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Resumo

ZAGO, L. A. Propriedades ópticas experimentais e teóricas de filmes ultrafinos de polifuoreno. 2017. 83p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Instituto de Física de São Carlos,
São Carlos, 2017.
A espectroscopia de molécula única (SMS) é uma poderosa técnica para entender como a conformação da cadeia polimérica é modificada por superfícies e interfaces. No presente trabalho,
a interação substrato-polímero foi modificada pela alteração da carga superficial do substrato
pela modificação do caráter hidrofóbico-hidrófilico da superfície do substrato. A conformação
planar / não planar assumida pelo poli (9,9 dioctilfluoreno) (PFO) foi utilizada para acessar os
efeitos de substratos e inter-cadeias sobre a conformação do polímero. Usamos a combinação
de diferentes tratamentos para alterar superfícies de quartzo inerte de super hidrofílico (ângulo
de contato ~ 0º) para hidrofóbico (ângulo de contato ~ 80º) quase continuamente. As películas
ultrafinas de polímero (<10 nm) e moléculas isoladas podem ser depositadas em diferentes superfícies do substrato por técnica de revestimento por centrifugação de forma controlada, que
permitiu a investigação de processos foto físicos a um nível molecular único. Utilizou-se três
técnicas espectroscópicas para caracterizar tais filmes ultrafinos, a saber: microscopia de fluorescência confocal equipada com imagens de fluorescência espectral, espectroscopia de absorção UV / Vis e espectroscopia de fotoluminescência dependente da temperatura. As propriedades de emissão e eficiência de filmes de PFO ultrafinos são fortemente afetadas pela presença
da interface do substrato. No caso de uma única cadeia de PFO, a fase planar (energia mais
baixa) é induzida pela forte interação superfície-polímero no caso da superfície hidrofílica carregada. Além disso, esta interação pode ser fortemente perturbada ou inteiramente destruída
por interações entre cadeias.

Palavras-Chave: Polifluoreno. Quartzo. Espectroscopia. Molécula isolada. Fase beta.

ABSTRACT

ZAGO, L. A. Óptical experimental and theoretical properties of ultra thin polyfluorene
films. 2017. 83p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Instituto de Física de São Carlos, São
Carlos, 2017.

Single molecule spectroscopy (SMS) is a powerful technique to understand how polymeric
chain conformation is modified by surfaces and interfaces [1]. In the present work, substratepolymer interaction was modified by changing substrate superficial charge by the modification
of the hydrophobic-to-hydrophilic character of the substrate surface or by the deposition of
charged self-assembling monolayers or polyelectrolytes as well. The planar/non-planar conformation assumed by poly (9,9 dioctylfluorene) (PFO) was used to access the effects of substrates
and interchain interactions on the polymer conformation [2]. We used the combination of different treatments to change inert quartz surfaces from superhydrophylic (contact angle ~0o) to
hydrophobic (contact angle ~80o) almost continuously. Polymer ultrathin films (<10 nm) and
isolated chains can be deposited on different substrate surface by spin-coating technique in a
controlled way that allowed the investigation of photophysical processes at a single molecular
level. We employed three spectroscopic techniques to characterize such ultrathin films, namely:
confocal fluorescence microscopy equipped with spectral facilities, UV/Vis absorption spectroscopy and temperature dependent photoluminescence spectroscopy. The emission properties
and efficiency of ultrathin PFO films are strongly affected by presence of the inert substrate
interface. In the case of single PFO chain, the planar phase (lower energy) is induced by the
strong surface-polymer interaction in the case of charged hydrophilic surface. Moreover, this
interaction can be strongly perturbed or entirely disrupted by interchain interactions.

Keywords: Polifluorene. Quartz. Spectroscopy. Single molecule. Beta phase.
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1 INTRODUÇÃO

