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Resumo                                                                                                                 
Pesquisadores em todo o mundo buscam métodos alternativos que minimizem o tempo de 

deposição de filmes finos semicondutores cotados como promissores candidatos em aplicações 

médicas como detectores de raios-X em radiografias digitais. O iodeto de chumbo (PbI2) é 

considerado, entre outros, como um bom candidato para a fabricação de detectores usados à 

temperatura ambiente. Outros pesquisadores fabricaram protótipos de detectores usando esse 

material. Seus experimentos mostraram alta resolução e sensibilidade para imagens em tempo 

real, mostrando que o material possui potencialidade para aplicações médicas futuramente. 

Não obstante, uma das desvantagens de seus métodos é o longo tempo necessário para a 

deposição na fabricação de filmes finos. Este trabalho apresenta uma nova metodologia usada 

para a deposição de filmes finos de iodeto de chumbo (PbI2). O método alternativo de 

crescimento dos filmes é chamado de spray pyrolysis. A técnica possui uma vantagem 

intrínseca pelo fato de a deposição ser facilmente expandida para grandes áreas de substrato 

que é desejado nas linhas de produção industrial. O pó de iodeto de chumbo foi dissolvido em 

água deionizada a 1000C (água em ebulição) onde a solubilidade é maior que à temperatura 

ambiente. Após a dissolução do pó, a solução foi resfriada até a temperatura ambiente e 

filtrada para a remoção do excesso de cristais formados. Os filmes foram depositados a partir 

de solução aquosa sobre substrato de vidro em diferentes temperaturas (de 150 a 2700C). O 

tempo total de deposição foi de 2,5 horas levando a uma espessura de mµ3 . Em adição foram 

investigadas as propriedades estruturais (Difração de raios-X e espalhamento Raman), 

eletrônicas (condutividade elétrica no escuro em função da temperatura) e da superfície (por 

AFM) obtidas com os filmes produzidos. Com o intuito de aumentar o tamanho dos grãos 

cristalinos após a deposição dos filmes, as amostras originais foram submetidas a tratamento 

térmico a 3500C durante 3 horas em atmosfera ambiente e posteriormente em atmosfera 

controlada (N2). No primeiro caso foi observada a influência do oxigênio com dopante da 

amostra. Foram analisadas as dimensões dos grãos cristalinos (relativo ao pico principal – 001) 

para diferentes temperaturas de deposição e de tratamento térmico, bem como a energia de 

ativação no transporte elétrico. Obteve-se um valor de energia de ativação de 

aproximadamente 0,50 eV para filmes depositados a 2000C. Para outras temperaturas de 

deposição entre 150 e 2500C foi obtido um mínimo e máximo de energia de ativação de 0,45 e 

0,66 eV, respectivamente. Em resumo, as propriedades estruturais e eletrônicas são discutidas 

e relacionadas com o método de deposição e tratamento térmico. Acreditamos que filmes finos 

com interessantes propriedades estruturais e eletrônicas podem ser produzidos por spray 

pyrolysis com baixo tempo de deposição.  
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Abstract  
Researchers in the whole world search alternative methods that minimize the time of deposition 

of thin films of promising semiconductor candidates for medical applications, such as X-rays 

detectors for digital radiography. Lead iodide (PbI2) has been among those as a good candidate 

for the fabrication of room temperature detectors. Other authors have fabricated prototype 

detectors using this material. Their experiments show high resolution and sensitivity for real 

time imaging, thus showing the material potentiality for medical applications in the future. 

Nevertheless, one of the drawbacks of their methods is the long deposition time needed for the 

fabrication of the thin films. In this work we present a new experimental methodology used for 

the deposition of thin films of lead iodide (PbI2). The alternative growth method is called spray 

pyrolysis. Note that an intrinsic advantage of the technique is the fact that it can be easily 

expanded for large area substrates as desired by the industrial fabrication line. Lead iodide 

powder was dissolved in deionized water at 1000C (boiling water) where its solubility is higher 

than at room temperature. After the dissolution of the powder, the solution is cooled down to 

ambient temperature and filtered for the removal of the excess of formed crystals. The films 

were deposited from aqueous solutions on glass substrates sitting at different temperatures 

(from 150 to 2700C). The total deposition time is about 2.5 hours leading to a film thickness of 

mµ3 . In addition we also investigate the structural (X-ray diffraction and Raman scattering), 

electronic (dark conductivity as a function of temperature) and atomic force microscopy (AFM) 

properties of the obtained films. In order to induce crystalline grain growth after the deposition 

of the films, the original samples were also submitted to thermal treatment at 3500C during 3 

hours either in ambient or under controlled atmosphere (N2). The influence of oxygen doping 

was only observed in the first case. We analyze the variation of the size of the crystals (relative 

to the main peak - 001) and the activation energies for electric transport. The activation energy 

for films deposited at 2000C is about 0.50 eV. For other deposition temperatures, varying from 

150 to 2500C, it was experimentally measured a minimum and maximum value of activation 

energy of 0.45 and 0.66 eV, respectively. In summary, the electronic and structural properties 

are correlated and discussed based on the deposition method, and thermal treatments. It is the 

present authors belief that thin films with interesting structural and electronic properties can be 

produced by spray pyrolysis with short deposition time. 
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Capítulo 1:  
 
Introdução 

 

 

 

 

 

O presente trabalho de dissertação refere-se aos resultados experimentais de minhas 

pesquisas obtidos durante o período de março de 2002 a setembro de 2003, como aluno no 

curso de Mestrado em Ciências na área de Física Aplicada à Medicina e Biologia no 

Departamento de Física e Matemática (DFM) da FFCLRP/USP, sob orientação do Prof. Dr. 

Marcelo Mulato. As pesquisas foram desenvolvidas no laboratório de Biosensores e 

Materiais (Sensormat) e no Laboratório de Ressonância Magnética e Materiais (Ressomat), 

ambos situados no DFM e juntamente com a participação de pesquisadores do 

Departamento de Química (DQ/FFCLRP/USP). 

DFM/FFCLRP/USP                     Outubro/2003                                         15               



                                                                                       Capítulo 1: Introdução 

  Durante o período de mestrado os trabalhos de pesquisa foram divididos em etapas. 

Inicialmente foi feito um estudo bibliográfico sobre a técnica de deposição que seria 

utilizada e sobre as propriedades físicas e químicas do iodeto de chumbo (PbI2). A pesquisa 

bibliográfica foi realizada com consulta a Handbooks, revistas e internet disponíveis na   

biblioteca do campus. Também coletamos informações sobre prevenção à contaminação 

com diferentes compostos químicos, que estão anexados no apêndice I. Foram coletados 

artigos referentes ao método de deposição por spray pyrolysis e às propriedades ópticas, 

eletrônicas e estruturais de filmes de iodeto de chumbo depositados por outros métodos, tal 

como por evaporação térmica [1]. Em particular, o método de deposição de filmes finos por 

evaporação térmica tem sido usado para depositar filmes de iodeto de chumbo para serem 

empregados na área médica como detectores de raios-X [2]. Posteriormente, foram 

realizadas a montagem experimental dos equipamentos e a aplicação dessa técnica na 

produção dos primeiros filmes finos. Após a obtenção dos primeiros filmes finos com 

homogeneidade satisfatória, iniciou-se o processo de caracterização estrutural e de 

transporte elétrico ou de cargas nesses filmes. Como veremos detalhadamente no capítulo 2, 

os filmes finos originais (sem tratamento térmico) foram submetidos a tratamento térmico 

em atmosfera ambiente e controlada com N2 com o intuito de estudar a influência do 

tratamento térmico no crescimento dos grãos cristalinos e possíveis contaminações das 

amostras. 

 As propriedades estruturais dos filmes foram investigadas usando a técnica de 

difração de raios-X, espalhamento Raman e Microscopia de Força Atômica (AFM). As 

propriedades eletrônicas dos filmes foram investigadas com a análise das curvas de corrente 

DFM/FFCLRP/USP                     Outubro/2003                                         16               



                                                                                       Capítulo 1: Introdução 

elétrica no escuro versus voltagem à temperatura ambiente e usando corrente elétrica no 

escuro em função da temperatura para uma voltagem fixa. 

1.1 Objetivos 

 

Os nossos principais objetivos para o mestrado são o estudo da técnica de spray 

pyrolysis, a montagem experimental, a aplicação da técnica na produção de filmes finos de 

PbI2 seguido da caracterização estrutural e eletrônica dos filmes. O uso da técnica poderia 

eventualmente levar à produção de filmes finos de iodeto de chumbo com baixo tempo de 

deposição e com eventual melhora na qualidade final do filme, almejando a construção de 

um dispositivo semicondutor bidimensional, detector de raios-X para aplicações em 

imagens médicas digitais [3]. O sistema de deposição por spray pyrolysis admite alterações 

que poderiam eventualmente mudar a qualidade final do material. Um dos parâmetros que 

pode ser modificado é a distância spray-substrato a fim de otimizar o processo em termos 

da qualidade estrutural do material e de transporte elétrico. O método de deposição por 

spray pyrolysis possui a vantagem intrínseca de permitir a ampliação da área de deposição a 

fim de obter superfícies com áreas de dimensões radiográficas para a realização de 

diagnóstico médico. 

O uso de materiais semicondutores como detectores de radiação passaram a ter maior 

importância durante a segunda guerra mundial para uso bélico, com operação na região 

espectral de infravermelho [4]. Inicialmente as pesquisas concentraram-se principalmente no 

uso de semicondutores cristalinos, mas posteriormente, já no final dos anos 60 os 

semicondutores amorfos também começaram a receber atenção por parte dos pesquisadores 
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[4]. Atualmente, a física do estado sólido tem participado de importantes avanços na área 

médica no que se refere à interação da radiação com a matéria e sua detecção. Os dosímetros 

e os dispositivos destinados à detecção de radiação para imagens médicas são exemplos 

dessa aplicabilidade da física do estado sólido [4]. 

A fabricação de dispositivos requer pesquisas tanto de interesse acadêmico, no 

desenvolvimento de novos materiais, como tecnológico na fabricação de dispositivos cada 

vez mais eficientes, menores e com custo reduzido. Assim, torna-se indispensável o estudo 

de técnicas alternativas de crescimento e/ou fabricação desses materiais e a posterior 

caracterização das propriedades físicas relevantes para cada aplicação. Com a caracterização 

estrutural e elétrica, visto que dependendo da técnica de crescimento dos cristais e das 

condições físicas e químicas, podemos obter diferentes propriedades para o material final. 

Dessa forma, faremos uso de artifícios que melhorem a qualidade do material que será 

utilizado na fabricação dos dispositivos, bem como a otimização do processo de deposição, 

utilização de materiais de partida com maior grau de pureza e diversas variações nos 

processos de obtenção dos filmes finos. A construção desses dispositivos envolve a 

participação e/ou trabalho de pesquisadores em todo o mundo, que buscam, além dos fatores 

citados anteriormente, também a otimização da técnica para as linhas industriais, 

viabilizando a construção do dispositivo com menor custo e baixo tempo de produção [5] e 

[6].   

 

1.2 O Iodeto de Chumbo 
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Alguns materiais semicondutores como o germânio e o silício são bons candidatos 

na fabricação dos dispositivos, porém possuem a inconveniência de necessitarem de baixas 

temperaturas para serem usados como detectores de raios-X [7] e [8]. Outros materiais 

semicondutores que possuem maior band gap ou banda de energia proibida e maiores 

números atômicos (tais como PbI2, HgI2, CdTe, CdZnTe, GaAs etc. [9], [10] e [11]) são 

cotados como bons candidatos na detecção direta de fótons de alta energia e operam à 

temperatura ambiente [7], [12] e [13]. Dessa forma, esses materiais dispensam o 

resfriamento por nitrogênio líquido e conseqüentemente simplificam a construção dos 

detectores levando inclusive a um menor custo de fabricação.   

O iodeto de chumbo (PbI2) é um material semicondutor cristalino, lamelar e possui 

estrutura hexagonal formada por um plano de átomos de chumbo situados entre dois planos 

de átomos de iodo [14], [15] e [16], apresenta propriedades tais como ponto de fusão igual 

a 4080C, constante dielétrica igual a 21, densidade igual a 6,2 g/cm3, resistividade elétrica 

maior que 1013 ohms-cm [18], banda proibida ou gap de 2,34 eV à temperatura de 300K 

medido por absorção óptica [19], eficiência quântica elevada, ruído baixo, baixa corrente de 

fuga e alto transporte de buracos [17] e [20], sendo credenciado como bom candidato na 

detecção de fótons de raios-X para aplicações em imagens médicas com alto contraste e alta 

resolução espacial. Portanto, teoricamente, com gap de 2,34 eV e com um peso atômico de 

ZPb = 82 e ZI = 53, esse material pode ser usado com eficiência na detecção de fótons de 

raios-X e raios gamma [21]. 

Alguns pesquisadores construíram protótipos de dispositivos detectores de raios-X, 

para fins acadêmicos apenas, a partir de filmes depositados por evaporação térmica [2]. 

Esses protótipos desenvolvidos apresentaram alto sinal elétrico e mostraram-se promissores 
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em aplicações como fluoroscopia com taxa de 30 imagens por segundo com a 

administração de baixas doses. Foi medida a resposta de filmes de iodeto de chumbo em 

exposição aos raios-X na faixa usada em mamografia e comparada com a resposta de 

detectores de fósforo de alta resolução (Gd2O2S phosphor AGFA MR). Os resultados 

mostraram que a intensidade do sinal utilizando detectores de PbI2 é 15 vezes superior à 

resposta obtida com o fósforo [2]. 

O principal objetivo do trabalho é a verificação do funcionamento da técnica de 

deposição de filmes finos por spray pyrolysis, ou seja, verificar a eficiência da técnica no 

crescimento dos filmes finos de iodeto de chumbo para serem empregados na fabricação 

dos detectores de raios-X. A qualidade do pó usado como material de partida, a influência 

da variação da temperatura de deposição, a variação da distância spray-substrato e a 

eventual compensação de perdas estequiométricas com iodo são parâmetros que foram 

investigados. Outro parâmetro explorado foi a influência do tratamento térmico nos filmes 

depositados com o uso da técnica.  O estudo desses parâmetros foi feito através da 

caracterização elétrica e estrutural dos filmes.  

Com o intuito de analisar a influência da qualidade do material de partida que 

usamos na deposição dos filmes, foram analisados três materiais de diferentes 

especificações quanto à pureza. O primeiro material que analisamos é um material 

produzido no Departamento de Química da FFCLRP/USP, que é de pureza desconhecida 

ao qual convencionamos chamar de DQ (Departamento de Química), portanto não sabemos 

o quanto de impurezas podem estar contidas no filme (que podem ser impurezas intrínsecas 

do material de partida ou eventualmente, provenientes do processo de deposição utilizado). 

