos de estruturas tern sido propostas : fibrilar e

globular ou 0 conjunto das duas.

o espalhamento de raios-X a baixo angulo nos permite "vizualizar" estruturas que

estao entre .50 A e 1000 A.
A intensidade de espalhamento de raios-X pOI' uma amostra qualquer e dada pOI'

1(8) = n2exp(_4r.2;2R2) = n2exp(_4;:~2E2) (6.5)

onde S e 0 vetor de espalhamento, n e 0 numero de centros de espalhamento, R e raio

de giro dos centros de espalhamento. ,\ e 0 comprimento de onda da radiac;ao utilizada e

E = 2(}e 0 angulo de espalhamento.A equac;ao (6.5) pode ser reescrita na forma

Se log 1e plot ado como func;ao de E
2

• a curva obtida tende para uma linha reta cuja

derivada e

para pequenos valores de LEsta derivada da 0 raio de giro Rg dos centros de espalhamento

atraves da relac;ao
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Rg = 0.416 À v-a

onde Rg é dado em A.Para a radiação de CuJ{a ( À = 1.5405 À)

(6.8 )

Rg = 0.644 V-o. (6.9 )

•••
'.••

.•.......•...." ..",. "" ..•.......
6

8
(/)--

10

Desta forma, o raio de giro Rg é obtido através curva de I(s) em função de (2 propor

ciona uma forma de visualizarmos as estruturas que formam um material.Na Figura 6.10

temos a curva da intensidade do vetor de espalhamento I(s) em função do quadrado dp

ângulo de espalhamento (2 para a amostra de Poli-(para-fenileno) (PPP).
12

4
2 -22 0-2

E X 10 A

2
O 2 4 6 8 10 12 14

Figura 6.10: Curva da intensidade de espalhamento I( s) em função do quadrado do ângulo
de espalhamento (2, para a amostra do Poli-(para-fenileno).

No cálculo do Raio de Giro, é suposto que as partículas são idênticas, na média,

randomicamente orientadas e que a amostra utilizada possue uma densidade tal que a

interação entre as várias partículas possa ser desprezada.
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o valor encontrado foi de Rg = 125 Â.Dessa forma. a dimensão das estruturas encon

tradas é de cerca de 250 A. em média.

Dentre as possíveis estruturas do polímero condutor. a mais aceita é a fibrilar. semel

hante à encontrada no Poliacetileno PA [51].A análise por espalhamento à baixo ângulo

da estrutura do PPP amorfo confirma esta proposição sobre a sua estrutura, que se

ria bastante semelhante ao PA, com as cadeias do polímero arranjadas de uma maneira

desordenada dentro destas. mas sempre paralelas ao eixo da fibrilas.O valor encontrado

para o raio de giro Rg = 125 A corresponde à metade do diâmetro destas fibrilas no

espaço tridimensional, onde estas fibrilas, devido ao caráter isotrópico do sistema, podem

emaranhar-se e formar as estruturas globulares que não podem ser visualisadas através

do espalhamento de raios-X à baixo ângulo devido à sua grande dimensão.Entretanto.

sómente esta análise por espalhamento de raios-X é insuficiente pois o material pode

conter outros tipos de estrutura.

Para solucionar este problema, a superfície do material foi analizada através de um

microscópio eletrônico de varredura. Muitos tipos de estruturas foram encontradas mas

estamos interessados apenas nas fibrilas, que ajudam a evidenciar o valor do Raio de

Giro encontrado no espalhamento de raios-X à baixo ângulo. Na Figura 6.11 tem-se a

micrografia mostrando as fibrilas no PPP.

Pela análise da imagem, notamos que estas fibrilas tem dimensões entre 200 e 400

:tEste valor encontrado, juntamente com o diâmetro das estruturas obtidas pos espal

hamento de raios-X, mostra que as fibrilas possuem, em média, 250 A.

Na Figura 6.11. b encontramos estruturas muito maiores, que são os aglomerados de

fibrilas que formam as estruturas globulares.Estas estruturas são favoreci das durante o

processo de polimerização, através do processo de fusão, e através do tratamento termico

realizado numa estufa à 150°C durante .5 dias.

Portanto. o PPP sintetizado pelo método de Kovacic consiste de fibrilas. com as cadeias

no seu interior, e estruturas globulares, que são agrupamentos de fibrilas.
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Figura 6.11: Micrografias da superfície do PPP, feito por um microscópio eletrônico de
varredura. onde vemos (a) as fibrÍlas e as (b) estruturas globulares que aparecem durante
a polimerização.

6.4 PARAMAGNETISMO ELETRÔNICO

6.4.1 PPP NAO DOPADO

o paramagnetismo eletrônico é baseado na propriedade de certas substâncias (átomos,

ions ou moléculas) magnetizarem-se no sentido de um campo magnético externo. Nestas

substâncias, os momentos magnéticos dos eletrons estão orientados aleatoriamente.No

instante em que é aplicado um campo fio estacionário, os momentos magnéticos dos

eletrons precessionam em torno deste campo com a frequência de Larmor Wo = g(3Ho.Na

Figura 6.12 temos um esquema da orientação destes momentos magnéticos.

A magnetização total M será a soma das componentes dos momentos magneficos

M = L 11m
n

(6.10)

A lei de Curie estabelece que a magnetização 1\1 de uma substância paramagnética é

proporcional ao campo aplicado Ho e inversamente proporcional à temperatura T
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-Ho L igado

Figura 6.12: Orient~ao dos momentos magneticos ap6s a aplic~ao de urn campo Ho.
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M = CHo
T (6.11)

onde C é uma constante caracteristica da substância. Com algumas contas podemos mos

trar que a lei de Curie pode ser escrita como

(6.12)

A ressonância paramagnética do spin dos eletrons é uma técnica espectroscopica na

qual um campo oscilante induz transições entre os níveis de energia de um sistema

eletrônico paramagnético.Ao aplicarmos um campo 2ii1 coswt perpendicular ao campo

fio estacionário iremos induzir transições entre os estados spinoidais quando a frequência

do campo oscilante é ou está próxima da frequência de precessão do eletron.Assim. a

ressonância será observada quando o campo magnético estacionário assume o valor

hw

Ho = Hres = g3 (6.13)

que é. neste caso. a condição básica de ressonância paramagnética eletrônica.As popula

çôes e as probabilidades de transição para um sistema de um eletron estão esquematizadas

na Figura 6.13.

Para campos de altas frequências como os usados em Ressonância Paramagnética Ele

trônica. a susceptibilidade pode ser escrita como

x = X + iX" (6.14)

onde X' representa a magnetização em fase (parte real) e X" representa a magnetização

fora de fase (parte imaginária).Para um campo aplicado 2Hl coswt será produzido um

conjunto de momentos magnéticos

- I "

M = 2 X Hl cos wt + 2 X sin wt (6.15)

Por causa da fase retardada, a energia é absorvida do campo oscilante à razão M.( dM/ dt),

onde H é o campo aplicado e M o momento magnético induzido. Para este sistema. a

potência absorvida P pode ser calculada como
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E=I/2g~H

W+ = Probabilidade de Transi~ao

n (± 1/2) = Popu la~ao

Figura 6.13: Popul~oes e probabilidades de transi<;ao para urn sistema de urn eletron.l-V ±
e a probabilidade de transi<;ao : n(±) e a popula<;aa do nivel indicato.

p = ~ r27r
!w AI. d,ff .dt

27l" io dt

l21r!W
I • "o 4•.•.,(X SIll (.,.:t. cas \/..:t + :\

" 2 " 2= 2 w X HI au 4 7l" /I X HI

Logo. a potencia absorvida e uma fun<;ao da parte imagimiria da susceptibilidade e da

frequencia do campo oscilante.Com algumas contas [.52].pode-se mostrar que

x" = Xo (/10)
~/I

onde /10 e a frequencia de resssonancia e ~/I e a largura de linha.

o comportamento do espectr6metro em fun<;ao do fator de qualidade Q da cavidade.

da potencia de microondas P, da largura da banda de dete<;ao ~f dos circuitos e dado
por [52]
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1 (D.fkT) 1/2