O segundo material analisado é da High Purity Chemical, produzido no Japão e com pureza 
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de 99,99%. O terceiro material analisado é da Aldrich Chem. Co., produzido nos Estados 

Unidos e com pureza de 99,999%.  

Os dois últimos materiais nos foram gentilmente cedidos pela Profa. M. M. Hamada 

do Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares (IPEN/CNEN), a qual já havia estudado a 

influência da pureza do iodeto de chumbo no melhoramento da qualidade do cristal detector 

e a variação de parâmetros como a resistividade e a energia de resolução (FWHM) em 

função da pureza desse material [22] e [23]. 

 

1.3 Teoria de Semicondutores 

 

Uma rede semicondutora cristalina apresenta alto grau de periodicidade dos átomos o 

que leva a uma ordem tanto de curto quanto de longo alcance [24]. As ordens de curto 

alcance são ordens relativas às ligações químicas em cada átomo, sendo que os materiais 

cristalinos apresentam sempre o mesmo número de ligações, comprimentos e ângulos das 

mesmas. As ordens de longo alcance são relativas a repetibilidade translacional da célula 

unitária em qualquer direção do espaço. Como os comprimentos das ligações são constantes 

num material cristalino, o potencial devido aos átomos na rede, aos quais os elétrons estão 

submetidos é dado por uma função periódica da própria periodicidade da distribuição 

atômica no material. O potencial atômico é dado pela equação (1.1).  
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                                                    )()( rURrU =+                                                     (1.1) 

 

Devido às ordens de longo alcance podemos representar a função de onda dos 

elétrons ou buracos como sendo uma onda plana multiplicada pelo próprio potencial 

periódico dado pela periodicidade da distribuição atômica na rede cristalina (teorema de 

Bloch) [24]. 

                                          )(.)( . rUer nk
rki

nk

→→

=ψ                                           (1.2) 

 

Dependendo da forma em que ocorreu o crescimento do material sua estrutura pode 

variar apresentando outras configurações não cristalinas. Se o material “cristalino” tiver 

alto grau de desarrumação ou apresentar defeitos de desordem atômica, a aplicação do 

teorema de Bloch passa a não ser mais possível devido à perda da ordem de longo alcance. 

Alguns defeitos que favorecem a desordem são: 

 

 dopagem substitucional que afeta a composição do material e ocorre quando 

átomos de outros elementos, diferentes dos átomos que constituem o material 

da rede, ocupam posições substitucionais aleatoriamente. 

 dopagem intersticial que ocorre quando átomos com dimensões menores que 

as ligações entre os átomos da rede ocupam posições diversas na rede, 

alterando assim o potencial local. 
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 Vacâncias ou lugares vazios deixando ligações incompletas ou dangling bonds 

o que provoca uma coordenação sempre menor que num material cristalino 

com todas ligações satisfeitas. 

 

A figura 1.1 mostra um cristal tetraedricamente coordenado em representação 

bidimensional com os possíveis defeitos que favorecem a desordem cristalina como 

desordem devido a variação de ângulos e comprimentos das ligações, desordem 

substitucional e desordem devido a ligações pendentes ou dangling bonds. 

 

Figura 1.1) Cristal tetraedricamente coordenado em representação 
bidimensional com a) estrutura cristalina ideal b) desordem devido a 
variação de ângulos e comprimentos das ligações c) desordem 
substitucional d) desordem devido a ligações pendentes (dangling bonds). 

 

As estruturas de bandas de um material cristalino e amorfo, no gráfico da densidade 

de estados em função da energia, são comparadas na figura (1.2). A linha contínua 

representa um material cristalino, onde as bandas de valência e de condução são bem 
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definidas. A linha pontilhada representa um material amorfo onde existe a presença de 

bandas alargadas ou calda da banda, tanto para a banda de valência como na de condução 

(band tails), que são devidas às ligações destorcidas e/ou enfraquecidas representadas na 

figura (1.1.b). Defeitos devido às ligações insatisfeitas ou dangling bonds são responsáveis 

pelos estados localizados no band gap, que são possíveis estados de energia onde o elétron 

pode transitar dentro do band gap [24].  

 

Figura 1.2) Diagrama da densidade de estados em função da energia, mostrando a 
Estrutura de bandas para materiais cristalinos e amorfos.  
 

Os diferentes processos de deposição ou fabricação dos filmes finos podem levar a 

diferentes estruturas do material final. Essas diferentes estruturas variam desde um material 

amorfo até materiais com alto grau de periodicidade atômica (cristalino). Com isso 

ocorrem variações na densidade de estados permitidos aos elétrons. A perda da 
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periodicidade atômica no material, por exemplo, pode criar possíveis estados na faixa de 

gap onde exista probabilidade de encontrar um elétron. Fatores como a temperatura em que 

os filmes estão sendo crescidos influenciam na formação das ligações químicas do material.  

1.4 O dispositivo detector de raios-X 

 

O PbI2 é um material semicondutor e fotocondutor de raios-X [l]. Fotodetectores são 

dispositivos que convertem os fótons de radiação incidente num sinal elétrico [4]. Os 

primeiros fotodetectores construídos foram baseados no efeito fotoelétrico e necessitam de 

equipamentos que amplifiquem o sinal elétrico gerado através do efeito fotoelétrico (tubos 

fotomultiplicadores) [4]. Devido a isso a sua detecção se faz de modo indireto. O uso de 

fotodetectores utilizando materiais semicondutores possibilitou um enorme impulso à opto-

eletrônica.  

O método de conversão direta na detecção de radiações ionizantes está baseado na 

transformação da energia dos fótons em pares elétron-buraco quando da incidência de 

radiação sobre um material semicondutor [25]. Essas cargas livres migram em direções 

opostas por influência de um campo elétrico externo aplicado aos eletrodos planos e 

metálicos do detector situados acima e abaixo do material semicondutor [26]. 

O processo de criação de par elétron-buraco provoca uma diminuição da intensidade 

de radiação ao longo da espessura do material semicondutor. Essa variação da intensidade 

de radiação ao longo de uma direção de penetração é dada pela lei de Lambert-Beer [27] 

mostrada na equação (1.3). 

                                                                                                                  (1.3) 
xeIxI α−= 0)(
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onde  é a intensidade na superfície do material,0I α é o coeficiente de absorção do material 

e x é a espessura do material depositado. O coeficiente de absorção varia com a energia dos  

fótons incidentes e devido a isso a aplicação de um material semicondutor como dispositivo 

depende da faixa de energia dos fótons que serão detectados. Usa-se trabalhar com 

coeficientes de absorção da ordem de 106 m-1 na faixa de operação do dispositivo [4]. Isso 

assegura que quase todos os fótons serão absorvidos numa espessura de filme de alguns 

micrometros. Nessas condições, diferentes materiais são cotados como candidatos na 

fabricação de detectores em diferentes faixas de operação e conseqüentemente em 

diferentes aplicabilidades. 

As primeiras pesquisas para fabricação de detectores planos usados para detecção 

de raios-X começaram por volta de 1990, empregando a mesma tecnologia usada na 

fabricação de transistores de filmes finos (TFT’s) para uso com cristal líquido [28]. Em 

1995 foi utilizado o selênio amorfo como material semicondutor na construção de um 

dispositivo plano para detecção de radiação por conversão direta para imagens estáticas 

[28]. Em 1997 foram criados simultaneamente um detector plano de raios-X de conversão 

indireta para imagens estáticas e um sistema para obtenção de imagens dinâmicas, usando 

um detector de conversão direta através do selênio, desenvolvido pela TOSHIBA com 

grandes dimensões (4cm x 4cm) [28].  

Em nosso caso particular, em continuidade às pesquisas desenvolvidas durante o 

mestrado, temos como projeto para o doutorado a construção de um protótipo de 

dispositivo de pequenas dimensões, inicialmente de interesse acadêmico, na forma de um 

painel plano detector de raios-X de dimensões de aproximadamente 5cm x 5cm (Active 
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Matrix Flat Panel Imaging) contendo vários pixeis. Esses dispositivos seriam eficientes na 

conversão de fótons de alta energia em sinais elétricos que serão convertidos em imagens 

dinâmicas (em tempo real) e estáticas monitoradas digitalmente. O uso de material 

semicondutor geralmente produz alto sinal elétrico em comparação com outros detectores 

de estado sólido, como o Gd2O2S phosphor (AGFA MR). Os protótipos, não 

comercializados, fabricados com o uso do iodeto de chumbo, desenvolvidos por outros 

pesquisadores [2] apresentaram alto sinal elétrico e mostraram-se promissores em 

aplicações como fluoroscopia com taxa de 30 imagens por segundo com a administração de 

baixas doses. Foi medida a resposta de filmes de iodeto de chumbo em exposição aos raios-

X na faixa usada em mamografia (20 a 70 keV) e comparada com a resposta de detectores 

de fósforo de alta resolução, os resultados mostraram que a intensidade do sinal utilizando 

detectores de PbI2 é 15 vezes superior à resposta obtida com o fósforo [2].  

Na construção do dispositivo, o iodeto de chumbo teria a função de elemento 

conversor de raios-X. Este elemento consiste na deposição do filme fino do material 

semicondutor fotocondutor de raios-X, no caso o PbI2, que converta a energia dos fótons de 

raios-X em par elétron-buraco. As cargas positivas e negativas (pares) são geradas 

proporcionalmente ao nível de exposição aos raios-X e a fotocondutividade do material. Ao 

se aplicar uma alta voltagem no material semicondutor as cargas geradas são movidas no 

campo elétrico como uma corrente fotoelétrica e coletados por meio de vários elementos 

detectores ou eletrodos de área. Posteriormente, essas cargas são coletadas por um elemento 

que faz a detecção do sinal elétrico. Cada elemento de área do painel é chamado de pixel. 

As dimensões de cada pixel dependem da resolução espacial necessária para cada 

aplicação. Para aplicações em radiografias digitais precisamos de píxeis com área máxima 
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da ordem de mµ100 x mµ100 . Portanto para um protótipo de dispositivo de 5cm x 5cm 

serão necessários em torno de 250.000 pixeis situados em um substrato de vidro [12]. Cada 

elemento detector é constituído de um transistor de filme fino (TFT) e um capacitor (1,5pF 

para pixeis de mµ100 ). Enquanto o elemento conversor de raios-X é exposto, as cargas são 

armazenadas no capacitor. Um processador de sinais de alta velocidade ativa os TFT’s e 

então é feita a leitura da carga acumulada no capacitor durante a exposição como um sinal 

elétrico. 

No entanto, o crescimento de cristais e/ou filmes utilizando técnicas convencionais 

é demorado, o que inviabiliza a produção para comercialização em larga escala [29]. Para 

tentar solucionar este problema, a produção de filmes finos a partir da técnica de spray 

pyrolysis poderia eventualmente se tornar uma boa alternativa, dado que esta é uma técnica 

relativamente simples, e já utilizada na fabricação de filmes finos de vários outros materiais 

[30], [31] e [32]. Em nosso caso, isso não apenas levaria à rápida produção de filmes, mas 

também de detectores com conseqüente viabilização da obtenção de imagens digitais com 

tecnologia nacional.  

Dessa forma, o presente trabalho visa expor resultados experimentais das 

propriedades estruturais e eletrônicas de filmes finos de iodeto de chumbo obtidos através 

dessa técnica. As propriedades de filmes originais (sem tratamento térmico) são 

comparadas com aquelas de filmes que passaram por tratamento térmico.   
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2.1 Obtenção do pó de iodeto de chumbo 

 

A preparação da solução inicia-se com o processo de obtenção do pó de iodeto de 

chumbo a partir da reação química entre o nitrato de chumbo e iodeto de potássio na razão 

de 1:2. A técnica de spray pyrolysis consiste na produção de filmes finos a partir da 

vaporização da solução do material a ser depositado [30], [31] e [32]. Os filmes finos foram 

obtidos através de um spray de PbI2 dissolvido em água o qual foi vaporizado sobre um 

substrato de vidro em temperaturas variando de 150 a 270 0C. A reação química que 

descreve o processo é mostrada na equação (2.1).  

 

Pb(NO3)2 + 2KI  →  PbI2 + 2KNO3                                                        (2.1) 
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 Após a filtragem o iodeto de chumbo é lavado com água a baixa temperatura e 

álcool etílico. O pó de PbI2 foi dissolvido em água deionizada (DI) à temperatura de 100 0C, 

em que a solubilidade é de aproximadamente 4,2 g/l (solubilidade superior em um fator 10 

com relação a 0 0C) [33]. Após a diluição, a solução é resfriada à temperatura ambiente e 

filtrada para a retirada dos cristais formados durante o resfriamento, pois estes podem 

bloquear o fluxo através do spray.  

A baixa solubilidade do iodeto de chumbo não foi fator limitador do seu uso em 

solução aquosa, como poderá ser visto neste trabalho com a eficiente produção de filmes. A 

dissolução do iodeto de chumbo em água foi escolhida devido ao fato que o filme seria 

depositado em temperaturas acima de 150 0C, e a água seria totalmente evaporada durante o 

processo. A escolha de outro solvente, por exemplo um orgânico, poderia em contrapartida 

levar à formação de diferentes compostos alterando assim as propriedades químicas em 

termos da composição e proporção estequiométrica no material depositado. 

 

2.2 O Método de Spray Pyrolysis 

 

A montagem experimental utilizada na deposição dos filmes (técnica de spray 

pyrolysis) constitui-se de equipamentos tais como uma câmara de vácuo com paredes de 

vidro contendo um aquecedor de substratos, termômetro digital (51 J/K Thermometer 

FLUKE), bico spray (Spraying Systems), um variac usado para controlar a potência elétrica 

no resistor de aquecimento para o controle da temperatura de deposição, um reservatório 

com água para a exaustão de gases, uma bomba de baixo vácuo e um tubo de nitrogênio. A 
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fotografia e esquema da montagem experimental utilizada estão ilustrados nas figuras (2.1) 

e (2.2) respectivamente. 

Os procedimentos iniciais para a deposição dos filmes consistem em estabelecer 

vácuo dentro da câmara para a retirada do ar atmosférico que poderia adsorver no material, 

aquecer os substratos de vidro na temperatura em que desejamos depositar o filme e 

preencher a câmara com nitrogênio formando uma atmosfera de nitrogênio em fluxo 

contínuo. Em seguida é estabelecido um fluxo constante de solução que sai da bureta e 

segue em direção ao spray. A solução é borrifada para dentro da câmara através do spray 

juntamente com gás nitrogênio (N2). 

 

 

Figura 2.1) Fotografia da montagem experimental do método de spray pyrolysis. 
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Figura 2.2)  Esquema da montagem experimental do método de spray pyrolysis. 