QOrrrr 2Po
onde TJ e 0 fator de ocupa<;ao da cavidade.Considerando que 0 fator de qualidade Q
independe da temperatura e que a largura de linha nao varie corn a temperatura (ou varie

muito pouco !), podemos escrever que

(T1)1/2 _ (T2)1/2
Xl - - X2 -

PI P2

Sabendo que a lei de Curie para a susceptibilidade de uma amostra paramagnetica e dada

(~:Y/2 = (~:Y!2 (6.21)

A intensidade da derivada do sinal I depende da potencia de microondas P [53] de acordo

onde s e urn fator de satura<;ao empirico.Como as medidas das concentra<1oesdos radicais

livres sao feitas it niveis de potencia tal que sP ~ 1. a equa<;ao (6.21) pode se escrita

12 __ (TI)1/2 (6.23)
II T2

ou seja, a rela<;ao (6.23), quando respeitada, indica que os eletrons desemparelhados obe-

decem a lei de Curie.Na Figura 6.14 temos 0 comportamento da susceptibilidade X ern

fun<;ao da temperatura T para uma amostra paramagnetica.

as espectros de RPE para a amostra nao dopada, mostrados na se<;ao5.4 do capitulo

anterior, apresentam urn sinal de ressonimcia intenso tanto it temperatura ambiente (,.....,
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296 K) como a baixa temperatura (",-,77 K).Os valores dos fatores g e das larguras de

linha ::lH{;'/P dos eletrons desemparelhados da cadeia do PPP estilO na Tabela 6.4.

Temperatura T I
296 2.0033 ± 0.0003 .5.06 ± 0.06
77 2.0034 ± 0.0003 4.94 ± 0.06

i ::lH[;;PP (Gauss) I

Tabela 6.4: Valores obtidos, em fun~ao da temperatura T. para 0 fator g e a largura de
linha 6.H{;'/P dos eletrons desemparelhados da cadeia do PPP.

Observando 0 comportamento da largura de linha 6.H~PP dos eletrons desemparelha-

dos. notamos que ela varia muito pouco de uma temperatura TI = 296 K (temperatura

ambiente) para uma temperatura T2 = 77 K (temperatura do Nitrogimio). estando den-

tro da margen de erro.Considerando que 0 fator de qualidade Q da cavidade permanece

inalterado e usando a rela~ao (6.23), encontramos que

T} _ P2 _ ')
T

2
- PI - 0._6

fato este que nos permite concluir que os eletrons desemparelhados na cadeia do PPP tern
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urn comportamento de Curie.Sobre a pouca vari~ao da largura de linha podemos afirmar

que isto significa que a mobilidade destes eletrons e limitada. 0 que esta ern acordo corn

o baixo valor da mobilidade para 0 PPP nao dopado mostrada no capitulo 3.

Alem disso, 0 valor do fator g indica que estes radicais observados, cujos valores estao

acima de g = 2.0023 do eletron livre, correspondem a eletrons 7r do sistema.

A origem destes eletrons e devido a existencia de macrociclos ou defeitos estruturais

criados na polimeriz~ao do PPP sintetizado pelo metodo de Kovacic et al [25).Isto foi

confirmado pelo trabalho realizado pOI' Brown et al [40], na qual foi utilizada a tecnica

de Espectroscopia de Massa pOI' Transformada de Fourier.Neste trabalho encontrou-se

evidencias bastante claras que garantem a existencia de estruturas polinucleares na cadeia

principal do PPP (Figura 6.15.a), assim como estruturas halogenadas ligadas nos aneis

aromaticos (Figura 6.15.b).

!

H~@~H

Figura 6.15: Estruturas (a) polinuclear e (b) halogenada que podem encontradas na cadeia
do PPP.

Alem disso, a grande diferen<;a entre as concentra<;oes de spin existentes no PPP

sintetizado pelo metodo de Kovacic et al [25] e Yamamoto et al [27] demonstra que existe

urn numero bem maior de defeitos no PPP sintetizado pelo metodo de Kovacic, ou seja.

liga<;oes nas posi<;oes orto e meta aparecem durante 0 processo de polimeriza<;ao.Este

defeitos foram sugeridos pioneiramente pOI' Nechtschein [17].Na Figura 6.16 temos urn

esquema destes defeitos.

Como a mobilidade e limitada, nao temos excit~ao termica destes eletrons desem-

parelhados e torna-se dificil explicar 0 mecanismo de condu<;ao pelo modelo de band as
sac,:ao de spins dos portadores de carga e pode ser entendido como 0 modelo de polarons
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sac;ao de spins dos portadores de carga e pode ser entendido como 0 modelo de polarons

e bipolarons no PPP, ou seja, 0 modelo proposto por Rice [20] e Su, Schrieffer e Heeger

[21J para explicar 0 mecanismo de conduc;ao nos polimeros organicos conjugados.

A primeira caracteristica que observa-se na analise dos espectros de RPE para as amostras

de PPP dopadas com FeCb e a varia~ao da largura de linha t1H~PP da cadeia em func;ao

da temperatura da amostra.Na Tabela 6..5 estiio mostradas as larguras de linha para 0

sinal da cadeia dePPP nas duas temperaturas medidas (77 K e 300 K)o

Concen traqao ~H::'PP (Gauss)
de Dopantes T=77K T = 300 I{

[1:0.500] 4.75 4.00
[1:1.000] 5.00 4.00
[1:1.500] 5.25 4.00
[1:2.000] 5.75 4.00

Tabela 605: Larguras de linha t1H~PP referente ao sinal da cadeia do PPP nas amostras
dopadas com FeCb.Os espectros foram obtidos a temperatura de 77 K e 300 Ko

Da Tabela 6.5 podemos observar que a largura de linha D..H~PP dos eletrons desem-

parelhados na cadeia do PPP partern de urn valor unico (4 Gauss) e alargarn-se tanto mais

quanto maior a concentra~ao de FeCb usado na dopagern.Este result ado decorre do fato
de que, it rnedida que abaixamos a temperatura, a populas:ao de spins no nivel inferior
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n_ (Figura 6.13) cresce, 0 que provoca urn aumento do campo medio local provocado

pelas impurezas paramagneticas.Isto provoca urn aumento nas intera<;6es de dipolo en-

tre as impurezas paramagneticas e os eletrons desemparelhados dos radicais, produzindo

urn alargamento da largura de linha tanto maior quanta maior for a concentra<;ao de

impurezas paramagneticas, que no caso do PPP e 0 Ferro usado na dopagem.O fato de-

las convergirem para urn valor unico (4 Gauss) a temperatura ambiente (23°C) significa

que as intera<;6es de dipolo sao fracas e que os estados magneticos no gap tornam-se nao

magneticos pela transferencia de carga, resultando num descrescimo dos centros para-

magneticos.O fato da largura de linha ser mais estreita que no PPP nao dopado deve-se

a intera<;ao das impurezas paramagneticas com os defeitos criados durante 0 processo

de polimeriza<;ao [54, 55], 0 que provoca uma diminui<;ao na concentra<;ao de spins dos

eletrons desemparelhados, fato este que ocorre no Poliacetileno.

Na se<;ao anterior mostrou-se que a largura de linha ti.H{;PP esta relacionada com 0

surgimento de defeitos estruturais que surgem durante 0 processo de polimeriza<;ao do

material [17. 28. 56], resultando numa independencia da largura de linha ti.H{;PP com a

temperatura. No caso do PPP dopado com FeCb, podemos observar na Tabela 6.5 que a

largura de linha cresce com 0 decrescimo da temperatura. situa<;a,o caracteristica de spins

moveis.Esta interpreta<;ao esta de acordo com a forma<;ao de polarons e bipolarons na

cadeia do PPP, provocado pela a<;ao dos dopantes [22].Na Figura 6.17 temos urn esquema

mostrando a forma<;ao dos polarons e bipolarons na cadeia do PPP.

Na Tabela 6.6 tem-se a largura de linha ti.H~eJ+ eo fator g do eletron, determinados

it partir dos sinais relativos ao Ferro para 0 PPP dopado com concentra<;6es [1:0.062] l

[1:0.500], [1:1.000], [1:1.500] e [1:2000].