 

O controle do fluxo de solução é feito através da válvula de controle de saída de 

solução na bureta. A vaporização da solução ocorre sobre o substrato, que está situado a 

16,5 cm abaixo do bico injetor. A princípio essa distância foi mantida constante. Veremos 

posteriormente que o sistema utilizado permite que a distância spray-substrato possa ser 

reduzida. Um estudo detalhado da influência da variação da distância spray-substrato em 

função das propriedades estruturais e eletrônicas dos filmes foi feito com o intuito de 
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otimizar o processo de obtenção dos filmes com eventual melhora na qualidade do material 

final, o que será discutido posteriormente. 

  Os gases liberados durante a deposição são eliminados através de um reservatório 

contendo água, o qual situa-se inserido dentro de uma capela de exaustão, constando de 

uma medida de segurança preventiva à inalação de gases.  

O aquecimento dos substratos ocorre por condução térmica através do contato entre 

esses e a superfície plana de alumínio contendo um termopar e resistências elétricas para 

aquecimento por efeito Joule. O termopar é conectado a um termômetro digital, sendo que a 

temperatura é controlada através da tensão de saída de um variac.  

O controle de alguns parâmetros do processo de deposição é de fundamental 

importância (tais como a vazão de solução através do bico injetor, a distância spray-

substrato, o fluxo de nitrogênio, etc) uma vez que podem alterar diretamente a 

uniformidade do filme. O fluxo de nitrogênio utilizado durante todo o tempo de deposição 

foi de aproximadamente 8 litros por minuto. Nota-se, experimentalmente, que durante o 

processo de spray pode ocorrer formação de gotículas de solução na parte superior interna 

da câmara de deposição. Isto ocorre quando o fluxo de solução for intenso em um processo 

rápido de crescimento dos filmes. O sistema de vácuo é muito simplificado, possuindo 

apenas uma bomba mecânica, e levando a uma pressão de aproximadamente 810 mbar 

(baixo vácuo). 
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2.3       Preparação das Amostras 

 

Os substratos de vidro foram cortados em pedaços de 1 x 2 cm. Esses substratos são 

lavados com detergente e água corrente e em seguida são mergulhados em água deionizada 

para a retirada de possíveis impurezas que possam estar adsorvidas.  

Para a realização de experimentos de transporte elétrico, alguns substratos de vidro 

(corning glass) foram submetidos à metalização com o metal Paládio (Pd) previamente 

evaporado, pois esse metal estabelece contato ôhmico com o PbI2. Parte dos contatos 

metálicos são desprovidos de cobertura de PbI2 para que se possa estabelecer campo 

elétrico entre os contatos através de fios condutores. Os substratos com contatos metálicos 

foram gentilmente cedidos pelo Prof. Dr. Francisco das Chagas Marques. 

A preparação dos substratos requer medidas de limpeza que evitem a contaminação 

da amostra, pois a contaminação pode alterar as propriedades de transporte elétrico nos 

filmes. Assim sendo, é imprescindível que não haja contato direto das mãos com os 

substratos.  

 

2.4       Tratamento Térmico 

 

Com o intuito de melhorar a qualidade estrutural dos filmes, estes foram submetidos a 

tratamento térmico. O principal objetivo do tratamento térmico é proporcionar uma 

reorganização estrutural do filme, com o eventual crescimento dos grãos cristalinos, 
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objetivando a construção de um protótipo de detector, compensando assim o baixo tempo 

de deposição do filme. Esse tratamento térmico foi realizado de duas formas distintas: o 

primeiro tratamento foi realizado em atmosfera ambiente usando uma estufa e em seguida 

foi feito tratamento térmico em um forno com atmosfera controlada de nitrogênio.  

 

2.4.1 Tratamento Térmico na Estufa 

 

A figura 2.3 mostra uma fotografia da estufa usada no tratamento térmico dos filmes 

em atmosfera ambiente. 

 

Figura 2.3) Fotografia da estufa usada no tratamento térmico em atmosfera ambiente, dos 
filmes finos de iodeto de chumbo. 
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Primeiramente os filmes de PbI2 foram submetidos a tratamento térmico em 

atmosfera ambiente usando uma estufa. O tratamento térmico realizado na estufa foi feito a 

300 e 350 0C durante 3 horas. Os filmes foram colocados sobre uma placa de petri com a 

estufa previamente aquecida. Foi usada uma estufa com controle eletrônico de ajuste de 

temperatura produzida pela MARCONI (Equipamentos e Calibração para Laboratórios) 

modelo MA033.  

 

2.4.2 Tratamento Térmico no Forno 

 

Posteriormente, os diferentes filmes foram submetidos a tratamento térmico em 

atmosfera controlada com nitrogênio, com o intuito de evitar a contaminação do filme com 

o ar atmosférico durante o aquecimento. O forno usado constitui-se de um cilindro de 

mulita (2Al2O3.2SiO2) centralizado e situado ao longo de toda a extensão do mesmo e com 

diâmetro interno igual a 60mm onde são inseridas as amostras. O aquecimento do forno se 

faz através do uso de três resistências elétricas eqüidistantes. O sistema possui ainda três 

termopares ligados a um controlador universal de processos (CUP) [N 1100 Novus 

produtos eletrônicos]. O CUP constitui-se de um painel frontal que nos permite programar 

o forno de acordo com a configuração de rampas e patamares que queremos utilizar durante 

o tratamento térmico, podendo-se inclusive programar a taxa de aquecimento do forno. 

Dependendo da temperatura no interior do forno o CUP estabelece uma percentagem da 

potência máxima enviada a cada uma das três resistências. O tratamento foi feito usando 

um fluxo constante de nitrogênio, ao longo do tubo, de 4 litros por minuto com 
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temperaturas de tratamento em 300 e 3500C durante 3 horas. A figura 2.4 mostra uma 

fotografia do forno e o controlador universal de processos (CUP). 

Figura 2.4) Fotografia do forno usado no tratamento térmico dos filmes finos, à direita da 
fotografia o controlador universal de processos (CUP). 
 
 
 
2.5 Análise Estrutural dos Filmes 

 

Para a obtenção das informações sobre a estrutura final dos filmes originais e 

aqueles submetidos à tratamento térmico foram utilizados experimentos de Difração de 

raios-X, Espalhamento Raman e Microscopia de Força Atômica (AFM).  

 

2.5.1 Difração de Raios-X (DRX) 

A caracterização estrutural das amostras iniciou-se com a realização de 

experimentos de difração de raios-X (DRX) [34]. Experimentos de DRX foram feitos 

DFM/FFCLRP/USP                 Outubro/2003                                    37



                                   Capítulo 2: Procedimento e Metodologia Experimental 

usando radiação proveniente da camada αK  do ânodo rotativo de cobre (Cu) com 

comprimento de onda igual a 1,5406 Å selecionado a partir de um monocromador de 

grafite de um difratômetro SIEMENS modelo D5005 [DFM/FFCLRP/USP - Laboratório 

de Cristalografia]. Os elétrons no tubo de raios-X foram acelerados estabelecendo-se um 

potencial no tubo de 40 kV e corrente igual a 40mA. A varredura no ângulo 2θ  foi feita de 

10 a 650 com passo de 0,02 graus a cada segundo. O tamanho dos grãos cristalinos (d) foi 

estimado a partir da relação de Scherre’s [34] mostrada na equação (2.2) que nos fornece 

um resultado aproximado da dimensão dos cristais através dos resultados obtidos na 

difração de raios-X. 

                                                          θθ
λ

cos
9.0

∆
=d                                                      (2.2) 

onde λ é o comprimento de onda da radiação utilizada, θ é o ângulo de espalhamento e ∆θ 

(em radianos) é a largura a meia altura do pico em análise. Ainda com base nos resultados 

de difração de raios-X podemos saber a percentagem relativa de material cristalizado na 

amostra através da área integrada abaixo da curva (Intensidade x 2θ).   

 

2.5.2 Espalhamento Raman 

 

Em 1921 o Prof. Chandrasekhar V. Raman iniciou seus estudos incidindo laser em 

meios transparentes e posteriormente em líquidos, gases e sólidos formados por átomos em 

redes cristalina e amorfa. Essas séries de resultados foram publicados em 1928 em 

Bangalore no sul da Índia [35]. Essas investigações mostraram a presença de uma radiação 
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secundária com freqüência diferente da radiação incidente. O que Raman conseguiu 

mostrar é que as variações em freqüência das novas linhas eram independentes da radiação 

incidente ou de excitação, sendo que estas freqüências dependem somente do material ao 

qual se incide a radiação eletromagnética. O efeito Raman ocorre basicamente devido ao 

espalhamento inelástico dos fótons das radiações incidentes, provenientes de um laser, pelo 

material em estudo [36].  

Experimentos de espalhamento Raman foram feitos com o intuito de estudar a 

dinâmica estrutural da rede cristalina semicondutora do PbI2 numa região espectral variando 

de 100 a 700 cm-1. Para tal intuito foi usado um laser de HeNe cujo comprimento de onda é 

igual 632 nm e com potência menor que 0.3 mW. 

 

2.5.3 Microscopia de Força Atômica (AFM). 

 

Atualmente, a Microscopia de Força Atômica (AFM) é aplicada nas diversas áreas 

do conhecimento, tanto da ciência básica ou de fins acadêmicos apenas quanto aos projetos 

tecnológicos aplicados. E quando voltada à análise de microestruturas na física da matéria 

condensada gera possibilidades de estudos comparativos entre várias amostras depositadas 

em condições físicas distintas. Os filmes finos de iodeto de chumbo depositados por spray 

pyrolysis tiveram variações quanto ao tipo de tratamento térmico. Em nosso caso, 

experimentos de Microscopia de Força Atômica foram usados para analisar 

qualitativamente e quantitativamente, na microestrutura dos cristais de iodeto de chumbo, 
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uma eventual evolução com relação ao tamanho dos grãos cristalinos após o tratamento 

térmico. 

Na Microscopia de Força Atômica as imagens são geradas através da medida das 

forças de atração ou repulsão entre a superfície da amostra e uma sonda ou agulha bem fina 

que varre a amostra [37]. Esta varredura é feita, por intermédio de um sistema piezelétrico, 

com deslocamento, nas posições x, y e z com precisão de décimos de Angstrons, o que se 

dá através da variação da tensão aplicada no mesmo [38]. 

O principal objetivo do experimento de microscopia nos filmes finos de iodeto de 

chumbo é analisar a disposição dos grãos cristalinos no material, a evolução no tamanho dos 

grãos cristalinos e a rugosidade dos filmes em função do tratamento térmico na estufa e no 

forno [39] e [40].  

Os filmes de iodeto de chumbo foram submetidos a experimentos de espectroscopia 

de absorção óptica, com o intuito de medir a espessura dos filmes. No entanto, isso não foi 

possível devido ao fato de os filmes apresentarem alta rugosidade e isso ocasionar o 

espalhamento da luz e conseqüentemente a perda de informação durante o processo de 

medição. Ainda na tentativa de medir experimentalmente a espessura dos filmes, tentamos 

utilizar microscopia de força atômica. No entanto, o filme produzido é muito grosso com 

espessura de aproximadamente mµ3 como foi medido por um perfilômetro Dektak. Devido 

a isso não foi possível medir a espessura por AFM. Portanto, apenas informações sobre a 

rugosidade foi possível obter. 

 

 

DFM/FFCLRP/USP                 Outubro/2003                                    40



                                   Capítulo 2: Procedimento e Metodologia Experimental 

2.6 Transporte Elétrico no PbI2 

 

A caracterização das propriedades de transporte elétrico dos filmes de iodeto de 

chumbo foram realizadas na configuração co-planar. As amostras de PbI2 foram 

depositadas sobre substrato de vidro (corning glass) com fitas de Pd previamente 

evaporadas. O metal Pd foi escolhido por possuir contato ôhmico com o PbI2 [17].  As 

linhas metálicas possuíam 1 mm de largura, e estavam separadas por 2 mm. O filme cobriu 

uma extensão de 5 mm sobre as linhas de Pd, conforme é mostrado na figura 2.5. 

 

Figura 2.5) Diagrama esquemático de  um filme com fitas de paládio previamente 
evaporado em configuração co-planar usado para medir o transporte elétrico. 
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Os fios usados no fechamento do circuito foram conectados às fitas de Pd usando 

cola prata e soldados com estanho quando colocados no porta amostra situado no criostato. 

Devido ao fato das medidas serem realizadas num material semicondutor e fotocondutor, 

estas foram feitas no escuro, evitando assim o aumento da corrente em virtude da exposição 

ao espectro visível da radiação eletromagnética devido à luminosidade ambiente. 

A figura 2.6 mostra dois filmes depositados à 2250C em diferentes tipos de 

substratos. O filme à esquerda da figura foi depositado sobre fitas de paládio previamente 

evaporadas sobre substrato de vidro. O filme da direita foi depositado somente sobre 

substrato de vidro.   

 

Figura 2.6) Filmes originais de iodeto de chumbo depositados sobre substratos de vidro: à 
esquerda sobre fitas de paládio. 
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2.6.1 Transporte Elétrico no Escuro em Função da 
Temperatura 

 

Embora o intuito seja usar os protótipos experimentais dos detectores para 

diagnóstico à temperatura ambiente [40], [41] e [42] foi medido o transporte elétrico nos 

filmes variando a temperatura para obtermos informações detalhadas sobre os mecanismos 

de transporte e sobre a variação da energia de ativação com a temperatura de deposição dos 

filmes. 

A montagem experimental usada em medidas de transporte elétrico com variação de 

temperatura constitui-se de equipamentos tais como: 

 Duas fontes de tensão sendo uma para estabelecer tensão constante entre os 

contatos metálicos (fitas de Paládio) dos filmes e a outra para aquecer a amostra 

através de efeito Joule e com isso variar a temperatura durante o experimento; 

 Pico amperímetro (HEWLETT PACKARD 4140B); 

 Bomba de vácuo turbomolecular (ALCATEL OME 25 S); 

 Controlador de bomba de vácuo (ALCATEL ACT 200) 

 Medidor de vácuo (HPS Division, MKS Instruments, Inc) com pirani; 

 Armadilha de entrada; 

 Multímetro digital “data aquisition”  usado na aquisição da leitura da temperatura; 

 Microcomputador usado na aquisição automática de dados via porta serial com 

monitoramento em tempo real durante todo o experimento; 

 O diagrama de caixas mostrado na figura 2.7 representa a disposição dos 

equipamentos na montagem experimental. 

DFM/FFCLRP/USP                 Outubro/2003                                    43



                                   Capítulo 2: Procedimento e Metodologia Experimental 

 

Figura 2.7) Diagrama de caixas representando a disposição dos equipamentos na 
montagem experimental para medida de transporte elétrico variando a temperatura. 
 