Pelo valor do fator g obtido, maior que 0 fator g do eletron livre, vemos que os eletrons

desemparelhados sao eletrons 7r. sugerindo que 0 aumento dos eletrons desemparelhados,

demonstrados pelo alargamento da largura de linha do sinal da cadeia, e origimirio do

sistema 7r do Benzeno, 0 que pode indicar nao uma liga<;ao entre os atomos de Carbono e

de Ferro, mas sim a forma<;ao de urn complexo organometilico.Isto significa que os atomos

de Carbona e de Ferro nao ligam-se diretamente mas interagem entre si at raves da nuvem

eletronica formada pelos seus eletrons mais externos.

Outra forte evidencia sobre a forma<;ao dos polarons, num primeiro momento, e depois
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SPIN
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SPIN
CARGA
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CARGA
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SEM SPIN
CARGA
BIPOLARON
•• TIPO - pOl

Figura 6.17: Polarons e Bipolarons na cadeia do PPP dopado tanto com doadores (tipo
n) como aceitadores de eletrons (tipo p).
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I Concentra~ao I Fator g I f).H{/+ (Gauss) I
[1:0.062] 2.003 860
[1:0.500] 2.003 1180
[1:1.000] 2.003 1120
[1:1.500] 2.003 1090
[1:2.000] 2.003 1120

Tabela 6.6: Fator g do eletron, larguras de linha f).H{/+ referente ao sinal do Ferro nas
amostras dopadas com FeCb, a temperatura ambiente (300 K).

dos bipolarons, com 0 aumento da concentr~ao de dopantes, e 0 forte aumento inicial

da concentra<;ao de spins, demonstrado pelo aumento na intensidade do sinal, e depois 0

decaimento, que deve ser creditado ao surgimento de bipolarons na cadeia. defeitos estes

que nao possuem spin, conforme visto na Figura 6.17.Na Figura 6.18 temos a dependencia

da Intensidade do sinal (em valores arbitnirios) da cadeia do PPP em fun~ao da concen-

tra<;ao de dopantes utilizada.l\a Figura 6.19 e mostrada a varia<;ao da Intensidade do

sinal do Fe3+ em fun~ao da concentra~ao de dopantes utilizada.Como podemos observar.

o mesmo fenomeno ocorre para 0 Ferro e 0 decrescimo na intensidade do sinal. que est,:!

relacionado com a .concentra~ao de spins ns, e devido it combina~ao dos eletrons na cadeia

para dar origem aos bipolarons, 0 que tambem provoca urn decrescimo na concentra~ao

de spins ns.
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24.0 I (obs)

6.7

0.062 0.546 1.030 I. 520 2.000

mol de FeCI3

mol de PPP
Figura 6.18: Intensidade do sinal (em valores arbitr<irios) da cadeia do PPP em fun<;ao
da concentra\ao de dopantes utilizada.
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1.5

0.062

mol de FeCI3

mol de PPP

Figura 6.19: Intensidade do sinal (em valores arbitrarios) do Fe3+ em fun<;ao da concen-
tra<;ao de dopantes utilizada.
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Capítulo 7

,
FRACTAIS EM POLIMEROS

7.1 IRREGULARIDADES DE SUPERFÍCIE

Irregularidades na superfície de sólidos é uma propriedade da matéria que tem recebido

pouca atenção por parte dos pesquisadores que estudam as propriedades dos sólidos, muito

embora seja um fator importante em fenômenos como a absorção e difusão de elementos

químicos num sólido, crescimento de cristais, interação entre átomos de uma proteína.

etc ...

De uma maneira geral, as superfícies quimicamente ativas são consideradas como

entidades macromoleculares bidimensionais, ou seja, arranjos planares de átomos ou

moléculas. Entretanto, existem muitos casos (os sólidos amorfos são o melhor exemplo) em

que as superfícies são reconhecidas como sendo tão irregulares que conceitos geométricos

elementares, baseados na geometria euclidiana, perdem o significado.

O aparecimento da geometria de fractais, como proposta por Mandelbrot [57]propor

cionou uma maneira muito boa de explicar as irregularidades na superfície de um sólido.

7.2 CONCEITO DE DIMENSAO FRACTAL

A ligação entre irregularidades de uma superfície e a dimensão fradal [57]pode ser assim

explicada: no espaço bidimensional, considere um quadrado e determine o número mínimo
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de discos de raio r que podem ser colocados dentro do quadrado. Como função de r~ o

número N(r) de discos cresce à medida que r decresce~ aproximando-se de (7rr2)-1 de r

tende à zero.

Se o mesmo raciocínio for feito para um cubo~ o número N(r) de esferas que podem

ser colocadas no cubo cresce se r decresce, tendendo à (4; r3)-1 se r tende à zero.

Assim. existem subconjuntos do cubo para o qual tais inclusões de esferas tem um

comportamento de r-D em função de N(r), com 2 < D < 3.Logo~ é normal atribuir uma

dimensão D para estes subconjuntos~ chamada de dimensão Fractal D.

Este tipo de consideração caracteriza a irregularidade de uma superfície. Na Figura 7.1

temos os diferentes tipos de irregularidade~ também chamada de desordem~ de uma su

perfície.

Para ver com D > 2 aparece. vamos olhar para a superfície planar de 7.l.a e vamos

colocá-Ia dentro de um quadrado de lado E~ com na Figura 7.2.a.Os desvios da planaridade

implica num número N(r) que é maior do que o do quadrado com a linha reta~ como vemos

na Figura 7.2.b.

Logo. das informações sobra a forma da superfície em função de N(r)~ a quantidade

l V
D = - lim og j , ( r ) (7.1 )

r-O logr

extrai a irregularidade intrínseca de uma entidade e é chamada de dimensão fractal.Os

valores DTop = 2 e DTop = :3 caracterizam as dimensões topológicas de superfícies bi

e tridimensionais respectivamente. A diferença D - DTop dá o grau de desordem do sis

tema.Quanto maior a diferença~ maior a desordem.

Sobre o que foi dito~ alguma observações devem ser feitas:

1. A definição (8.1) não é restrito à superfícies e pode ser aplicada num subconjunto

de espaço tridimensional.A construção de objetos não inteiros~ chamados fractais,

são objetos semelhantes a curva de Koch da Figura 7.3. De uma maneira geral.

1 < D < 2 e 2 < D < 3 podem ser consideradas curvas e superfícies, respectivamente.

2. Da definição (8.1) pode-se dizer que existe uma constante C tal que
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'/7/7//7/////7//7// /7/// /// //// (a)

Figura 7.1: Diferentes tipos de desordem: (a) Sem desordem, (b) desordem fraca, (c)
desordem forte anisotropica e (d) desordem forte isotropica.
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Figura 7.2: Contagem dos quadrados nao vazios para (a) uma linha reta e (b) uma curva
irregular.



Figura 7.3: (a) Curva de Koch e (b) contru<;ao da curva de Koch mostrando a autosimi-
laridade.

para r tendendo it zero.Para r tendendo it zero~ C e igual it (~)L, (7l")-1 A e (}1!" )-1~·.

onde L.A e \- sao. respectivamente, comprimento. area e volume de uma linha.

superficie e solido.

3. D e uma caracteristica global de uma superficie.Entretanto, e baseado numa son-

dagem local de uma superficie.Um exemplo disto e que pode-se trocar esferas de

tamanho r por entidades de extensao linear r para preenchermos urn cubo unitario e

N (r) cresce com ,-3 se r tende it zero.Assim, D mede a irregularidade por compara<;ao

com uma forma fixa mas 0 result ado independe da forma do material escolhido para

preenche-la.
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7.3 RESULTADOS EXPERIMENTAIS
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Para o estudo das propriedades fractais da superfície do PPP usou-se o difratograma

do PPP seco numa estufa comum à 150°C durante 12 horas, apresentado na seção 5.2

do capítulo .S.Esta amostra foi posteriormente pastilhada para obter os dados do espal

hamento de raios-X à baixo ãngulo.Na Figura 704 temos um gráfico da intensidade de

espalhamento I em finção do vetor de espalhamento q, onde q = 27r S.

11. 5 ...-•

•

--
H

11.0

10.5

10.0

•
•
•
•
•••

••
•••

•••••••••

-5.2 -4.0 -3.0 -2.0 -1.2
q

Figura 704: Intensidade de espalhamento I em função do vetor de espalhamento q.



CAPíTULO i. FRACTAIS EM POLÍMEROS

7.4 DISCUSSAO
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Como podemos observar do difratograma1 o PPP é um material bastante amorfo1 o que

indica a possibilidade de haver bastante irregularidade na superfície do material pastil

hado.

Através do espalhamento de raios-X à baixo ângulo, as informações sobre a estrutura

da superfície do PPP podem ser obtidas através da intensidade de espalhamento I( q)

na região de Porod [39], onde q = 411" sen() / À é o vetor de espalhamento com ângulo de

espalhamento () e comprimento de onda À.

Nesta região, a intensidade de espalhamento I(q) decresce rapidamente com q na forma

conhecida como lei de Porod [39]

(7.3 )

A relaçào proposta em (8.3) pode ser escrita de uma forma mais conveniente para se

calcular a dimensào fractal com

l(q) ~ q-(2d-D) (7.4)

onde d é a dimensão euclidiana do materia1.Desde que 2 < D < 31 o expoente o: da lei de

espalhamento

(7.5 )

assume um valor entre 3 e 4 para uma material tridimensional d = 3.

Para o caso do PPP1 o valor encontrado foi o: = 3.5810 que dá uma dimensão fractal

D = 2.42.

Isto vem à confirmar a natureza irregular e, consequentemente1 fractal da superfície

do PPP pois1 se sua superfície fosse cheia o valor esperado seria D = 3.

Como a diferença D - d = D - DTop é grande, a superfície é bastante irregular.

lima boa maneira de vizualizarmos isto foi feita através de uma micrografia eletrônica

de varredura da superfície do PPP1 mostrada na Figura 7.5.

Como pode-se observar, a superfície do PPP é bastante irregular.
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Uma boa maneira de vizualizarmos isto foi feita através de uma micrografia eletrônica

de varredura da superfície do PPP, mostrada na Figura 7.5.

Figura 7.5: Micrografia eletrônica da superfície do PPP pastilhado.
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Capítulo 8

A ,

RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR

8.1 INTRODUÇAO

Esta não é uma técnica muito usual e está sendo utilizada, pelo que é do nosso conheci

mento. pela primeira vez para a análise do PPP.Por essa razão, resolvemos abordá-Ia com

um pouco mais de detalhes a fim de facilitar a compreensão dos resultados.

8.2 ESPECTROSCOPIA POR RMN

Quando certos tipos de núcleos protonados, como 13C e 19F, são colocados em campos

magnéticos externos fortes, eles podem absorver radiação eletromagnética numa determi

nada faixa de radio-frequência. Tais núcleos são chamados de spins ativos e podem entrar

em ressonância. As frequências nas quais estes núcleos entram em ressonância podem ser

detectadas e registrados por instrumentos chamados de espectrômetros de RMN.

Para explicar o fenômeno de RMN devemos olhar para a natureza de um núcleo spin

ativo como se ele fosse um proton.Assim, como o núcleo tem uma carga elétrica associa

da. ele comporta-se como se estivesse girando em torno de um eixo, como é ilustrado na

Figura 8.l.Neste caso, particulas carregadas em rotação geram um campo magnético em

torno dele de modo que podemos considerá-Ios como pequenos magnetos rotacionando.Na
da, ele comporta-se como se estivesse girando em torno de um eixo, como é ilustrado na
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quando sob a ação de um campo magnético externo forte Bo, eles se orientam na direçào

do campo magnético. Ao contrário da agulha de uma bússola, estes núcleos spin ativos

podem orientar-se em mais de uma direção.

Núcleos orientados
aleatoriamente

t t a Estado de spin

~ ~ ~ Estado de spin

Núcleos orientados

paralelos e anti paralelos

ao campo externo 80

Figura 8.1: Spins nucleares.

Para os protons, existem duas maneiras de alinhamento: um na direção paralela

ao campo e outra antiparalela (Figura 8.1).As duas orientações de nosso exemplo são

conhecidas com estados Ü' e /3do spin e estes estados diferem muito pouco na energia.

Esta diferença pode ser determinada aplicando-se uma radiação com frequência de

rádio, que permite aos spins mudarem de estado (Figura 8.2).

Energia

Com campo

magnético a/ .
/ I

Sem campo // I

magnético ( o.Ea 8 o
" I

" I"
"~~

Figura 8.2: Descrição energética para o efeito da RMN.

Uma observação fundamental sobre o fenômeno de RMN é que a diferença de energia

.6.E entre os estados de spin é diretamente proporcional à amplitude do campo magnético



externo aplicado.Desta observa<;ao podemos determinar uma equa<;ao bastante simples

que govern a 0 fenomeno de RMN .De acordo corn a lei de Planck

-on de h e a constante de Planck e /I e a frequencia do campo magnetico externo Eo

aplicado.Assim,

ou seja, a frequencia de ressonancia /I e diretamente proporcional a amplitude do campo

magnetico externo.A constante de proporcionalidade e 1/21'1, onde I e a razao giro-

magnetica do nucleo.Esta constante e precisamente uma medida da intensidade do campo

magnetico do nucleo.Entao

'"Y

/I = -'-Eo
21'1

A frequencia /I e geralmente conhecida corn frequencia de Larmor woo

Para urn dado campo magnetico, nucleos de diferentes spin ativos possuem diferen-

tes frequencias de Larmor.Na Tabela 8.1, listamos alguns nucleos de spin ativos corn suas

diferentes frequencias de Larmor e outras propriedades magneticas.A amplitude do campo

magnetico ao qual eles se referem e 2348 Tesla (23480 Gauss).

I 19F I 31P I
Freq. de Larmor / MHz 100 15.3 25.1 94.1 40.5

Sensibilidade 1 1.5x10 6 1.8x10 4 0.83 0.07
Spin I 1/2 1 1/2 1/2 1/2

Abundancia 99.985 0.001.5 1.1 100 100
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Pode ser surpreendente que precisemos de campos magnéticos externos intensos apli

cados para observar o fenômeno de RMN .Porque não podemos usar o campo magnético

da Terra?

A resposta é encontrada através da distribuição de Boltzmann, uma expressão que

relaciona as diferentes populações dos níveis de energia dos estados de spin.A forma desta

equação matemática é

N2 t1E
N1 = 1 - KT (8.3)

onde N2 e N1 são as populações dos níveis maiores e menores de energia (estados de spin

da RMN).A diferença de energia t1E entre os estados Q e /3 é pequena, de modo que

~E / KT também é pequena. Assim, N2/ N1 esta perto da unidade ou seja, existe sómente

uma pequena diferença de população entre os estados de spin em favor de N1.Se olharmos

para a Figura 8.2, podemos verificar que é possivel aumentar a diferença de população

aumentando t1E.Isto significa que precisamos aumentar Bo.Assim, quanto maior for a

diferença de população, podemos obter sinais cada vez mais intensos na RMN e para

tanto precisamos de campos cada vez mais intensos.

A Tabela 8.1 mostra os elementos que possuem núcleos de spins ativos.De fato, só

mente núcleos que tem número quãntico de spin r diferente de zero podem ser spins

ativos.Enquanto o Carbono 13 tem um número quãntico de spin 1/2 e é spin ativo. o

Carbono 12, que é mais abundante (98.8%) tem um número quântico de spin zero e não é

spin ativo.Se porventura o Carbono 12 fosse spin ativo, o espectro de RMN de compostos

orgânicos seriam extremamente complexos de serem obtidos.

Muitos elementos possuem isótopos spins ativos; nas referências [58] e [59] podemos

encontrar uma tabela periódica de núcleos de spins ativos.Um ponto a ressaltar é sobre os

números quânticos de spin ; podemos considerá-Ios como sendo uma medida de quantas

são as maneiras diferentes em que os magnetos nucleares podem alinhar-se num campo

magnético externo.A relação é dada pela expressâo (2r+1) onde r, o número quântico

de spin, pode ter valores inteiros e semi inteiros (1/2, 1, 3/2, etc.).Para o proton com

r=1/2 teremos dois estados de spin.Para o deutério 2H, r=l e teremos 3 estados de spin

ou formas de alinhamentos num campo magnético.