 

O controle da temperatura é feito através de um criostato de dedo-frio resfriado a 

partir de vapor de nitrogênio líquido e aquecido através de efeito Joule através de 

resistências elétricas, num processo automatizado que mantém o aquecimento numa taxa de 

variação da temperatura igual a 30C a cada minuto. 

A amostra foi inicialmente aquecida até aproximadamente 1300C com o intuito de 

eliminar possíveis resíduos adsorvidos na superfície e que poderiam eventualmente 

influenciar na condutividade elétrica do filme. Posteriormente, durante a coleta dos dados, 

o sistema foi resfriado e novamente aquecido para verificar eventuais histereses durante o 

processo de aquisição na subida e descida.  Foi estabelecida tensão constante de 50 volts 

entre os contatos metálicos. 

A condutividade elétrica para materiais semicondutores é dada em função da 

temperatura através da  expressão (2.3). 
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                                                         kT
Ea

e
−

= 0σσ                                                          (2.3) 

onde Ea é a energia de ativação, k é a constante de Boltzmann, 0σ  é a mínima 

condutividade elétrica e T é a temperatura. A condutividade elétrica também pode ser 

expressa em função da corrente I através da seguinte relação  

                                                        IC
AV
lI .

.
.

==σ                                                           (2.4) 

onde A é a área de secção transversal do filme fino, l é a extensão da fita de paládio coberta 

pelo filme e V é a tensão aplicada. Assim C é constante. Então a condutividade elétrica é 

igual a corrente a menos de uma constante, e a equação (2.3) pode ser escrita como 

kT
Ea

eII
−

= 0                                                             (2.5) 

Tomando o logaritmo da corrente (logI) na equação (2.5) e fazendo a linearidade 

desta, podemos calcular a energia de ativação através do coeficiente angular da reta no 

gráfico de Arrhenius (log (I) x 1000/T). É de costume representar o eixo das abscissas com 

a escala multiplicada por 1000 por questão de estética. 

A energia de ativação corresponde à diferença entre o primeiro nível desocupado da 

banda de condução (ou estados estendidos) e o nível de Fermi, ou seja  

                                                      fca EEE −=                                                           (2.6) 

A figura 2.8 mostra um digrama de energia em função da densidade de estados, 

representando as bandas de valência, de condução e a energia de ativação. Num material 

intrínseco (sem impurezas)  corresponde a metade do gap de energia, e para um material 

dopado  varia conforme a dopagem. 

aE

aE
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Figura 2.8) Gráfico representando a energia dos elétrons em função da densidade de 
estados para um semicondutor cristalino. 
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Capítulo 3: 
 
Resultados e Discussões 
 
 
 
 
 
3.1 Difração do Pó de PbI2
 
 

Com o intuito de analisar a qualidade dos grãos cristalinos do material de partida 

que utilizamos, o qual foi produzido no Departamento de Química da FFCLRP/USP, 

realizamos experimentos de difração de raios-X no pó de iodeto de chumbo. Este material 

que iremos utilizar para a deposição de filmes finos é de pureza desconhecida. As posições 

dos picos em relação ao ângulo θ2  coincidem com os resultados de difração do pó 

disponível no banco de dados do equipamento de difração de raios-X (Joint Committee on 

Powder Diffraction Standards, JCPDS, espectro número 07-0235). Os cristais de PbI2 

possuem direção preferencial com picos de maior intensidade nos planos cristalinos 001, 

101, 102, 003 e 202 conforme mostra a figura 3.1. Pelo cálculo do tamanho dos grãos 
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cristalinos com base no pico principal 001, usando a relação aproximada de Sherrer’s 

mostrada na equação (2.2), obtivemos um tamanho de grãos de aproximadamente 47 nm 

para o pó de PbI2.      
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Figura 3.1) Difração de raios-X do pó de iodeto de chumbo com as respectivas orientações 
preferenciais dos planos cristalinos. 
 
 
 
 
3.2 Efeito da Temperatura de Deposição 
 
 

A temperatura de deposição na qual os filmes são crescidos influencia diretamente 

na qualidade do material final alterando a cristalinidade, o tamanho dos grãos cristalinos, 

bem como os mecanismos de transporte elétrico. Mudanças na cristalinidade do material, 
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por exemplo, alteram a densidade de estados disponíveis no band gap do material 

semicondutor, fazendo com que hajam mudanças no transporte elétrico desse material.  

 

3.2.1    Difração de Raios-X para Filmes Originais 
 
 

A análise estrutural foi feita com o intuito de verificar a cristalinidade dos filmes 

originais em função da temperatura de deposição. Para tal intuito a difração de raios-X 

consiste de um método bastante eficiente, com informações sobre o grau de cristalinidade 

do material, variação da distância entre as camadas, orientação preferencial dos planos 

cristalinos, bem como o estudo da contaminação da amostra com átomos distintos daqueles 

que constituem o iodeto de chumbo. A dinâmica estrutural da rede cristalina foi estudada 

através de espalhamento Raman, cujos resultados serão discutidos na seção 3.4. 

Os primeiros filmes foram depositados à 2000C durante 2,5 horas e foram 

comparados com resultados recentes de outros pesquisadores que depositaram filmes de 

PbI2 por evaporação para serem usados em imagens médicas digitais [2]. 

Através da figura 3.2 notamos que o padrão de difração dos filmes obtido por nós se 

compara àquele obtido por outros pesquisadores [2]. As posições de pico conferem, com 

intensidades relativas diferentes para os picos (101) e (202) [2]. 

Nesta figura, pode-se observar a existência de vários picos, sendo os principais 

aqueles identificados como (001), (101), (003) e (202) em torno de 12,5 ; 25,4 ; 38,5 e 52,5 

graus respectivamente. Estes foram identificados dessa forma seguindo a base de dados da 

Joint Committee on Powder Diffraction Standards, JCPDS, espectro número 07-0235. 

Seguindo a análise do pico de maior intensidade (001) podemos determinar o tamanho dos 
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grãos cristalinos (d) através da relação de Scherrer’s. Um tamanho médio de grãos em torno 

de 47 nm pode ser obtido para o filme original. Note que este valor representa apenas uma 

estimativa já que os dados não foram corrigidos pela largura de linha original. 
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Figura 3.2)  Experimento de difração de raios-X: (curva superior) filmes originais de 
iodeto de chumbo depositados por spray pyrolysis e (curva inferior) filmes de iodeto de 
chumbo obtidos por outros pesquisadores, depositados por evaporação[2]. 
 

 

Numa outra etapa do trabalho foram feitos filmes em diversas temperaturas de 

substratos (de 150 a 2700C). A figura 3.3 mostra a variação da intensidade do pico principal 

(001) para diferentes temperaturas de substrato durante a deposição. 

Os resultados da medida de difração de raios-X mostraram que não houve grandes 

mudanças estruturais nos picos (101), (003) e (202) em relação às diferentes temperaturas 

de substrato, não sendo aqui apresentados. A deposição dos filmes em diferentes 

temperaturas de substrato visava uma otimização dos mesmos com relação à resposta em 
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termos de intensidade de sinal de difração de raios-X. Com relação ao pico (001) obtivemos 

maior intensidade do sinal para filmes depositados a 2250C. 
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Figura 3.3) Difração de raios-X referente ao pico principal (001) para diferentes 
temperaturas de deposição.  A legenda refere-se às curvas de cima para baixo e o detalhe 
a direita da figura refere-se a variação da posição do pico em função da temperatura de 
deposição. 
 

 No detalhe da figura 3.3 notamos que para o intervalo de temperatura de 175 a 

2700C a variação de pico em θ2  é insignificante, enquanto que para 1500C a variação é 

maior. 

Com relação à evolução no tamanho dos grãos cristalinos calculados através da 

relação aproximada de Sherrer’s mostrada na equação (2.2), obtivemos um crescimento dos 

grãos com o aumento da temperatura de deposição conforme pode ser visto na figura 3.4. 
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Podemos notar que a dimensão dos grãos cristalinos variou linearmente com a temperatura 

de deposição dos filmes. No intervalo de temperatura em que os filmes foram depositados 

(de 150 a 2700C) a taxa estimada para o crescimento dos grãos cristalinos é de 0,12 nm/0C. 

Note que: i) agora não se atinge mais o tamanho máximo de grãos de 47nm que 

obtivemos nos primeiros filmes depositados e acreditamos seja devido à mudança do 

tanque de N2 utilizado para a deposição. Esse fato, no entanto ainda está sob investigação 

mais detalhada. ii) embora acima de 2250C os grãos sejam maiores, a cristalinidade do 

material não o é, conforme ilustrado nas figuras 3.3 e 3.5. 
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Figura 3.4) Crescimento dos grãos cristalinos com a temperatura de deposição. 
 
  

 Na figura 3.5 podemos notar que para temperatura de deposição em torno de 2250C 

a percentagem de material cristalizado na amostra é máxima, sendo que para temperaturas 

DFM/FFCLRP/USP                 Outubro/2003                                                               52



                                                                 Capítulo 3: Resultados e Discussões 

maiores essa percentagem cai bruscamente mostrando que para altas temperaturas de 

deposição o material tende a ficar mais amorfo, apesar de apresentar grãos cristalinos de 

dimensões maiores. 

 
Figura 3.5) Área integrada para filmes originais em função da temperatura de deposição, 
a curva é apenas um guia para os olhos. 
 
 

 

Devido ao fato de a dimensão dos grãos aumentar com a temperatura de deposição, 

podemos concluir que aumentando a temperatura de deposição, aumenta-se a taxa de 

vaporização e aumenta-se a mobilidade superficial dos cristais para a formação de grãos 

maiores no filme final. Para temperaturas de deposição acima de um certo valor em torno de 

2250C, a vaporização da água é mais intensa, mais rápida ou agressiva prejudicando o 

crescimento do filme sob o ponto de vista da cristalinidade conforme mostra os resultados 

da figura 3.5. 
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3.2.2    Microscopia de Força Atômica  

 

A medida de microscopia de força atômica iniciou-se com a análise de um filme 

original depositado a 2250C durante 2,5 horas. A superfície da amostra apresentou-se 

bastante rugosa, porém com boa definição com relação aos cristais dispostos nessa 

superfície conforme podemos notar na figura 3.6 em uma imagem com escala de 2 

micrometros.   

 

 

Figura 3.6) Microscopia de Força Atômica mostrando a superfície de um filme original 
depositado a 2250C durante 2,5 horas.  
  
 
 A figura 3.7 nos mostra a imagem do mesmo filme original com visualização em 3D 

numa escala de 2 micrometros para os eixos X e Y. Podemos notar que este filme possui alta 

rugosidade, sendo que o eixo Z possui escala de 0,3 micrometros por divisão.  
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Figura 3.7) Microscopia de Força Atômica mostrando a superfície de um filme original, em 
3D, depositado a 2250C durante 2,5 horas. A escala no eixo z é de 0,3 micrometros por 
divisão.  
 
  

Após medirmos o perfil de altura desses cristais dispostos irregularmente na 

superfície do filme, obtivemos distâncias verticais, entre vales e picos dos cristais, de 

aproximadamente 300 nanômetros. 

A espessura total do filme  é de aproximadamente 3 mµ conforme foi medido por um 

perfilômetro Dektak. A medida foi feita pela profa. Dra. Annette Gorenstein do 

IFGW/Unicamp.  

 A deposição dos filmes por spray pyrolysis consiste em um crescimento rápido num 

processo intenso de vaporização da solução do material a ser depositado. Com isso, os 

cristais da rede não possuem tempo para se reorganizarem numa rede perfeita, o que 

favorece a formação dos cristais em configurações metaestáveis. O intuito do tratamento 

térmico, é ceder energia em forma de calor ao material para compensar o baixo tempo de 
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deposição através da reorganização estrutural dos cristais em uma configuração mais estável 

ou de menor grau de desarrumação estrutural. 

 

3.2.3 Curva Corrente (I) x Tensão (V) 

 

A figura 3.8 apresenta a curva de transporte elétrico no escuro, a temperatura 

ambiente (curva I x V).  
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Figura 3.8) Gráfico referente a curva da tensão em função da corrente para um filme 
original de iodeto de chumbo, usado para calcular o valor da resistência elétrica para esse 
filme. 

 
O inverso do coeficiente angular do ajuste linear dos pontos experimentais nos 

fornece o valor da resistência elétrica do iodeto de chumbo.  Encontramos um valor de 

resistência elétrica de aproximadamente 2,13 x 1012 ohms para um filme original 
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depositado a 2000C durante 2,5 horas. Dado o valor da resistência elétrica, a espessura do 

filme e através das dimensões do filme depositado entre as fitas de paládio podemos 

estimar um valor para a resistividade do material depositado. O valor encontrado para a 

resistividade é de 1,83 x 108 ohms-cm. Esse valor encontrado para a resistividade é bem 

menor que o valor da resistividade para um cristal perfeito que é da ordem de 1013 ohms. 

Outros autores [23] obtiveram o valor de , o que nos leva a concluir que o 

nosso filme poderia estar dopado com alguma impureza e conseqüentemente acarretando 

uma diminuição no valor da energia de ativação. 

cmohmsx .107,1 11

A figura 3.9 mostra curvas de transporte elétrico em função da tensão aplicada para 

filmes depositados em diferentes temperaturas de substrato. Obtivemos maior resposta do 

sinal elétrico em filmes depositados a 2250C. 
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Figura 3.9) Curva da corrente em função da tensão aplicada para filmes depositados em 
diferentes temperaturas de substrato com a) escala logarítmica e b) escala linear. 
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Note que os resultados experimentais obtidos até então foram referentes a variações 

de temperatura de deposição, sendo que a distância spray-substrato foi fixada em 16,5 cm (o 

máximo que o nosso sistema permite). A obtenção de um maior sinal elétrico em filmes 

depositados em 2250C consiste de uma medida de otimização na deposição de filmes com 

melhor qualidade em termos das propriedades estruturais e eletrônicas desse material. Essa 

medida de otimização será levada em conta quando for variado outro parâmetro do sistema, 

tal como a distância spray-substrato onde será fixada uma temperatura de deposição de 

2250C. 

 

3.2.4 Transporte Elétrico no Escuro  em Função da 
Temperatura 

 
 

Com o intuito de estudar mais profundamente  a condutividade elétrica nos filmes de 

iodeto de chumbo, fizemos medidas de transporte elétrico no escuro variando a temperatura 

e observamos uma forte dependência da corrente com a temperatura em um comportamento 

do tipo Arrhenius em filmes depositados em diferentes temperaturas de substrato. A curva 

do logaritmo da corrente em função do inverso da temperatura para um filme considerado 

original é apresentada na figura 3.10, onde uma voltagem de 50V foi utilizada entre os 

contatos metálicos.  