PARAMETROS DE RMN

~a sec;ilOanterior vimos que urn nucleo spin ativo, quando colocado num campo magnetico

externo Bo, pode entrar em ressomincia com ondas de radio frequencia equivalente a sua

frequencia de Larmor.Entretanto, numa molecula, 0 atomo de Carbono pode estar ligado

a outros atomos de Carbono, Hidrogenio ou outros elementos. as elementos nest as liga<;oes

influenciam 0 campo magnetico local ao redo I' do nucleo de tal maneira que a amplitude

do campo resultante e alterada.Assim, as frequencias de Larmor destes nucleos serao

diferentes das dos nucleos isolados.

Eletrons, tanto de orbitais ligados com anti-ligados, blindam 0 nuc1eo dos efeitos de

Bo.Isto ocorre porque os eletrons numa moIecula saD responsaveis pOI' pequenos campos

magneticos que se opOem ao campo externo Bo.A amplitude destes pequenos campos ira

variaI' com a densidade de eletrons num determinado nucleo, que depende da estrutura

molecular.Assim, nucleos quimicamente diferentes serao blindados de modos diferentes

e portanto entram em ressonancia em diferentes frequencias.Na pratica, eles serao vistos

como diferentes conjuntos de absorc;ao num espectro de RMN correspondendo aos diferen-

tes llucleos de spins ativos.t muito dificil mediI' frequellcias absolutas na espectroscopia

de RMN mas e facit experimentalmente. mediI' diferenc;as de frequencia entre as resso-

nancias.Consequentemente, as posic;oes destas ressonancias no espectro saD medidas em

relac;iw ao seu desvio para urn padrao adicionado a amostra.O padrao mais utilizado para

a ressonancia do 1H e 13C e tetrametil de silicio (TMS), cujas ressonancias dos protons

e carbonos saD altamente blind ados e geralmente definidos como ponto zero do espectro

(Figura 8.3).Assim, 0 conjunto de ressonancias sao ditas com tendo desvios qufmicos em

relac;ao ao padrao TMS.

o TMS e urn padrao importante para a espectroscopia de RMN do proton e Carbono

13 pOI' urn grande numero de razoes.Nao so os 12 protons e os quatro carbonos SaD

altamente blindados mas tambem porque 0 material e estremamente volatil, podendo

ser misturado em pequenas quantidades e ser posteriormente removido, caso se deseje

reutilizar a amostra, pois 0 TMS nao interage com as amostras.

As amplitudes dos desvios qiimicos saD da ordem de partes pOI'milhao da frequencia de
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Figura 8.3: Relações entre desvios químicos, frequência, campo magnético e blindagem
num espectro de RMN.

operação. Para os protons, a faixa é de 10 ppm enquanto para o Carbono 13 é da ordem

de 200 ppm.Outros núcleos podem situar-se em faixas mais altas dependendo do meio

químico.N a prática, podemos definir uma escala de desvio químico onde o desvio químico

é dado por 6, em termos de uma razào de diferenças de frequência entre a ressonància e

a do TMS, e a frequência de operação.A equação (9.4) é a definição exata de escala de 8.

8 = (VR - vTMS ).106
vespectrometro

(8.4 )

onde VR é a frequência de ressonância do núcleo em questão, VTMS é a frequência de

ressonância do TMS e Vespectrometro é a frequência de operação em MHz.

Por definição. o TMS ressona em 8=0 (para protons e Carbono 13) e todos outras

ressonâncias aparecem à esquerda do TMS no espectro de RMN (Figura 8.3).

Na equação (9.4) vimos que 8 é adimensional assim como ele é uma razão do desvio

da frequência de Larmor provocado pela frequência de operação. Uma ressonância típica

pode ocorrer em 180 Hz abaixo da do TMS.Se a frequência de operação é 60 MHz, então

180Hz 106 = 3.0ppm8 = __ (8.5)

Assim, a razão de frequência de 3.0xl0-6 é multiplicada por 106 para dar um número
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inteiro e é tido como tendo unidade de partes por milhão (ppm).

8.2.2 DESVIO QUÍMICO

110

Veremos agora alguns fatores que influenciam a blindagem em torno dos protons e Carbono

13 e que alteram seus desvios químicos.Iremos considerar três fatores:

Substituição e hibridização.

Efeitos indutivos e isoméricos.

Ligações de Hidrogênio.

Na RMN protõnica, a substituição de um proton por um carbono causa uma des

blindagem ou seja, os protons restantes ressonam em um campo mais baixo.Na Tabela 8.2

temos um exemplo desta situação.

I I R-CH3 I R-CH2-R I (RhCHR I

I-b-pp-m-I 0.95 I 1.2 I 1..5 I

Tabela 8.2: Desvios Químicos para diferentes radicais.

) bH (ppm) C-H I bc (ppm) C-H I

Alquil (sp3) 1-410-50

Alqueno (Sp2)

5-7100-150

Aromático (sp2)

7-9100-150

Carbonila (Sp2)

8-10150-200

ALquino (sp)

350-80

Tabela 8.3: Desvios químicos para a ressonância por 13C e 1H.

Já o Carbono 13 sofre a influência dos hlbridos Sp3, Sp2 ou sp nas suas posições ressonância,

como vemos na Tabela 8.3.
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Para explicar qual é a influência destas variações nos desvios químicos para núcleos

de Hidrogênio e Carbono hibridizados de maneiras diferentes, teremos de introduzir a

idéia de anisotropia na ligações químicas.Este termo significa que a densidade de eletrons

nao é a mesma em todas as direções.Se a densidade é diferente nas diferentes direções. a

blindagem associada à estes eletrons varia em torno das ligações.A Figura 8.4 mostra um

efeito anisotrópico associado com as ligações Ti.

+ Região blindada

Região desblindada

Figura 8.4: Anisotropia da blindagem nos sistema Ti-ligados

A presença das ligações Tinos sistemas hfbridos Sp2, tal como os alquenos e carbonilas,

produz um cone de blindagem acima e abaixo do plano das ligações, enquanto estes núcleos

(protons e carbono 13) que estão no plano das ligações, são altamentes desblindados e

desta maneira tem-se desvios químicos com a consequente queda nos campos dos núcleos

em todas as ligações saturadas.

Os efeitos sâo mais acentuados para os protons aromáticos porque os eletrons Ti dos

anéis aromáticos, quando sob o efeito de um campo externo Bo, circulam em torno do

anél.Este efeito. conhecido como corrente do anél. produz um campo secundário (ou in

duzido) oposto ao campo externo. diminuindo o valor do campo na região dos núcleos. Tais

protons são altamente desblindados.

Para protons de aIqui nos (hlbridos sp), os efeitos anisotrópicos sào tais que para núcle-
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os blindados que estão na direção do eixo da ligação tripla (Figura 8.5) e também para os

átomos de carbono nos compostos carbonílicos e protons de aldeídos não existe sómente

a anisotropia das ligações 7r à considerar mas também os efeitos indutivos e mesoméricos.

Efeitos eletrônicos que alteram a polaridade das ligações também causam desvios

químicos:a remoção de eletrons produz uma desblindagem, como vemos na Tabela 8.4.Nos

ali dos metI1icos, o crescimento da eletronegatividade do halogênio quando trocamos o

Iodo pelo Cloro, por exemplo, produz um crescimento na polaridade da ligação Carbono

Halogênio, com eletrons migrando para o Carbono. Tal situação também provoca uma

desblindagem e aumenta o desvio químico.

Estrutura I 8c
CH3-1 2.3-20.3

CH3-Br

2 ~8.9.1

CH3-CI
3.023.8

CH3-F

4..574.1

-CHO
8-10200

CONH2

váriavel172

COCH=CH2

5-7194

Tabela 8.4: Desvios Químicos para RMN por 1H e 13C.

Assim. tanto as ressonâncias do proton como do Carbono 13 são desblindadas (Figura

8.5 ).De maneira análoga, os efeitos mesoméricos influenciam a posição de ressonância

do Carbono 13 dos compostos carbonílicos para padrões de ressonância dos aldeídos, da

ordem de 8=200 ppm.A Figura 8.5 mostra as formas canônicas criadas nos compostos

carbonílicos.

O terceiro fator que influencia os desvios químicos. as ligações de Hidrogênio. causam

a ressonância de hidroxilas em alcoois e ácidos carboxilicos e a ressonância do proton das

aminas e amidas.A Tabela 8.5 mostra alguns valores disto mas é importante salientar

que todos estes desvios químicos estão propensos à grandes variações que dependem da

concentração e da temperatura.

Existem outros fatores que afetam os desvios químicos mas iremos nos deter a estes,

que já ajudam a explicar uma parte dos efeitos de estrutura nas variações dos desvios
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8.3 ESPECTROSCOPIA DE ALTA RESOLUQAO

Espectro de Alta Resolu<$aosignifica encontrar-se uma quantidade maior de informa<soes

acerca do material estudado.Como vimos na se<;;aoanterior, a espectroscopia por RMN

nos permite medir pequenas diferen<$asde energia que refletem pequenas diferen cas na

estrutura molecular do material estudado.Na espectroscopia por Alta Resolu<$ao,sepa-

ra<;;aode linhas menores que 0.1 Hz podem ser medidas e isto corresponde a diferen<$as

de energia de 10-13 Joule/mol.Ate recentemente. a espectroscopia de Alta Resolu<$aoes-

tava restrita as amostras llquida.As substiwcias s6lidas deviam ser estudadas atraves da

dilui<;;iwem solventes apropriados.No entanto, existem tres razoes praticas importantes

que impedem a obten<$aode espectros de Alta Resolw;iw em s6lidos atraves da Transfor-

mada de Fourier: normalmente. as linha de RMN siw bastante alargadas por intera<s0es

dipolares magneticas (homo e heteronucleares) e quadrupolares (para I > ~).elevando
as larguras de linha em frequencias que vaG de dezenas de KHz ate alguns MHz.Alem

disso. temos 0 deslocamento quimico anisotropico, que leva a urn complexo alargamento

de linha (na faixa de KHz), mesmo quando os alargamentos dipolares e quadrupolares

estao eliminados.Este tres tipos de intera<soes anisotropicas estao presentes nos liquidos

mas saD eliminados pelo rapido movimento Browniano das moleculas.

A tecnica de eliminar estes problemas pela solubiliza<saodos solidos preve uma seria

limita<sao para urn grande numero de problemas fisicos e quimicos.Existem substil.llcias

que saG pouco soluveis ou mesmo insoluveis.Geralmente. amostras que existem somente

na fase solida. alteram-se bast ante pelo processo de dissolu<;;ao.Mesmo que consiga-se

dissolver 0 material, existe a possibilidade de que as intera<soes soluto-solvente alterem

a estrutura molecular do material, alterando 0 espectro de RMN.Um outro fator e que

tanto os fisicos como os quimicos estao interessados nas propriedades tipicas dos solidos.

tais como a estrutura e a mobilidade em polimeros e cristais.Portanto, 0 desenvolvimento

de metodos para eliminar os problemas que limitam a observa<;;aode espectros de Alta

Resolw;ao nos solidos saD de vital importancia.
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Atualmente, 0 aprimoramento instrumental permitiu a diminui<sao do alargamento de

linha, que e muito pequena quando comparada corn 0 alargamentos devido a fenomenos

fisicos.Finalmente, ern s6lidos, os nucleos atomicos apresentam tempos de relaxa<sao spin-

rede muito longos, particularmente os chamados de raros (l3C, 29Si, 31P, etc.). on de

o fator giromagnetico I e pequeno e a abundancia natural muito baixa.Deste modo, os

experimentos exigem longos tempos de repeti<sao, de modo a nao saturar os nucleos.

resultando ern baixa sensibilidade pois 0 tempo de medi<sao e muito longo.Nos ultimos

anos, muitos esfor<;os foram realizados para superar estes obstaculos.A combina<sao de

diferentes metodos produziram excelentes resultados, ao ponto dos espectros de Alta

Resolu<;ao dos s6lidos serem comparaveis ao dos liquidos.

INTERA<;OES ANISOTROPICAS

1. INTERAQAO DIPOLAR - A frequencia de ressonancia de urn nucleo depende

do campo magnetico local total no sitio nuclear.Se alem do campo magnetico externo

aplicado Ho 0 nucleo 1 experimentar urn campo magnetico local H10e produzido pelo

momenta magnetico nuclear I-l do micleo ~ situado a uma distancia 1'12,a frequencia

de ressominda sera dependente da magnitude de H1oe' conforme vemos na Figura 8.6.

Este, pOI' sua vez, depende de r12, do angulo B12 entre 0 vetor internuclear eo campo

externo e do momento magnetico !-L, na forma

Muitos pares de nucleos interagindo entre si estao simultaneamente presentes em

urn s6lido e isto implica em urn espalhamento das frequencias de ressonancia, ou

seja, urn alargamento na linha espectral.

2. ANISOTROPIA DO DESLOCAMENTO QUIMICO - 0 deslocamento qui-

mico e causado pelas intera<;oes entre urn nucleo com os eletrons e dos eletrons

corn 0 campo magnetico externo.O campo externo induz, via polariza<;ao eletronica
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C' circula~ao. um campo magnetico local secundariu que pude opor-se uu ::>Olllar a

Ho e blindar magneticamente 0 nucleo. deslocando suas frequencias de ressomin-

cia.Devido a natureza espacialmente anisotropica da distribuic;ao dos eletrons em

moleculas. especialmente em liga<;oesmultiplas. esta blindagem tambem e ani so-

tropica.N uma amostra em po, cada grupo molecular esta orientado em qualquer

dire<;aopossivel em rela<;aoao campo externo.Como resultado, sera observada uma

linha de ressonancia larga.

:3. INTERAQAO QUADRUPOLAR - As interac;oes quadrupolares estao presentes

somente quando os nucleos com spins I > !estao presentes. Tais nucleos possuern

distribui<;ao assirnetrica de cargas eletricas e interagern com os gradientes de campo

eletrico presentes na amostra, resultando no alargarnento da linha de ressonancia.

Podernos concluir urn fato comum as tres intera<;oes anisotropicas : como todas elas

dependem do fator (l-cos2812), onde, para cada uma delas temos diferentes significados



Anisotropia de deslocamento quimico : cingulo entre 0 eixo z do sistema de

eixos principais do tensor que represent a a inter~ao e Ho .

. Inter~ao quadrupolar : cingulo entre 0 eixo z do sistema de eixos principais

do tensor que represent a a inter~ao e Ho.

Outro problema esta relacionado com 0 longo tempo de relaxa<;ao spin-rede e a baixa

intensidade do sinal.Apcis uma pertuba<;ao (pulso ~' por exemplo), a magnetiz~ao nuclear

retorna exponencialmente ao equilIbrio, ao longo de Ho, com urn tempo de relaxa<;ao

caracteristico denominado de tempo de relaxa<;ao spin-rede T1.Para medirmos 0 sinal de

RMN com a maxima magnetiz~ao nuclear em experimentos repetitivos, e necessario

esperar aproximadamente 5 T1 entre cada aquisi<;ao.O extraordinario sucesso da tecnica

de RMN por Transformada de Fourier (RMN pulsada) se deve a obten<;ao de sinais de

RMN com alta rela<;ao sinal/ruido.Isto se deve ao fato de que, nest a tecnica, 0 sinal de

RMN e frequentemente produzido, medido e mediado.Logo, quanto menor for T1• maior

sera 0 ganho na rela<;ao, para urn tempo de medida fixo.

Nos liquidos, 0 movimento molecular produz urn intenso ruido magnetico que con-

tribui para a relaxa<;ao spin-rede, diminuindo T1. Em experimentos com 13C em liquidos.

os tempos de repeti<;ao das medidas estao situados na faixa de segundos.Infelizmente.

longos T1 sao comuns em solidos devido a baixa mobilidade molecular. necessitando uma

quantidade de tempo de medi<;ao maior, 0 que produzira uma quantidade menor de da-

dos.Consequentemente, urn experimento de 13C em solidos nao podera ser realizado por

tecnicas de RMN pulsada.