Pode-se observar na figura 3.10 o comportamento ativado, levando a uma energia de 

ativação de 0.50 eV em filmes depositados a 2250C. Conforme já foi mencionado 

anteriormente, outros autores [45] observaram uma energia de ativação de 0.30 eV para 

essa mesma faixa de temperatura. Em comparação, através dos valores de energia de 

ativação os dois materiais estão dopados, visto que os mecanismos de transporte elétrico 
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ocorrem com um valor de band gap inferior ao previsto na literatura, que é de 2,34 eV para 

o iodeto de chumbo [46]. No entanto, podemos concluir que o material depositado por eles 

[45] poderia eventualmente ter maior grau de dopagem.  

O gráfico na figura 3.10 mostra um comportamento do tipo Arrhenius numa faixa de 

temperatura variando de 10 a 900C. Contudo, notamos experimentalmente que para 

temperaturas acima de 1000C a inclinação da reta de algumas amostras diminui mostrando 

que podemos ter outro valor de energia de ativação menor que o obtido com a faixa de 

temperatura de comportamento do tipo Arrhenius. Este comportamento poderia 

eventualmente estar relacionado com impurezas nas amostras ou defeitos estruturais.  
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Figura 3.10) Gráfico referente às medidas de transporte elétrico no escuro em função da     
temperatura de deposição dos filmes. 
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Foi calculada a energia de ativação e obtivemos um mínimo e máximo 

respectivamente iguais a 0,45 e 0,66 eV com temperaturas de substrato variando entre 150 e 

2500C durante a deposição. Os pontos experimentais relativos à energia de ativação em 

função da temperatura de deposição são mostrados  na figura 3.11. 

Tabela 3.1) Energia de ativação em função da temperatura de deposição. 
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Figura 3.11) Variação da energia de ativação em função da temperatura de  deposição. 
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A tabela 3.1 mostra os resultados encontrados para a energia de ativação bem como 

as respectivas temperaturas de deposição. 

Note que os filmes depositados entre 1500C e 2250C possuem diferentes 

cristalinidades, diferentes respostas de transporte elétrico, mas comparáveis energias de 

ativação. Infelizmente, conforme já citado, apenas medimos a espessura do filme depositado 

a 2250C que foi de 3 mµ . Uma possibilidade eventual seria a variação da espessura do filme 

com a temperatura de deposição, que não pode ser totalmente descartada. No entanto, sabe-

se que geralmente em técnicas de crescimento de filmes finos de semicondutores 

inorgânicos esse fator quando presente é muito fraco. Fica aqui a sugestão que um estudo 

mais sistemático nesse sentido deva ser feito no futuro. 

A partir da curva de energia de ativação da figura 3.11 podemos notar que para 

filmes depositados a 2500C houve um aumento considerável no valor medido da energia de 

ativação. Os substratos usados na deposição dos filmes de iodeto de chumbo são do tipo 

corning glass, o que a princípio descarta um eventual aumento da corrente elétrica devido ao 

transporte elétrico através do substrato de vidro, o que conseqüentemente alteraria o valor da 

energia de ativação. Vimos anteriormente, que através da área integrada das curvas de 

difração de raios-X, que para temperaturas superiores a 2250C a cristalinidade do filme 

diminui, embora encontremos grãos de maior tamanho. Com isso, os mecanismos de 

transporte elétrico podem ocorrer por outros meios preferenciais, que não sejam aqueles 

mecanismos de transporte que ocorrem num material cristalino, devido a essa perda da 

porcentagem de material cristalizado na amostra. Essa mudança no mecanismo de transporte 

elétrico poderia estar tendo uma maior ativação da corrente em função da temperatura. Em 

um material semicondutor intrínseco a diferença de energia entre o nível de Fermi e a banda 
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de valência é igual à diferença de energia entre o nível de Fermi e a banda de condução, ou 

seja, o nível de Fermi está “eqüidistante” às bandas de valência e de condução. Tendo em 

vista que o band gap do iodeto de chumbo é de aproximadamente 2,4 eV, nossos resultados 

nos cumpre a concluir que os filmes depositados possuem certo nível de dopagem. Pode ser 

que os filmes de iodeto de chumbo não sejam totalmente cristalinos apresentando defeitos 

de cristalinidade tais como: i) desordem devido à dopagem substitucional ii) desordem 

devido à dopagem intersticial alterando assim o potencial local. iii) vacâncias ou lugar vazio 

deixando ligações incompletas ou dangling bonds. iv) falta de estequiometria. 

Todos esses efeitos poderiam estar contribuindo para a diminuição da cristalinidade e 

alteração da distribuição de densidades de estados em função da energia no gap do material.  
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Figura 3.12) Variação do transporte elétrico medido à temperatura ambiente, em função 
da temperatura de deposição do filme fino. A curva é apenas um guia para os olhos. 
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A figura 3.12 mostra as medidas relativas ao transporte elétrico à temperatura 

ambiente, em função da temperatura de deposição dos filmes. Para filmes depositados a 

2250C encontramos o maior valor de corrente. Vimos que na faixa de temperatura em torno 

de 2250C a cristalinidade do material é maior o que poderia justifica o aumento considerável 

na corrente em filmes depositados nessa temperatura em função da organização estrutural da 

rede cristalina. 

 
 
3.3 Efeitos da Variação da Distância Spray-Substrato 

 

 Um parâmetro do sistema de deposição que foi mantido constante até o presente 

estágio da pesquisa é a distância spray-substrato, sendo que os filmes depositados até então 

foram crescidos em diferentes temperaturas de substrato, com o intuito de estudar as 

variações estruturais e eletrônicas. A montagem experimental que usamos para depositar os 

filmes permite-nos fazer modificações quanto à distância do bico spray até o substrato por 

meio de uma haste móvel regulada através de um parafuso. Os filmes até então depositados 

possuem distância spray-substrato igual a 16,5 cm conforme já citado. 

 A deposição de filmes finos mudando a distância foi feita com o intuito de otimizar 

a deposição dos filmes em função desse parâmetro, com eventual melhora das propriedades 

estruturais e eletrônicas para uma dada temperatura de substrato. A modificação desse 

parâmetro poderia eventualmente alterar a homogeneidade do filme, pois estaríamos 

alterando a posição do substrato em relação ao cone de solução borrifada e 

conseqüentemente a distribuição de material sobre o substrato, conforme representado na 

figura 3.13. O tempo em que a solução permanece dentro da câmara antes de vaporizar 
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sobre o substrato poderia eventualmente estar alterando as propriedades físicas do material 

final, visto que indiretamente estaríamos alterando a velocidade de crescimento. 

O crescimento dos filmes por spray pyrolysis ocorre camada a camada, sendo que 

após o início da deposição as camadas seguintes serão depositadas sobre cristais já 

formados. Assim sendo, para diferentes distâncias spray-substrato, poderemos ter maior ou 

menor grau de arrumação dessas camadas, sendo que o crescimento poderá seguir esse 

padrão de organização cristalina. 

 

 

Figura 3.13) Esquema mostrando a modificação do parâmetro distância spray-substrato.  
 

Os filmes anteriormente depositados estavam sendo confeccionados na máxima 

distância que o nosso sistema em particular permite, que é de 16,5 cm. Os novos filmes 

foram depositados nas distâncias 15,5; 14,5; 14,0 e 13,0 cm. Esses filmes foram depositados 
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utilizando o pó de PbI2 produzido no Departamento de Química como material de partida, 

sendo que estes foram depositados a 2250C durante 2,5 horas. 

 

3.3.1       Difração de raios-X 

As maiores diferenças estruturais encontradas, através de experimentos de difração 

de raios-X, foram com relação ao plano referente ao pico principal 001. Através desse 

resultado podemos notar que a cristalinidade aumenta linearmente com aumento da distância 

spray-substrato.  
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Figura 3.14) Resultado de experimento de difração de raios-X para  o pico principal 001 
em diferentes distâncias spray-substrato. 
 

As intensidades relativas ao pico principal, para as diferentes distâncias estão na 

figura 3.14 onde a legenda está em ordem decrescente de intensidades. A área integrada 
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para o espectro de difração de raios-X é mostrada na figura 3.15, sendo que os pontos 

puderam ser fitados através de uma reta. Com relação a dimensão dos grãos cristalinos não 

houve grandes variações e obtivemos grãos variando de 28 a 32 nm apenas. 
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Figura 3.15) Área integrada relativo ao espectro de difração de raios-X em função da 
distância Spray-substrato.  
  
 
 

A figura 3.16 mostra que não houve grandes mudanças com relação à posição do 

pico principal 001, apresentando, na regressão linear, apenas uma ligeira diminuição no 

ângulo θ2  com o aumento da distância spray-substrato. 
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Figura 3.16) Variação da posição de pico de máxima intensidade de difração de raios-X em 
função da distância spray-substrato. 

 

Como observado nas Fig. 3.14 e 3.15, a cristalinidade diminui em função da redução 

de distância spray-substrato na faixa estudada. Para filmes depositados a curtas distâncias 

(aproximadamente 13,0 cm) a cristalinidade é menor, pois: i) o processo de deposição é 

mais intenso e nesse caso o substrato fica submetido a um volume de solução maior, quanto 

menor for essa distância spray-substrato, caracterizando um processo rápido de crescimento. 

ii) a pressão exercida sobre o substrato, pela solução do material a ser depositado é maior 

quanto menor for essa distância, caracterizando também um processo rápido de deposição 

do material. iii) A distribuição de solução dentro da câmara de vácuo é maior quanto maior 

for a distância spray substrato, sendo que para distâncias menores a distribuição de solução é 

anisotrópica. Esses três fatores fazem com que a eficiência no ordenamento dos átomos seja 

baixa, podendo assim, diminuir a cristalinidade do material. 
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No caso do estudo anterior, da variação da temperatura de deposição, espera-se 

pouca influência na espessura final do filme. Agora no caso presente, da variação da 

distância spray-substrato, seria intuitivo esperar uma maior espessura quanto mais próximo 

o substrato estivesse do bico de spray, conforme deduz-se do esquema da figura 3.13. Caso 

essa fosse a situação real, um filme depositado com menor distância deveria ter sinal de 

difração de raios-X igual ou superior àquele depositado com maior distância, se não 

tivéssemos variação geral da cristalinidade do filme.  

No entanto, experimentalmente esse não é o caso conforme mostra a figura 3.14, ou 

seja, nesse caso quanto maior a distância maior a cristalinidade, indicando que a outra única 

alternativa restante seria uma eventual diminuição da espessura com a redução da distância. 

Mas isso só seria possível se o spray estivesse tendo um papel de “lavar” e/ou remover parte 

do filme durante o crescimento. Novamente um estudo sistemático da variação da espessura 

seria indicado no futuro. No entanto, com base nos dados da próxima seção, a variação da 

cristalinidade parece ser fator mais importante que a espessura. 

A diminuição da cristalinidade no material implica no grau de imperfeição da rede 

cristalina ou em defeitos estruturais devido às mudanças nos ângulos e comprimentos de 

ligações, bem como a formação de ligações pendentes ou insatisfeitas denominadas 

dangling bonds. Essas últimas aumentam a densidade de estados no intervalo de energia 

proibida ou band gap nos materiais semicondutores, que implicam por mudar as 

propriedades ópticas e eletrônicas desse material. Devido a esse fator, parâmetros físicos 

intrínsecos do sistema de deposição convém serem estudados, consistindo de uma medida de 

otimização para uma determinada aplicação. No caso do iodeto de chumbo, cuja aplicação 

na área médica depende dos processos de interação da radiação com a matéria, o controle de 
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parâmetros do sistema de deposição, que alterem as propriedades eletrônicas e ópticas 

devem ser levados em consideração. 

3.3.2      Curva da Corrente (I) x Tensão (V) 

Foram feitas medidas de transporte elétrico ou corrente de fuga mantendo a 

temperatura constante e variando a tensão de 10 a 80 Volts. Estes filmes foram depositados 

numa mesma temperatura de substrato (2250C), no entanto houve variações na corrente 

elétrica em função da distância spray-substrato. Os filmes depositados à menor distância 

apresentaram maior condutividade elétrica conforme pode ser visto na figura 3.17. A figura 

3.17 mostra em (a) a curva I x V para diferentes distâncias spray-substrato e em (b) a curva 

da resistência elétrica em função da distância spray-substrato, que foi obtido a partir da 

curva (a).  

Devido ao fato de as propriedades estruturais dos filmes depositados variando a 

distância spray-substrato estarem alterando quanto ao grau de cristalinidade dos filmes, os 

mecanismos de transporte elétrico poderiam eventualmente estar competindo em função da 

variação da cristalinidade. Com a diminuição da cristalinidade dos filmes depositados a 

distâncias menores, a condutividade poderia eventualmente se dar por percolação, ou seja, a 

corrente se daria por caminhos alternativos na rede cristalina e conseqüentemente 

aumentando a condutividade no mesmo. O aumento na corrente elétrica nos materiais menos 

cristalinos poderiam eventualmente estar ocorrendo devido às ligações insatisfeitas ou 

pendentes (dangling bonds.). Quando o processo de crescimento dos filmes é intenso, o que 

ocorre com a diminuição da distância spray-substrato, a rugosidade do filme também 

aumenta e conseqüentemente o número de ligações insatisfeitas na superfície do filme fino é 

maior. Nesse caso, poderia estar ocorrendo um aumento na condutividade devido aos 
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estados localizados. As ligações pendentes, além de aumentar a condutividade devido à 

formação de estados no gap, também permitem que átomos de outros elementos façam 

ligações com os átomos da rede durante o processo de deposição, ocasionando a dopagem 

ou contaminação do material. Um número maior de ligações pendentes poderia aumentar a 

contaminação do material por oxigênio, aumentando a condutividade elétrica.  

10 20 30 40 50 60 70 80
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

13 14 15 16 17
0,0

1,2

2,4

3,6

4,8

6,0

7,2
 13,0 cm
 14,5 cm
 16,5 cm

a)
Corrente no Escuro

 

 

C
or

re
nt

e 
x 

10
-8
(A

)

Tensão (V)
R

es
ist

ên
ci

a 
x1

09 (o
hm

s)

b)

 

Distância spray-substrato (cm)
 

Figura 3.17) a) Curvas da corrente em função da tensão aplicada para filmes depositados 
em diferentes distâncias spray-substrato e b) Resistência elétrica em função da distância 
spray-substrato. 
 

 Segundo a sugestão da seção anterior, quanto maior a distância spray-substrato, 

maior a cristalinidade ou a espessura do material. Sabendo-se que as medidas elétricas são 

feitas na configuração do filme como um resistor retangular temos 

                                                       
A

R
lρ

=                                                 (3.1) 
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onde R é a resistência, ρ  a resistividade,  a separação entre contatos e A a área efetiva 

dada pelo produto da espessura pelo comprimento de material sobre as fitas de paládio. 