Os tres obstaculos para a obten<;ao de espectros de Alta Resolu<;ao em solidos, descri-

tos anteriormente, sao de diversas origens.Desta maneira, diferentes metodos devem ser



utilizados para superar cad a urn deles.Somente apcis 0 desenvolvimento de tecnicas sofi-

tiscadas combinadas simultaneamente em urn experimento e que foi possivel a obtenc;ao

de espectros de Alta Resolu<;ao por RMN em solidos.

Tais tecnicas san denominadas :

DESACOPLAM ENTO

ROTAGAO DA AMOSTRA EM TORNO DO ANGULO MAGICO

POLARIZAGAO CRUZADA

Agora discutiremos est as tecnicas de forma mais simplificada, com excessao da Polarizcu:sao

cruzada~ que mio sera utilizada e cuja expliccu:saoescapa do nosso objetivo.

1. DESACOPLAMENTO - Para 0 estudo de nucleos raros (l3C), a elimina<;ao do

alargamento de linha dipolar e relativamente simples.O campo local que surge e
devido a presenc;a de nucleos abundantes como. por exemplo~ protons em solidos

organicos.Desde que temos uma intera<;ao dipolar heteronuclear~ e possivel desaco-

plar os nudeos raros. que estao sendo obsen·ados. dos protons.O desacoplamcnto

e feito via reduc;ao do momento magnetico efetivo do proton pela aplica<;ao de urn

campo de radio-frequencia H2, que man tern 0 dipolo magnetico f.l do proton em alta

rotac;iw. conforme vemos na Figura 8.7.Assim. 0 valor medio de f.l torna-se nulo.

2. ROTAQAO DA AMOSTRA - A intera<;ao dipolar (hetero ou homonuclear) pode

ser, a principio, eliminada pela rotac;ao da amostra em torno do angulo magico.Como

isto ocorre ?

A equac;ao (8.6) mostra que 0 campo local e diretamente proporcional ao termo

(1-3coS2012)' 0 qual descreve a anisotropia da intera<;ao dipolar.Se este termo fosse

nulo, os campos locais se anulariam.Igualando-o a zero, encontramos que para se

anular este termo devemos ter



Figura 8.7: Efeito do desacoplamento.Devido a rapida rota<;ao do momento magnatico f..l
do 1H. 0 campo local H10c e reduzido a zero, em media. em rela<;ao ao 13C.

Sabemos que. na pra.tica, todos os angulos ()12 \'ariando entre 0° c 180° podem

ocorrer e, consequentemente. levar todos estes angulos, em media, para a condi<;ao

de angulo magico.Para isto, devemos girar a amostra em torno de urn eixo que esteja

inclinado de urn angulo Om em rela<;ao ao campo magnetico aplicado. conforme

vemos na Figura 8.8.

Os diferentes vetores internucleares com distintos Oij sao girados sobre cones diver-

sos, mas devido a alta rota<;ao, suas dire<;oes permanecem. em media. ao longo do

eixo de rota<;ao, 0 qual e comum a todos.Desta maneira, obtemos que < Oij > =
Omed e a intera~ao dipolar se anula.O mesmo raciocinio pode ser desenvolvido para

as anisotropias do deslocamento quimico e das intera~oes dipolares e quadrupolares.

Como 0 H10c produzido pela intera<;ao dipolar e diretamente proporcional a f..l, e

este por sua vez e proporcional ao fator giromagnetico I' os nucleos que apresentam

altos valores de I eH,19F) implicarao em altas frequencias de rota~ao.
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Figura 8.8: Rota<;ao da amostra na presen<;a de urn campo magnetico externo, sob
condi<;ao de angulo magico.
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Figura 8.9: Pela rota<;ao em torno do angulo magico. 0 valor magi co de todos os angulos
torna-se 54°44'.Temos que < ()12 > = < ()34 > = 54°44'. sendo que ()12 =f ()34.

Quando 0 nucleo soL medida e ullllluclev raw. a largUl'a Je linlla e Jevida principal-

mente it intera<;ao dipolar deste com algum nucleo abundante.Neste caso, podemos

utilizar 0 desacoplamento em alta potencia para estreitar a linha e utilizar. simul-

taneamente, a rota<;ao em angulo magi co com uma frequencia bem mais baixa.Desde

que 0 deslocamento quimico e dependente da intensidade do campo externo, as fre-

quencias de rota<;ao serao proporcionais ao mesmo.No caso da intera<;ao quadru-

polar, os alargamentos de linha saD muito intensos, tornando-se quase impossivel

girar a amostra em frequencia tao altas.N os casos em que a frequencia de rota<;ao

da amostra em torno do angulo magico e da ordem do aparato experimental (""j

KHz ou '" 2.l(f rpm), a resolu<;ao final, que e comparavel it dos liquidos, depende

de quanto e preciso 0 ajuste do cingulo magico.O efeito da rota<;ao da amostra em

torno do angulo magi co esta demosntrado na Figura 8.10.



c
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Figura 8.10: Efeitos de diferentes condi<;6es experimentais sobre 0 espeetro de 130 do
adamantano: (a) sem desacoplamento e sem RAM, (b) com desacoplamento e sem RAM,
(c) sem desacoplamento e com RAM, (d) com desacoplamento e com RAM e (e) com
desacoplamento, com RAM e com polariza<;ao cruzada.



As medidas foram realizadas com urn Espectr6metro de Alta Resolu~ao por Ressonancia

Magnetica Nuclear desenvolvido no Grupo de Ressonancia Magnetica Nuclear do IFQSC-

USP de Sao Carlos [60].

Foram obtidos os espeetros para a amostra nao dopada e para oito amostras dopadas com

diferentes concentr~6es de FeCh.Na Tabela 8.6 temos as concentr~6es de FeCh usadas

(mol de FeCb) em rela~ao a urn mol de PPP (unidade monomerica C6H4).

IAMOSTRAICONCENTRAQOES\
1 0.000:1
2 0.031 :1
:3 0.062:1
4 0.12.5:1
5 0.250:1
6 0.375:1
I 0.500:1
8 1.000:1
9 1.500:1

Tabela 8.6: Concentra~6es de FeCh usadas para a obten~ao dos espeetros de l3C RMN :
(mol de FeC13) em rel~ao a urn mol de PPP (unidade monomerica C6H4).

Na Figura 8.11 podemos observar os dois tipos que encontramos na cadeia do PPP.Como

vemos, quatro possuem lig~6es com Hidrogenio e Carbono (C2) e dois estao ligados ape-

nas com outros atomos de Carbono (C1).

Os espectros destas amostras, que estao mostrados nas Figuras 8.12, 8.13 e 8.14,

foram obtidos na sequencia de Desacoplamento em Alta potencia e Rota~ao da amostra
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em torno do Ângulo Mágico DECMAS e estão apresentados com superposição para

evidenciar o efeito da introdução do FeCb no PPP sobre as larguras e intensidades das

linhas espectrais dos Carbonos C1 e C2.Os parâmetros usados são os seguintes:

1. Frequência Hidrogênio: 85.234.200 Hz

2. Frequência Carbono: 21.434.200 Hz

3. Número de Pontos digitalizados: 2048

4. Tempo de Digitalização : 166.7118

.). Tempo de Aquisição: 341.3 118

6. Número de Médias: 25.000

I. Filtro de Áudio : ± 3 KHz

8. Frequência do Rotor : 2.5 KHz

9. Trtl = :3.341 seg

2 2
n

Figura 8.11: Monômero do PPP, onde existem dois grupos de 13C com deslocamentos
químicos distintos 1 e 2.
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Figura 8.14: Espectros de PPP com dopagens [1:0.500], [1:1.000]e [1:1..500].

- -
8.6 DISCUSSAO E CONCLUSAO

o PPP apresenta dois grupos de 13C com deslocamentos químicos distintos e o espectro

da amostra não dopada deverá apresentar duas linhas com relação de amplitudes 1:2

(C1:C2 ).Isto foi verificado e pode ser visto na Figura 8.12.Conforme podemos verificar nas

Figuras 8.12, 8.13 e 8.14, a dopagem com FeCb produz fortes alterações no espectro do

PPP não dopado.Os gráficos mostrados na Figuras 8.15 e 8.16 mostram estas alterações

em termos das larguras da meia altura das linhas espectrais I:1f (Figura 8.15) e da razão

das intensidades e larguras das mesmas nas formas

Intensidade da linha O2 / Intensidade da linha 01

em função do número de moles de FeCb utilizados na dopagem.

Como pode-se notar através da análise dos espectros mostrados nas Figuras 8.12,
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Figura 8.15: Largura da meia altura de cada linha espectral em função do número de
moles de FeCb.
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Figura 8.16: Razão de intensidades e de larguras das meias alturas das linhas espectrais
em função do número de moles de FeCb.
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8.13 e 8.14, à medida que aumenta a concentração de átomos de Ferro presente no PPP,

a largura de linha relativa aos átomos de Carbono externos vai diminuindo e alargando

se.Isto significa que está havendo uma forte interação de dipolo entre os spins dos núcleos

de Ferro e Carbono assim como os spins dos eletrons do Ferro e do núcleo de Carbono.

Uma primeira conclusão que se pode tirar acerca deste resultado é que os átomos

de Ferro (e pode-se supor que aconteça com qualquer outro dopante utilizado) estão

intercalando-se entre as cadeias de PPP, formando não propriamente ligações mas com-'

plexos metálicos.O fato dos átomos afetarem mais os átomos de Carbono externos favorece

o surgimento de estruturas quinóides na cadeia do PPP, estruturas estas que são conside

radas as responsáveis pelo mecanismo de transporte de eletrons [22].Esta situação pode

ser vista na Figura 8.17.

//" /
Fe

/ "/ "/ "

Figura 8.17: Intercalação dos átomos de Ferro entre as cadeias do PPP, favorecendo o
surgimento das etruturas quinóides.

Na Figura 8.17 a intercalação de Ferro é colocada num esquema bidimensional mas

isto não acontece pois o átomo de Ferro tem configuração tetraédrica e deve complexar-se

com os átomos de Carbono de diversas cadeias.

Na figura 8.15 vemos que a meia largura de linha dá um salto brusco quando aproxima-



se da concentra~ao [1:O.500].Istopode ser credit ado a urn aumento na concentr~ao de spin

de eletrons livres presentes na cadeia tanto pela presenc;;ado Ferro como pelo surgimento

de estruturas tipo polarons e, posteriormente, bipolarons, na cadeia do PPP, fazendo com

que a inter~ao de dipolo, que aumenta a largura de linha, seja mais intensa.De qualquer

maneira, verifica-se que 0 dopante atua em rela~ao aos atomos de Carbono mais externos.

com fortes intera~oes de dipolo entre os nucleos de Ferro e Carbono e entre 0 spin dos

eletrons desemparelhados, que aparecem devido ao surgimento de polarons e bipolarons,

e os spins do nucleos de Ferro.



130

CONCLUSOES

Os resultados obtidos através da síntese, medidas da condutividade elétrica e carac

terização por espectroscopia molecular, difração e espalhamento de raios-X, colocam o

Poli-(para-fenileno) (PPP) como um material que é isolante como obtido após a síntese

desenvolvida por Kovacic.

Medidas de condutividade elétrica em função da temperatura foram explicadas por

um modelo de hopping desenvolvido para semicondutores amorfos.

Através das técnicas de difração de raios-X pode-se verificar que o material constitue-se

de uma matriz amorfa que, através de tratamentos térmicos, apresentam pequenas regiões

cristalinas. Nestas regiões cristalinas, o material forma celas unitárias monoclínicas.

O espalhamento de raios-X à baixo ângulo mostrou que o material consiste de estrutu

ras fibrilares com diâmetros de 250 A, em média, apresentando regiões com as estruturas

globulares, que são aglomerados de fibrilas.A confirmação deste tipo de morfologia foi feito

através da análise da superfície de uma amostra de PPP com um microscópio eletrônico

de varredura. Os dados de espalhamento possibilitou o estudo das propriedades fractais

da superfície de uma amostra de PPP não dopado.A dimensão fractal encontrada reflete

a irregularidade da superfície do PPP, mostrando que não existe um ordenamento no

material devido à localização aleatória das fibrilas.

Com a espectroscopia do infravermelho pudemos observar que os anéis aromáticos, que

constituem a cadeia principal do PPP, não ligam-se apenas na posição para mas também

podem realizar ligações orto e meta.As cadeias principais possuem, em média, 17 anéis

aromáticos. Pode-se constatar a presença de Cloro ligados nos anéis aromáticos, Cloro este



que e subproduto da sintese, e que aparece, ern media, urn ern cada cadeia principal.

A ressonancia paramagnetica do spin dos eletrons tornou claro a presen~a de defeitos

estruturais na cadeia, defeitos que geram eletrons niw somente eletrons desemparelhados

mas tambem deslocalizados.

Pela espectroscopia de ressonancia magnetica nuclear RMN de nucleos de 13C ficou

claro a estrutura<;ao molecular do material devido ao aparecimento de uma linha rela-

tiva aos atomos de Carbono externos que e duas vezes mais intensa que a linha relativa

aos carbonos internos, que nao se ligam corn atomos de Hidrogenio, ao contnirio dos

externos.Estes defeitos que dao origem a eletrons desemparelhados, que possuem spin,

constituem a base inicial para 0 modelo de solitons proposto pos Su, Schriefer e Heeger,

modelo este que explica 0 mecanismo de transporte de eletrons nos polimeros organicos

conjugados.

A dopagem do PPP corn FeCh veio confirmar este modelo de solitons.Com a dopagem,

a condutividade do material aumentou ate 7 ordens de grandeza, tornando-se urn semi-

condutor desordenado devido a tambem concordancia corn 0 modelo proposto por Mott.

A difrac;<:wde Raios-X mostrou urn material sem nenhuma resoluc;ao cristalina, total-

mente amorfo e desordenado.

A espectroscopia de Infravermelho mostrou-nos 0 surgimento das estruturas quin6ide

nas cadeias principais do material, estruturas estas que constituem uma quase degeneres-

cencia do estado fundamental, que SaGas estruturas aromaticas.Estas estruturas quinoides

estao ligadas corn a origem de defeitos correlacionados, chamados de polarons e bipolarons

conforme 0 grau de dopagem, aparecendo, ern media, 5 estruturas quinoides por cadeia

principal e que seriam urn dos responsaveis pelo aumento da condutividade do material,

segundo 0 modelo proposto por Su, Schriefer e Heeger.

A ressonancia paramagnetica do spin dos eletrons permitiu verificar a existencia de

eletrons desemparelhados que, ao contrario do PPP nao dopado, esta relacionado corn

eletrons moveis devido a dependencia da largura de linha ~H~PP corn a temperatura.Isto

permite afirmar que estes eletrons estao relacionados com os defeitos tipos polarons, para

baixas concentra<;6es de dopantes, e bipolarons, para altas concentrac;6es de dopantes.Este

afirmac;ao estrembasada na variac;ao da intensidade do sinal, que possue relac;ao direta corn

a concentrac;ao de spins.



A intensidade do sinal do Ferro apresentou uma rela~ao direta com 0 aumento da con-

centra~ao de dopante utilizada, 0 que determina 0 sucesso da tecnica usada na dopagem.

Atraves da espectroscopia de alta resolu~ao por 13C ressonancia magnetica nuclear foi

possvel ver de que forma 0 dopante intercala-se entre as cadeias pois 0 sinal dos atomos

de carbono externos dos aneis aromaticos foram os mais afetados pela presen~a de Ferro

no PPP.

Finalmente, gostariamos de ressaltar que, apesar deste trabalho consistir de uma dis-

serta<;ao de mestrado, onde nao sac exigidas contribui<;oes originais, algumas contribui<;oes

foram realizadas :

1. aplica~ao do modelo de hopping ao PPP para temperaturas acima da temperatura

ambiente.

3. estudo do PPP utilizando tecnica de Ressonancia Magnetica Nuclear de alta res-

olu<;ao.
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