Assim, para um mesmo material, quanto maior a espessura menor a resistência total. Isso 

implicaria em curvas mais inclinadas na figura 3.17(a) quanto menor a resistência devido a 

lei de ohm, pois I = (1/R)V. Resumindo, quanto maior a espessura, maior deveria ser a 

inclinação, o que não corresponde aos dados da figura 3.17(a). Logo, só nos resta a 

conclusão de que os materiais não são iguais, e que quanto maior a distância maior a 

cristalinidade conforme indicado pelas medidas de raios-X. 

l

 A seção seguinte avaliará os resultados de transporte em maiores detalhes, 

indicando inclusive um possível efeito de dopagem.  

 

3.3.3    Transporte elétrico no escuro em função da temperatura 

 

 Os filmes depositados nas diferentes distâncias spray-substrato foram submetidos a 

experimentos de transporte elétrico com a variação da temperatura da amostra e com tensão 

mantida constante, com o intuito de calcular a variação da energia de ativação em função 

da distância. Obtivemos um comportamento do tipo Arrhenius numa faixa de temperatura 

de 10 a 900C com maior intensidade do sinal para menor distância spray-substrato. A figura 

3.18 mostra em (a) as curvas de transporte elétrico em função da temperatura para 

diferentes distâncias e em (b) os pontos experimentais relativos ao cálculo da energia de 

ativação referentes aos resultados da figura 3.18 (a). Notamos que a energia de ativação 

aumentou ligeiramente com o aumento da distância, variando de 0,41 até 0,50 conforme 

mostrado na tabela 3.2. 
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 Essa redução da energia de ativação, indica que quanto menor a distância spray-

substrato temos um material com um gap “mais sujo”, ou seja, com uma maior densidade 

de estados. Isso pode indicar uma maior dopagem não-intensional do material ou uma 

maior quantidade de ligações não satisfeitas e/ou distorcidas devido à já discutida variação 

estrutural do material. 
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Figura 3.18)  Gráfico referente às medidas de transporte elétrico no escuro em função 
da distância spray substrato para filmes depositados a 2250C. 
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Distância  
Spray-Substrato (cm) 

Energia de Ativação (eV) 
(± 0,03) 

13,0 0,41 

14,5 0,42 

16,5 0,50  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 3.2) Energia de ativação para diferentes distâncias spray-substato. 
 

3.4     Efeito do Tratamento Térmico  

3.4.1     Tratamento Térmico na Estufa 

3.4.1.a  Difração de Raios-X 

 

A figura 3.19 mostra os resultados de difração de raios-X para um filme original 

depositado à 2250C e distância spray substrato igual a 16,5 cm (curva inferior) em 

comparação com outro filme submetido à tratamento térmico (curva superiror). Na curva 

inferior, pode-se observar a existência de vários picos, sendo os principais aqueles 

identificados como (001), (101), (003) e (202) em torno de 12,5 ; 25,4 ; 38,5 e 52,5 graus 

respectivamente. Estes foram identificados dessa forma seguindo a base de dados da Joint 

Committee on Powder Diffraction Standards, JCPDS, espectro número 07-0235.  
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Figura 3.19)  Experimento de difração de raios-X em filme de PbI2 original (curva inferior) 
e após tratamento térmico à 3500C durante 3 horas em estufa (curva superior, multiplicada 
por um fator 2). 

 

A curva superior da figura 3.19, a qual foi multiplicada por um fator 2 para melhor 

visualização, corresponde a um filme após tratamento térmico em estufa a 3500C durante 3 

horas. Esperava-se que houvesse uma reorganização estrutural do filme, com o eventual 

crescimento dos grãos cristalinos durante o tratamento térmico. No entanto, pode-se 

observar que o novo espectro em muito difere do original. Apenas um pico principal (103) 

pode ser notado em torno de 30,7 graus, com nenhum outro pico sendo observado abaixo 

de 20 graus, embora existam alguns outros picos secundários. Este material pode ser 

identificado como sendo Pb5O4I2 (Joint Committee on Powder Diffraction Standards, 

JCPDS, espectro número 31-0690). Isso indica que oxigênio está sendo um contaminante 
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da amostra. Note que o novo filme ainda apresentou uma redução de 30% no tamanho 

médio de grãos (seguindo a equação 2.2).  

A agregação de oxigênio na amostra, alterando sua estrutura, trouxe conseqüências 

no sentido de aumentar a corrente elétrica como veremos posteriormente em medidas de 

transporte elétrico, o que não é interessante que ocorra nesses filmes que serão utilizados 

como fotocondutores de raios-x na construção dos dispositivos. 

Outro ponto interessante do tratamento térmico refere-se à mudança de cor dos 

filmes de PbI2. Os filmes originais apresentam coloração alaranjada (tal qual apresentado à 

esquerda da Figura 3.20), enquanto que filmes com tratamento térmico ficaram amarelados 

(à direita na Figura 3.20). 

 

Figura 3.20) Imagem dos filmes mostrando as diferenças de cor entre filme original e filme 
submetido à tratamento térmico à 3500C durante 3 horas. 
 
 
 
 
3.4.1.b     Espalhamento Raman 

 

Experimentos de espalhamento Raman usando um laser de HeNe (632nm) com 

potência menor que 0,3 mW mostraram que filmes originais são provavelmente afetados 
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por luminescência não exibindo picos, tal como mostrado pela curva superior da figura 

3.21. Essas medidas foram feitas pelo Prof. Dr. Antônio Ricardo Zanatta do IFSC/USP. 

Em contrapartida, após tratamento térmico em atmosfera ambiente, o espectro 

Raman fica completamente alterado, como mostrado pela curva inferior da figura 3.21, a 

qual foi multiplicada por um fator 5 para melhor visualização. Note o surgimento de um 

pico principal em torno de 140 cm-1. Trabalhos anteriores com caracterizações de partículas 

de PbI2 inseridas em poros de diferentes tamanhos de uma matriz de sílica citam a 

existência de três picos entre 60 e 150 cm-1 (75 cm-1 para o modo TO2, 96 cm-1 para o 

modo LO2, e 116 cm-1 para o LO1) [46].  Embora a comparação não seja direta, nosso 

filme após tratamento térmico mostra também a existência de mais dois picos em torno de 

240 e 300 cm-1, e possui sem a menor dúvida uma forte influência do oxigênio incorporado. 

De alguma forma, a incorporação de oxigênio em nossos filmes (quer seja do ponto de vista 

de dopagem ou formação de ligas) pode estar contribuindo para redução dos processos 

recombinativos radiativos, inibindo a luminescência do material e favorecendo o 

aparecimento do sinal Raman.  

Quer seja do ponto de vista da dopagem ou de liga, a incorporação de oxigênio no 

material também deveria ter grande influência nos mecanismos de transporte elétrico e esse 

é realmente o caso como será apresentado posteriormente. 
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Figura 3.21) Gráfico referente ao experimento de espalhamento Raman em filmes de 
PbI2 originais (curva superior) e com tratamento térmico à 3500C durante 3 horas 
(curva inferior, multiplicada por um fator 5). 

 

3.4.1.c       Microscopia de Força Atômica 
 
 

Apesar de não termos conseguido bons resultados com relação ao tratamento térmico 

na estufa devido ao fato de os filmes apresentarem influência devido a incorporação de 

oxigênio atmosférico e conseqüente mudança estrutural e eletrônica, esses filmes 

apresentaram baixa rugosidade. Com relação ao tamanho dos cristais, não houve 

crescimento após o tratamento na estufa. A figura 3.22 mostra a imagem de AFM do filme 

em escala de 2 micrometros. 
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Figura 3.22) Microscopia de Força Atômica mostrando a superfície de um filme submetido 
a tratamento térmico a 3000C durante 3 horas em atmosfera ambiente. Na figura da 
esquerda, a escala de claro-escuro corresponde a 100 nm. 

 

Através de difração de raios-X, podemos notar que os filmes submetidos a 

tratamento na estufa apresentaram uma redução no tamanho dos grãos cristalinos. No 

entanto, da medida de AFM vemos que o perfil de altura (ou rugosidade) desses cristais 

nesse filme apresenta um valor médio da ordem de 50 nm, o que indica uma redução 

considerável da rugosidade com relação ao filme original (que era de mais de 100 nm). A 

figura 3.23 mostra a estrutura do filme numa escala de 2 micrometros para os eixos X e Y 

porém com escala de 0,1 micrometros por divisão para o eixo Z (altura). 
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Figura 3.23) Imagem em 3D de Microscopia de Força Atômica, mostrando a superfície de 
um filme submetido a tratamento térmico na estufa. A escala no eixo z é de 0,1 micrômetros 
por divisão.    
 
 
 3.4.1.d      Curva de Corrente  (I) x Tensão (V) 
 
 

A figura 3.24 compara a curva de corrente vs tensão para um filme original 

(quadrados vazados) com o correspondente a um filme após tratamento térmico (quadrados 

cheios) em estufa. Note que o eixo da corrente está apresentado em escala logarítmica para 

melhor visualização, embora a correspondência entre corrente e tensão seja linear para 

ambas as curvas. Mais uma vez pode-se observar o efeito da incorporação de oxigênio nas 

amostras, já que uma diferença de uma ordem de grandeza é obtida entre as duas curvas. 
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Figura 3.24)  Gráfico referente às medidas de transporte elétrico à luminosidade ambiente 
em filmes originais e com tratamento térmico à 3500C durante 3 horas em estufa. 
 

 O aumento do sinal elétrico em filmes submetidos a tratamento térmico não foi 

interessante para o melhoramento da qualidade final do filme, visto que este aumento do 

sinal foi devido a incorporação de oxigênio atmosférico agindo como dopante da amostra e 

não devido ao aumento da cristalinidade do material [47]. 

  Como já foi mencionado anteriormente também foi adotado o sistema de tratamento 

térmico utilizando um forno com atmosfera controlada com intuito de melhorar a qualidade 

final do filme, tanto estruturalmente como eletronicamente. Este estudo é apresentado a 

seguir. 
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3.4.2 Tratamento Térmico no Forno 

3.4.2.a Difração de Raios-X 

As mudanças estruturais nos filmes submetidos a tratamento térmico em atmosfera 

ambiente não contribuíram para a melhoria da qualidade final do filme, notando-se 

inclusive alteração da composição final do filme, o que não é interessante para o uso na 

fabricação de detectores. No entanto quando os filmes foram submetidos a tratamento 

térmico em atmosfera controlada com nitrogênio, estes não apresentaram grandes 

mudanças estruturais em termos da composição do material conforme mostrado, através de 

medidas de difração de raios-X da figura 3.25.  
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   Figura 3.25)  Difração de raios-X em filmes submetidos a tratamento térmico a 3000C 
durante 3h em atmosfera controlada com N2 em diferentes temperaturas de substrato. 
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A figura 3.25 ilustra apenas os resultados do pico principal (001) após tratamento 

térmico à 3000C em atmosfera controlada com N2, durante 3,0 horas. A legenda segue a 

ordem decrescente de intensidade de pico e especifica a temperatura de deposição. 

Podemos ver na figura 3.25 que após o tratamento térmico obtivemos uma maior 

cristalinidade em filmes depositados à 2000C sendo que os filmes depositados em 

temperaturas maiores e menores que esta apresentaram intensidades inferiores.   

A figura 3.26 mostra um gráfico com os resultados de difração de raios-X para 

filmes submetidos à tratamento térmico a 3500C durante 3 horas em atmosfera controlada 

com N2.
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   Figura 3.26)  Difração de raios-X em filmes submetidos a tratamento térmico à 3500C, 
durante 3h em atmosfera controlada com N2 em diferentes temperaturas de substrato. 
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Com base no gráfico da figura 3.26 podemos notar que após tratamento térmico à 

3500C em atmosfera controlada, os filmes depositados a 2000C apresentaram maior 

cristalinidade. Sendo que os filmes depositados a temperaturas de substratos superiores e 

inferiores apresentaram cristalinidade relativamente menor. Podemos observar que ocorreu 

um pequeno deslocamento de pico em filmes tratados a 3500C. 

Comparando a evolução da cristalinidade nos filmes submetidos a tratamento 

térmico em atmosfera controlada com nitrogênio, podemos notar que houve significativa 

melhora com relação à cristalinidade do material. Os filmes submetidos a tratamento 

térmico a 3500C tiveram maior intensidade de sinal de difração de raios-X em comparação 

aos originais e àqueles submetidos a tratamento a 3000C, para a direção preferencial 001. O 

gráfico da figura 3.27 mostra a evolução do pico de maior intensidade de difração de raios-

X em função da temperatura de deposição para filmes originais, tratamento térmico a 3000C 

e tratamento térmico a 3500C. 
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Figura 3.27) Intensidade de pico em função da temperatura de deposição para filmes 
originais e submetidos a tratamento térmico a 300 e 3500C durante 3 horas em atmosfera 
controlada com nitrogênio. 
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Os pontos experimentais do gráfico de difração da figura 3.27 não são totalmente 

comparáveis, sendo que os dados referentes aos filmes originais foram mensurados em 

época diferente dos demais submetidos a tratamento térmico. Assim sendo apenas as curvas 

referentes aos tratamentos térmicos são comparáveis e a curva relativa aos originais não se 

compara. 

A curva do deslocamento da posição de máxima intensidade com relação ao ângulo 

2θ em função da temperatura de deposição, para filmes originais e submetidos a tratamento 

térmico a 300 e 3500C durante 3 horas no forno, são mostrados na figura 3.28. Podemos 

notar um pequeno aumento relativo da posição de pico, para filmes submetidos a 

tratamento térmico com relação as posições dos picos para os filmes originais. 
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Figura 3.28)    Gráfico relativo ao deslocamento com relação ao ângulo 2 theta em função 
da temperatura de deposição para filmes originais e submetidos a tratamento térmico a 
300 e 3500C durante 3 horas no forno. 
 

DFM/FFCLRP/USP                 Outubro/2003                                                               84



                                                                 Capítulo 3: Resultados e Discussões 

A análise do tamanho de grãos para os filmes apresentados na figura 3.27 não foi 

conclusiva, obtendo-se valores próximos a 30 nm com variações de 5 nm acima ou abaixo. 

Em termos do esperado, essas variações são muito pequenas, indicando que para um 

significativo crescimento dos grãos devemos usar maiores temperaturas no tratamento 

térmico. 

 

3.4.2.b Microscopia de Força Atômica 

A análise da superfície da amostra após tratamento térmico a 3000C, por 3 horas em 

atmosfera controlada de N2 mostrou que houve um crescimento dos grãos cristalinos após o 

tratamento térmico em atmosfera controlada com nitrogênio numa temperatura de 3000C 

durante 3 horas. A figura 3.29 mostra a superfície desse filme numa escala de 2 

micrometros, onde podemos notar claramente a presença de grãos cristalinos de dimensões 

um pouco maiores em comparação com os filmes originais. 

 
Figura 3.29) Microscopia de Força Atômica mostrando a superfície de um filme submetido 
a tratamento térmico a 3000C durante 3 horas em atmosfera controlada com nitrogênio. 
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Um outro ponto interessante do tratamento térmico é que a distância vertical entre 

vales e picos também diminuiu, o que indica uma ligeira redução na rugosidade do filme de 

0,3 mµ  do original para 0,1 mµ após tratamento. Uma vantagem de se conseguir uma 

redução na rugosidade do filmes está no fato de que essa rugosidade poderia eventualmente 

influenciar os mecanismos de transporte elétrico na interface do filme fino de iodeto de 

chumbo com um metal de polarização ou coleta de cargas do dispositivo.                                            

A figura 3.30 mostra a estrutura dessa amostra numa escala de 2 micrometros para os 

eixos X e Y, porém com escala de 0,2 micrometros por divisão para o eixo Z (altura).  

 

Figura 3.30) Imagem em 3D de Microscopia de Força Atômica, mostrando a superfície de 
um filme submetido a tratamento térmico no forno. A escala no eixo z é de 0,2 micrômetros 
por divisão. 

 

Como já foi mencionada anteriormente, a rugosidade do filme poderia eventualmente 

alterar os mecanismos de transporte elétrico na superfície do filme. Com isso, acreditamos 
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que o tratamento térmico no forno é de fundamental importância na compensação do 

crescimento intenso com baixo tempo de deposição.  

Infelizmente, não foi possível fazer medidas de transporte elétrico nesse material 

devido ao comprometimento de seus contatos metálicos. Um estudo da variação do 

transporte em função da temperatura de recozimento, assim como o tempo do mesmo fica 

sugerido para trabalhos futuros. 

Em resumo, o tratamento térmico em estufa não trouxe vantagem com relação a 

qualidade do final do material, visto que houve uma redução dos grãos cristalinos e estes 

forma oxidados com o oxigênio atmosférico. Porém o tratamento térmico em atmosfera 

controlada com nitrogênio mostra-se promissor, com um ligeiro crescimento dos grãos 

cristalinos e sem grandes mudanças estruturais com relação a incorporação de oxigênio. 

    
3.5 Pureza dos Materiais  

3.5.1      Difração do Pó 

 

Durante o desenvolvimento das pesquisas desse trabalho, conseguimos disponibilizar 

mais dois diferentes materiais com purezas distintas e conhecidas. Esses materiais foram 

conseguidos através da Profa. Dra. Maragarida Mizue Hamada do IPEN/CNEN. Com o 

intuito de analisar a influência da qualidade do material de partida que utilizamos, 

realizamos experimentos de difração de raios-X no pó iodeto de chumbo para os três 

diferentes materiais. O material que utilizamos foi comparado com outros dois diferentes 

materiais produzidos por laboratórios distintos. 
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Conforme já foi mencionado no capitulo 1 o primeiro material que analisamos foi 

produzido no DQ/FFCLRP/USP e é de pureza desconhecida, chamado de DQ. O segundo 

material analisado é da High Purity Chemical, produzido no Japão e é rotulado com pureza 

de 99,99%. O terceiro material analisado é da Aldrich Chem. Co. produzido nos Estados 

Unidos e é rotulado com pureza de 99,999%.  

A difração de raios-X no pó de PbI2 foi feito com o intuito de analisar a qualidade 

do material de partida usado no crescimento dos filmes, ao qual foi produzido pelo 

DQ/FFCLRP/USP, comparando os espectros de difração deste com os espectros dos outros 

dois materiais de purezas conhecidas.  
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Figura 3.31) Difração de raios-X do pó de iodeto de chumbo para os três diferentes 
materiais analisados. Os espectros foram deslocados para melhor comparação. 
 

A figura 3.31 mostra o espectro de difração de raios-X do pó, para os três materiais. 

Podemos notar que as  mudanças relativas a cristalinidade ocorreram no plano cristalino 
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preferencial relativo ao pico principal 001, sendo que os demais planos cristalinos não 

apresentaram grandes mudanças estruturais. Isso mostra que os três materiais não possuem 

grandes diferenças estruturais, visto que existe grande coincidência em termos dos planos 

cristalinos presentes. Note ainda que, o material especificado com maior pureza (99,999%) 

apresenta-se menos cristalino com relação aos outros dois materiais. 

Na figura 3.32 podemos observar somente o pico principal 001 para a difração de 

raios-X do pó. Notamos que o material produzido no Departamento de Química, de pureza 

desconhecida, apresenta maior cristalinidade possuindo maior intensidade de pico.  
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Figura 3.32) Difração de raios-X do pó de iodeto de chumbo, relativo ao pico principal 
(001).  
 

Com  relação ao tamanho dos grãos cristalinos observamos que o PbI2 do DQ e o de 

pureza 99,999% apresentam grãos da ordem de 47 nm. Sendo que para o de pureza 99,99% 

encontramos um tamanho de grãos da ordem de 57 nm. O material de pureza 99,99% 
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possui coloração amarela claro (brilhante), enquanto que os dois outros materiais 

apresentam coloração alaranjada. Isso poderia eventualmente estar relacionado com 

tamanho dos grãos cristalinos. Na figura 3.33 podemos verificar a variação da área 

integrada normalizada, que nos fornece uma percentagem relativa do quanto de material 

cristalizado contém na amostra, para os diferentes materiais. 
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Figura 3.33) Variação da área integrada para os três diferentes materiais de purezas 
distintas. 
 

 Podemos verificar, através da figura 3.33, que para o experimento de difração de 

raios-X do Pó para os três materiais o material produzido no DQ/FFCLRP/USP apresenta 

ser o mais cristalino, e existe inversão de proporcionalidade quanto ao mais puro. O 

material especificado com pureza 99,999% é o material que apresenta menor porcentagem 

de material cristalizado. 
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 Nesses últimos filmes produzidos não foi possível a realização de experimento de 

transporte elétrico, o que seria muito interessante para o futuro próximo, como continuidade 

das pesquisas.  

 

3.5.2  Filmes Finos Depositados com Materiais de Purezas 
Distintas. 

 
3.5.2.a   Difração de Raios-X 

Foram depositados filmes finos a partir do pó de iodeto de chumbo com diferentes 

especificações quanto à pureza. Esses materiais já foram mencionados na seção anterior. Os 

filmes foram depositados a 2250C durante 2,5 horas.  
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Figura 3.34) Experimento de difração de raios-X em filmes originais de PbI2 depositados 
com pós de diferentes especificações quanto a pureza.  
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Esta temperatura de deposição foi adotada devido ao fato de os filmes originais 

depositados a essa temperatura terem apresentado maior cristalinidade. 

Assim como ocorreu para o espectro de difração de raios-X do pó, o resultado de 

difração de raios-X para os filmes finos depositados com esses materiais mostraram que 

houve diferença significativa somente com relação ao pico principal 001. Os resultados de 

difração de raios-X para os três diferentes materiais estão plotados na figura 3.34. A curva 

da figura 3.35 mostra o resultado de difração de raios-X relativo ao pico principal 001 para 

os filmes depositados com os três diferentes materiais. 
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Figura 3.35) Experimento de difração de raios-X relativo ao pico principal (001) para 
filmes originai de PbI2 depositados com pó de diferentes especificações quanto a pureza.  
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A figura 3.36 mostra a área integrada para os experimentos de difração de raios-X 

para o pó e o filme fino de iodeto de chumbo para os três materiais. Nesses últimos filmes 

produzidos não foi possível a realização de experimento de transporte elétrico, o que seria 

muito interessante para o futuro próximo, como continuidade das pesquisas. 
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Figura 3.36) Área integrada para o pó e filme fino de PbI2 para os três diferentes 
materiais. 
 

3.5.3     Filmes Depositados em Atmosfera Rica em Iodo 

  

Devido ao fato de os filmes serem depositados a partir da vaporização da solução 

aquosa de iodeto de chumbo, pode ser que parte da concentração de iodo presente na 

solução se perca devido ao fato de as ligações químicas serem submetidas a altas 

temperaturas durante o processo de vaporização da solução. Dessa forma, a estequiometria 
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do filme pode eventualmente estar sendo alterada e os filmes de iodeto de chumbo 

poderiam eventualmente não estar na proporção de um átomo de chumbo para dois de iodo. 

O iodo sólido foi colocado no interior da câmara de vácuo, sobre o aquecedor de 

substratos. Com o aumento da temperatura no porta substrato, aos poucos, as pedras de 

iodo vão sendo sublimadas, formando assim uma atmosfera rica em iodo.  

 Para analisar essa possível perda estequiométrica e/ou alteração estrutural devido à 

perca de iodo no material, foram depositados filmes à 2250C durante 2,5 horas, em 

atmosfera rica em iodo. Esses filmes foram posteriormente comparados com aqueles 

depositados à 2250C durante 2,5 horas sem a inserção da atmosfera rica em iodo.  
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Figura 3.37) Resultado de experimento de difração de raios-X para filmes depositados 
em atmosfera rica em iodo. a) espectro com todos o picos de difração e b) apenas o 
pico principal 001.  
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Experimentos de difração de raios-X mostraram que houve significativa mudança 

somente com relação ao plano cristalino 001 e que esses filmes depositados em atmosfera 

rica em iodo ficaram menos cristalinos com relação ao pó e aos filmes depositados sem a 

correção estequiométrica. Os resultados relativos ao experimento de difração para filmes 

depositados em atmosfera rica em iodo são mostrados nas 3.37. 

Esses resultados foram comparados com aqueles resultados obtidos com os filmes 

depositados sem correção estequiométrica como podemos observar na figura 3.38. 
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Figura 3.38) Experimento de difração de raios-X, relativo ao pico principal 001, para 
filmes depositados em atmosfera rica em iodo e filmes depositados sem correção 
estequiométrica para os três diferentes materiais. 
 
 

A figura 3.39 nos mostra a intensidade de difração de raios-X relativo ao pico 

principal 001 para os três diferentes materiais depositados com e sem atmosfera rica em 

iodo. 
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Figura 3.39) Intensidade de pico normalizado, para os três materiais depositados com e 
sem correção estequiométrica.  
 
 
 Podemos notar que os filmes depositados em atmosfera rica em iodo apresentaram 

cristalinidade inferior aos filmes feitos sem o uso da correção estequiométrica. A deposição 

dos filmes em atmosfera rica em iodo poderia estar eventualmente provocando uma 

saturação de iodo em posições intersticiais na rede cristalina. Caso esta afirmação seja 

verdadeira fica provado que os filmes depositados até então não estão tendo perdas de iodo 

durante a deposição. 

 No futuro, medidas da estequiometria poderiam trazer novas informações sobre as 

estruturas dos filmes e de seu processo de crescimento. 
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Capítulo  4:  

Conclusões e Perspectivas Futuras: 

 

 

 

 

 Num primeiro período do trabalho foi realizado um estudo bibliográfico sobre o 

método de deposição e propriedades físicas e químicas do iodeto de chumbo, bem como a 

montagem experimental dos equipamentos usados no método de deposição por spray 

pyrolysis. Os primeiros filmes finos de iodeto de chumbo foram depositados à 2250C 

durante 2,5 horas e tiveram uma espessura de 3 mµ . Estes são comparáveis com aqueles 

produzidos por outros pesquisadores para serem empregados na fabricação de dispositivos 

para o uso na área médica. Estes apresentaram, por inspeção visual, boa homogeneidade.  

A deposição dos filmes foi estendida para diferentes temperaturas de substratos (de 

150 a 2700C) e obtivemos uma otimização em função da cristalinidade em filmes 

depositados em temperaturas em torno de 2250C. No entanto, foi observado que a dimensão 
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dos grãos cristalinos aumentou linearmente com o aumento da temperatura de deposição 

para os filmes originais. 

Experimentos de transporte elétrico mostraram que a intensidade de corrente nesses 

filmes variou proporcionalmente a cristalinidade do material, sendo que para filmes 

depositados a 2250C obtivemos uma maior intensidade do sinal elétrico. Através de 

experimentos de transporte elétrico variando a temperatura obtivemos, através da curva do 

tipo Arrhenius, energias de ativação em torno de 0,5 eV para filmes depositados em 

temperaturas em torno de 2250C, mostrando que o nosso material poderia eventualmente 

estar dopado com algum tipo de impureza que influencie diretamente os mecanismos de 

transporte elétrico. 

Foi feito um estudo para verificar o efeito da variação da distancia spray-substrato 

para uma temperatura de deposição fixa em 2250C. Obtivemos uma variação linear da 

cristalinidade do material em função dessa distância. Sendo que os filmes depositados a 

uma maior distância apresentaram maior cristalinidade, consistindo de uma medida de 

otimização na deposição de filmes finos com maior percentagem de material cristalizado na 

amostra. Essa mudança na distância não favoreceu grandes variações com relação ao 

tamanho dos grãos cristalinos, nem com relação aos valores de energia de ativação o qual 

pouco variou. 

O tratamento térmico foi adotado com o intuito de haver melhoria na qualidade 

estrutural dos filmes com eventual crescimento dos grãos cristalinos, compensando o rápido 

crescimento do filme durante a deposição. Em princípio, os filmes foram submetidos a 

tratamento térmico na estufa, os quais sofreram fortes mudanças estruturais devido à 

influência do oxigênio atmosférico.  
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Experimentos de espalhamento Raman mostraram que a incorporação de oxigênio 

em nossos filmes (quer seja do ponto de vista de dopagem ou formação de ligas) pode estar 

contribuindo para redução dos processos recombinativos, inibindo, assim a luminescência 

do material, e favorecendo o aparecimento do sinal Raman, pois os filmes originais não 

apresentaram picos de maior intensidade do sinal Raman. De certa forma o sinal Raman 

ficou oculto em filmes originais devido à luminescência causados por processos 

recombinativos ópticos do material e após o tratamento térmico esses processos 

recombinativos cessaram possibilitando o aparecimento do sinal. Esse comportamento 

devido às mudanças estruturais foi justificado com experimento de transporte elétrico 

(curva I x V) que mostraram um aumento da corrente, de um fator 10, em filmes 

submetidos a tratamento térmico em estufa, esse aumento na corrente, poderia 

eventualmente estar ocorrendo devido a contaminação da amostra com oxigênio. 

Porém as mudanças na composição do material não são interessantes para a nossa 

aplicação, o que nos levou a adotar o sistema de tratamento térmico no forno (atmosfera 

controlada com nitrogênio). Estes, no entanto, não sofreram influência do oxigênio e 

apresentaram melhora na qualidade final do filme. 

Outro fator importante foi a diminuição da rugosidade dos filmes após o tratamento 

térmico no forno. Este fator é de grande importância, pois está diretamente relacionado aos 

mecanismos de transporte elétrico. Alguns estudos sobre o tamanho dos grãos cristalinos e 

da rugosidade puderam ser feitos mediante o uso da técnica de microscopia de força 

atômica.  

Numa outra etapa foram comparados três diferentes materiais de diferentes 

procedências, inclusive o produzido no Departamento de Química que foi utilizado durante 

todos os testes realizados e que foram descritos anteriormente. Nestes, foram analisados a 
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cristalinidade em função da pureza desses materiais com a técnica de difração de raios-X. 

Foram depositados filmes finos em atmosfera rica em iodo com o intuito de repor as 

possíveis perdas de iodo no material final devido ao processo intenso de crescimento do 

filme por spray pyrolysis. Chegamos a suposição que o sistema de deposição não ocasionou 

a perda da estequiometria dos filmes, visto que os filmes depositados em atmosfera rica em 

iodo se apresentaram menos cristalinos em relação àqueles depositados em atmosfera de 

nitrogênio apenas. O fato de os filmes se apresentarem menos cristalinos poderia 

eventualmente estar relacionado com a incorporação de iodo em posições intersticiais na 

rede cristalina, favorecendo a diminuição da ordem cristalina no material. 

Uma propriedade importante do iodeto de chumbo para a aplicação na área medica é 

a fotocondutividade do material, ou seja, a resposta em termos do sinal elétrico quando da 

incidência de raios-X no material. Nesse material, um parâmetro importante a ser analisado 

é a diferença entre a intensidade do sinal elétrico com e sem a exposição aos raios-X. 

Quanto maior for essa diferença, melhor será a qualidade do material quanto a qualidade da 

informação obtida, pois existiria uma considerável diferença entre a corrente devido a 

fotocondutividade e a corrente de fundo.  

As próximas metas para o desenvolvimento das pesquisas são o estudo da 

fotocondutividade do iodeto de chumbo quando exposto aos raios-X, melhoramento da 

técnica para a obtenção dos filmes finos, gases com maior pureza e material de partida com 

alta pureza. E por fim, para  o doutorado, a construção de um protótipo de 3x3 pixeis, numa 

matriz bidimensional de 100 a 500 micrometros seria o primeiro dispositivo.  

Como resultado desse trabalho de mestrado, realizamos as seguintes divulgações à 

comunidade científica.  

1) Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECIMAT 
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09-13/11/2002, Natal – RN. Título: Thin Films of PbI2 Produced by Spray 

Pyrolysis, Autores: J.F. Condeles, M. Mulato C.A. Brunello, L.A. Montoro, J.M. 

Rosolen e A.R. Zanatta. 

2) XXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada – 06-10/05/2003, 

Caxambu – MG, Título: Deposição e Caracterização Elétrica e Estrutural de Filmes 

Finos de PbI2 para Imagens Médicas Digitais, Autores: José Fernando Condeles, 

Tatiana Midori Martins, Thaís Cavalheri dos Santos, Carlos Alberto Brunello, 

Marcelo Mulato e José Maurício Rosolen. 

3) VIII Congresso Brasileiro de Física Médica – 01/2003, Porto Alegre – RS. Título: 

Filmes Finos de Iodeto de Chumbo para Imagens Médicas Digitais, Autores: 

Condeles J.F., Martins T.M., dos Santos T.C, Brunello C.A., Rosolen J.M., Mulato, 

M. 

4) 20th International Conference on Amorphous & Microcrystalline Semiconductors 

(ICAMS 20): Science & Technology 25-29/08/2003, Campos do Jordão – SP. 

Título: Fabrication and Characterization of Thin Films of PbI2 for Medical Imaging, 

Autores: J.F. Condeles, T.M. Martins, T.C. dos Santos, C.A. Brunello, J.M. Rosolen 

e M. Mulato. O artigo foi submetido para publicação na revista indexada 

internacional Journal of Non-Crystalline Solids. 

5) Novos manuscritos estão em preparação para submissão a revistas indexadas. 
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Apendice I: 

 

Material Safety Data Sheet  

 
Infosafe No. 1CHBS Issue Date: June 2000 RE-ISSUED by CHEMSUPP 

Product Name: LEAD IODIDE 

Classified as Hazardous according to criteria of NOHSC 

COMPANY DETAILS 

Company Name CHEM-SUPPLY Pty Ltd (ABN 19008264211 ) 

Address 62 Bedford Street GILLMAN SA 5013 

Emergency Tel. 000 

Tel/Fax Ph: (08) 8440 2000 Fax: (08) 8440 2001 

Other Information Chem-Supply Pty Ltd does not warrant that this product is suitable for 

any use or 

purpose. The user must ascertain the suitability of the product before use or 

application intended purpose. Preliminary testing of the product before before 

use or application is recommended. Any reliance or purported reliance upon 

Chem-Supply Pty Ltd with respect to any skill or judgement or advice in relation 

to the suitability of this product of any purpose is disclaimed. Except to the 

extent prohibited at law, any condition implied by any statute as to the 

merchantable quality of this product or fitness for any purpose is hereby 

excluded. This product is not sold by description. Where the provisions of Part 

V, Division 2 of the Trade Practices Act apply, the liability of Chem-Supply Pty 

Ltd is limited to the replacement of supply of equivalent goods or payment of the 

cost of replacing the goods or aquiring equivalent goods. 

IDENTIFICATION 

Product Name LEAD IODIDE 

Proper Shipping LEAD COMPOUNDS, SOLUBLE, N.O.S. 

Name 
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Other Names Name Mancode 

LEAD IODIDE LR LL011 

LEAD IODIDE TG LT011 

UN Number 2291 

DG Class 6.1 

Packing Group III 

Hazchem Code 2Z 

Poisons Schedule S6 

Product Use Bronzing, printing, photography, cloud seeding and laboratory reagent. 

Physical Data 

Appearance Golden yellow powder or crystals. 

Melting Point 402 °C 

Boiling Point 954 °C 

Specific Gravity 6.16 

Solubility in Water Soluble only in boiling water. 

Other Properties 

Odour Odourless. 

Form Solid 

Formula PbI2 

Molecular Weight 461.0 

Other Information Soluble in potassium iodide and concentrated sodium acetate solutions. 

Ingredients 

Ingredients Name CAS Proportion 

Lead Iodide 10101-63-0 90-100% 

HEALTH HAZARD INFORMATION 

Health Effects 

Acute - Swallowed Harmful if swallowed. May cause severe internal injury with vomiting, 

diarrhoea 

and collapse. 

Acute - Inhaled Harmful by inhalation. May cause central nervous system effects, 

peripheral 

neuropathy, gastrointestinal disturbances, anemia and kidney damage. 

Chronic Danger of cumulative effects. 
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aa 

Infosafe No. 1CHBS Issue Date: June 2000 RE-ISSUED by CHEMSUPP 

Product Name: LEAD IODIDE 

Classified as Hazardous according to criteria of NOHSC 

Other Information Symptoms of exposure include lassitude, pallor, anorexia, weight loss, 

malnutrition, constipation, abdominal pain, colic, hypotension, amemia, gingival lead line, 

tremors and paralysis of the wrist. 

First Aid 

Swallowed If swallowed, and if more than 15 minutes from a hospital, induce vomiting, 

preferably using Ipecac Syrup, APF*. Seek immediate medical attention. 

Eye Immediately irrigate with copious quantity of water for at least 15 minutes. 

Eyelids to be held open. Seek medical attention. 

Skin Wash affected areas with copious quantities of water immediately. Remove 

contaminated clothing and wash before re-use. Seek medical attention. 

Inhaled Remove victim to fresh air. Seek medical attention. 

First Aid Facilities Maintain eyewash fountain and drench facilities in work area. 

Advice to Doctor 

Advice to Doctor Consult Poisons Information Centre. 

Other Health Hazard Information 

Reproductive Toxic to Reproduction-Developmental Category 1, Toxic - May cause harm 

to theToxicity unborn child; 

Toxic to Reproduction-Fertility Category 3, Harmful - Possible risk of impaired 

fertility - Worksafe Aust. 

PRECAUTIONS FOR USE 

Other Exposure TWA: 0.15 mg/m3 - Lead, inorganic dusts & fumes (as Pb) - Worksafe 

Aust. 

Info. 

Eng. Controls Use in a well ventilated area only. Maintain concentration below 

recommended 

exposure limit. Use with local exhaust ventilation or while wearing 
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appropriate respirator. 

Personal Protection 

Eye Protection Use chemical safety goggles. Where dust or splashing of solutions is 

possible, 

use full face shield. 

Glove Type Chemically resistant gloves. 

Clothing Wear suitable protective clothing to prevent skin contact. 

Protective Equip. The following personal protective equipment should be worn. Safety 

glasses,goggles or faceshield as appropriate. Chemically resistant gloves. Splash apron. 

Boots. Suitable respirator. Always wash hands before smoking, 

eating, drinking or using the toilet. Avoid all contact. 

Work/Hygienic Do not eat, drink or smoke in work areas. Wash hands thoroughly after 

handling 

Practices this material. 

Flammability 

Fire Hazards Non combustible material. 

SAFE HANDLING INFORMATION 

Storage and Transport 

Storage Precautions Keep containers closed at all times. Store away from foodstuffs. 

Transport Dangerous Goods of Class 6 (Toxic and Infectious Substances) are 

incompatible ina placard load with any of the following: 

Class 1, Class 3, if the Class 3 dangerous goods are nitromethane, Class 8, if the Class 6 

dangerous goods are cyanides and the Class 8 dangerous goods are acids; and are 

incompatible with food and food packaging in any quantity. 

Storage Regulations Refer Australian Standard AS 4452 - 1997 'The storage and handling 

of toxic 

substances'. 

Handling Avoid generating and inhaling dust. 

Other Storage Info. Protect from light. 

Proper Shipping LEAD COMPOUNDS, SOLUBLE, N.O.S. 

Name 

EPG Number 6B5 

Infosafe No. 1CHBS Issue Date: June 2000 RE-ISSUED by CHEMSUPP 
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Product Name: LEAD IODIDE 

Classified as Hazardous according to criteria of NOHSC 

IERG Number 34 

Spills and Disposal 

Spills & Disposal Do NOT touch or walk through this product. Do NOT touch damaged 

containers or spilled material unless wearing appropriate protective clothing. Stop leak if 

safe to do so. Prevent entry into waterways, drains, confined areas. Cover with 

plastic sheet to minimize spreading. Absorb with earth, sand or other non-combustible 

material and transfer to container. 

DO NOT GET WATER INSIDE CONTAINERS. 

SEEK EXPERT ADVICE ON HANDLING AND DISPOSAL. 

Fire/Explosion Hazard 

Fire/Explos. Hazard Material does not burn. Fire or heat will produce irritating, poisonous 

and/or corrosive gases. Runoff may pollute waterways. 

Fire Fighting Small fire: Use dry chemical, CO2 or water spray. 

Procedures Large fire: Use water spray, fog or foam - Do NOT use water jets. 

If safe to do so, move undamaged containers from the fire area. Cool containers with 

flooding quantities of water until well after the fire is out. Avoid getting water inside the 

containers. 

Fire Fighting Wear SCBA and chemical splash suit. Fully encapsulating, gas-tight suits 

should Precautions be worn for maximum protection. Structural firefighter's uniform 

is NOT effective for these materials. 

Hazchem Code 2Z 

OTHER INFORMATION 

Risk Statement R33 Danger of cumulative effects. R50 Very toxic to aquatic organisms. 

R53 May cause long term adverse effects in the aquatic environment. R62 Possible risk of 

impaired fertility. R61(1) May cause harm to the unborn child R20/22 Harmful by 

inhalation and if swallowed. 

Safety Statement S45 In case of accident or if unwell, contact a doctor or Poisons 

Information 

Centre immediately (show the label where possible). S53 Avoid exposure - obtain 

special instructions before use. S60 This material and its container must be 
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disposed of as hazardous waste. S61 Avoid release to the environment. Refer to 

special instructions/safety data sheet. 

Pkg. & Labelling First Aid phrases: a,b,f. 

Hazard Category Toxic 

References Australian Health Ministers' Advisory Council, 'Standard for the Uniform 

Scheduling of Drugs and Poisons No.14', AGPS, Canberra 1999. 

Lewis, Richard J. Sr.'Hawley's Condensed Chemical Dictionary 12th. Ed.', Rev., 

Van Nostrand Reinhold, NY, 1993. 

National Road Transport Commission, 'Australian Dangerous Goods Code 6th. Ed.', 

AGPS, Canberra, 1998. 

South Australia Government, 'Approved Code of Practice for the Labelling of 

Workplace Substances', 1995. 

Standards Australia, 'Dangerous Goods - Initial Emergency Response Guide', 1997. 

Worksafe Australia, 'Approved Criteria for Classifying Hazardous Substances 

[NOHSC:1008(1999)] ', AGPS, Canberra 1999. 

Worksafe Australia, 'List of Designated Hazardous Substances [NOHSC:10005(1999)] 

', AGPS, Canberra 1999. 

Worksafe Australia, 'National Code of Practice for the Labelling of Workplace 

Substances [NOHSC:2012(1994)] ', AGPS, Canberra 1994. 

Worksafe Australia, 'National Exposure Standards for Atmospheric Contaminants in 

the Occupational Environment [NOHSC:1003(1995)]', AusInfo Dept of Finance and 

Admin, Canberra 1995. 

User Codes User Code 

Risks 20/22-33-61(1)- 

Risks(cont.) 62(3)-50/53 

 

Infosafe No. 1CHBS Issue Date: June 2000 RE-ISSUED by CHEMSUPP 

Product Name: LEAD IODIDE 

Classified as Hazardous according to criteria of NOHSC 

Safety 45-53-60-61 

CAS No 10101-63-0 

CONTACT POINT 

Contact Scott Mayfield Ph. (08) 8440 2000 DISCLAIMER STATEMENT: 
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All information provided in this data sheet or by our technical representatives 

is compiled from the best knowledge available to us. However, since data, safety standards 

and government regulations are subject to change and the conditions of handling and use, 

or misuse, are beyond our control, we make no warranty either expressed or implied, with 

respect to the completeness or accuracy to the information contained herein. Chem-Supply 

accepts no responsibility whatsoever for its accuracy or for any results that may be obtained 

by customers from using the data and disclaims all liability for reliance on information 

provided in this data sheet or by our technical representatives. 

...End of Report... 

 