Os polímeros são macromoléculas, ou seja, moléculas orgânicas de grande peso molecular, elas são sintetizadas a partir de monômeros, que são moléculas menores, onde através de
uma reação de polimerização, forma-se uma cadeia com a repetição de unidades, chamada meros.
Os polímeros sempre foram usados como materiais isolantes, termoplásticos, termorrígidos e elastômeros. Porém no começo de 1960 foi iniciado um novo ramo na pesquisa em
polímeros, quando foi sintetizado e caracterizado os primeiros polímeros semicondutores por
Pohl Katon.(1)
Suas características como fácil processamento, boa estabilidade e uma grande quantidade de propriedades optoeletrônicas foram atrativos para que novas pesquisas surgissem; E
em 1975 foi reportado então condução em polímeros iônicos(2), desde então os polímeros começaram a serem preparados em todos os tipos de dispositivos, como diodos orgânicos emissores de luz (OLED), células fotovoltaicas (OPVC) e transistores orgânicos (OTFT).
No entanto as propriedades optoeletrônicas dos polímeros são altamente dependentes da
sua morfologia e de como são preparados os dispositivos, dificultando assim a reprodutibilidade
para uso comercial. Nesse sentido então, pesquisas de bases em cima de cada polímero fez-se
necessário, para que todas as características físicas desses novos materiais fossem elucidadas.
Particularmente os polímeros semicondutores π –conjugados tem sido estudados arduamente nessas últimas décadas(3-4), suas propriedades como transporte de portadores de carga,
energia e as propriedades ópticas, são dependentes da estrutura molecular. A dependência
acontece não só com a conformação espacial da molécula, mas também com o seu tamanho de
conjugação e com sua interação com as outras moléculas vizinhas. Dessa forma em um sistema
de muitas moléculas existe uma distribuição dessas propriedades.
As estruturas conjugadas, são de fato alternâncias de ligações simples e duplas ao longo
da cadeia, isso implica em uma sobreposição dos orbitais p formando um continuo ao longo do
eixo da molécula. Isso é necessário para que o polímero seja um condutor intrínseco, como nos
metais a alta condução dos portadores de cargas acontece através das estruturas de bandas, nos
polímeros não só é necessário possuir portadores de cargas como uma estrutura por onde possa
ser conduzido.
Podemos observar na figura 1.1 algumas dessas moléculas:
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Figura 1.1 - Estruturas químicas dos polímeros conjugados juntamente com seu ano da descoberta
de condução, diferença energética para condução e condutividade.
Fonte: Adaptada de DAÍ.(5)

Suas aplicações na indústria de alta tecnologia já rendem frutos, como células solares
orgânicas com alta transparência na luz visível, possibilitando cobrir grandes áreas sem comprometimento com a iluminação natural, televisores orgânicos com maleabilidade, baixo peso
e alta definição, e uma vasta gama de aplicações médicas onde dispositivos orgânicos obtém
vantagem por não sofrerem rejeição por parte do corpo do paciente.
Este trabalho possui o intuito de avançar os conhecimentos de base nessa área, buscando
a compreensão das propriedades físicas de um polímero conjugado que serão detalhados nos
tópicos seguintes.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Estrutura Eletrônica e Vibracional
Os polímeros semicondutores π –conjugados, possuem suas características por apresentarem uma hibridização do tipo sp2, ou seja, quando ocorre uma ligação σ e uma ligação π, ou
ainda quando combina-se um orbital atômico s com dois orbitais atômicos p. Esses três orbitais
possuem a mesma energia e apresentam ângulos de ligação de aproximadamente 120º, dessa
forma essa estrutura eletrônica apresenta duas características distintas, um ligante (π) e outra
antiligante (π*), que pode ser explicado pelo fato dos orbitais híbridos poderem estar em fase
ou fora de fase. Podemos acompanhar as estruturas dos orbitais na figura 2.1.

Figura 2.1 - Representação dos orbitais atômicos s e p, juntamente com os híbridos sp2 ligante e antiligante.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Dessa estrutura formam-se duas regiões energéticas distintas conhecidas como HOMO
(Highest Occupied Molecular Orbital), de menor valor energético e onde se concentra a maior
população de estados ocupados, e a região denominada LUMO (Lowest Unoccupied Molecular
Orbital), de maior valor energético e menor densidades de estados ocupados. A diferença energética entre esses dois estados é comumente chamado de gap (Eg), e representa a transição
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eletrônica opticamente ativa de menor energia do sistema. Que também podemos acompanhar
nos diagramas de energia na figura 2.2.

Figura 2.2 - Representação energética comparativa entre os orbitais nucleares não hibridizados e hibridizado sp 2
e representação energética dos estamos HOMO e LUMO de uma molécula hipotética
respectivamente.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Essas características são fundamentais para que esses tipos de polímeros possam ser
classificadas como semicondutoras, o gap energético entre os estados e a deslocalização dos
elétrons π são essenciais para que possamos utilizar esses materiais nesse sentido. Porem existe
a total dependência dessas características com a morfologia (6) como já dito anteriormente, para
tanto mostrou-se em trabalhos teóricos e experimentais (7) que o gap energético (8) é dependente do tamanho de conjugação.
A diferença de energia entre HOMO e LUMO, é dependente do tamanho do segmento
conjugado que estamos analisando, da forma inversamente proporcional, ou seja, quanto maior
for o segmento conjugado e portanto maior organização molecular menor é esse gap. A equação
proposta é dada por:

𝐸𝑔 (𝑛) = 𝐸𝑔 (𝑛 → ∞) +

𝜀1
𝑛

(1)

Onde n é o tamanho da conjugação, 𝐸𝑔 (𝑛 → ∞) é o valor do gap energético quando o
número de conjugação vai ao infinito, 𝜀1 é a diferença entre os gaps de uma molécula com apenas uma conjugação e a de uma tendendo ao infinito, ou seja, 𝐸𝑔 (1) − 𝐸𝑔 (𝑛 → ∞).
Nesses trabalhos encontrou-se os valores para 𝐸𝑔 (𝑛 → ∞) = 3,33 eV e para 𝜀1 o valor
de 1,71 eV, para a molécula de polifluoreno.
Por serem moléculas de longo comprimento, os polímeros sofrem inúmeras torções ao
serem depositadas em filmes, essas torções em sua estrutura comprometem a conjugação ao
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longo da cadeia, de tal forma que forma-se regiões de diferentes gaps energéticos em uma
mesma molécula. Podemos ilustrar o fenômeno da seguinte forma:

Figura 2.3 - Ilustração de como é o comportamento do gap energético em relação aos diferentes comprimentos
de conjugação de um polímero.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Até agora consideramos apenas as estruturas eletrônicas do nosso material, supondo que
os átomos estivessem fixos em suas respectivas coordenadas, e que todo o processo energético
estivesse contido na estrutura eletrônica. Porem sabemos que a parte vibracional é fundamental
para que possamos obter modelos mais aproximados da realidade, dessa forma podemos utilizar
a aproximação de Born-Oppenheimer para o sistema. Essa aproximação nos permite separar a
função de onda da molécula em duas partes distintas, uma função da parte atômica e outra
eletrônica, justamente pelo fato dos tempos envolvidos nesses mecanismos serem de ordens de
grandezas bem distintos, ou seja, os tempos típicos envolvendo a parte eletrônica são da ordem
de 10-15 s enquanto os que envolvem a parte vibracional são de 10-12 s.
Temos ainda que levar em conta para nosso modelo, o princípio de Franck-Condon, que
acopla os estados vibracionais com os eletrônicos. Esse refinamento teórico consiste no fato de
levar em consideração que a troca de estado eletrônico altera o estado vibracional, sendo que
essa ocorrência é mais provável quanto mais sobrepostas as duas funções de ondas estiverem.
Para tanto podemos recordar que a probabilidade de transição ou a taxa da transição é
proporcional ao modulo ao quadrado do momento, e que será agora multiplicado pelo fator de
Franck-Condon.
𝐵 ∝ | µ𝑔𝑒|2 𝐹𝐶

(2)
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Note que esse é um refinamento da aproximação Born-Oppenheimer, este apenas nos
permite separar as funções de ondas em eletrônica e nuclear, enquanto Franck-Condon nos diz
que além disso podemos levar em consideração que os núcleos estão parados.
∞ 2
𝐹𝐶 = ∑∞
𝑣´ ∑𝑣 𝑆𝑣´,𝑣

(3)

O fator Franck-Condon (FC) é escrito através da somatória do quadrado de todos os
estados nucleares sobrepostos, todos os estados vibracionais do estado inicial e do excitado
serão calculados, porém apenas algumas terão contribuição significante.
Se definirmos duas funções de ondas gaussianas podemos calcular a sobreposição nuclear da
linha 0-0 na transição, ou seja S0-0.
Seja então as funções de ondas do estado inicial e do estado excitado, onde Qe e Re são
as coordenadas dos núcleos do estado inicial e excitado em relação ao eixo.

Ψ´(𝑅) = (𝛼/𝜋)1/4 𝑒

−𝛼(𝑅−𝑄𝑒 )2⁄
2

Ψ(𝑅) = (𝛼/𝜋)1/4 𝑒

−𝛼(𝑅−𝑅𝑒 )2⁄
2

(4)

Ficamos então com o fator:
∞

𝑆0−0 = ∫−∞ Ψ´(𝑅)Ψ(𝑅) 𝑑𝑅

(5)

Ou seja:
∞

𝑆0−0 = (𝛼/𝜋)1/2 ∫−∞ 𝑒

−𝛼(𝑅−𝑄𝑒 )2⁄ −𝛼(𝑅−𝑅𝑒 )2⁄
2𝑒
2 𝑑𝑅

(6)

Podemos abrir os quadrados dos expoentes, e completa-los usando:
1

𝑅𝑒 2 + 𝑄𝑒 2 = 2 [(𝑅𝑒 + 𝑄𝑒 )2 + (𝑅𝑒 − 𝑄𝑒 )2 ]

(7)

Finalmente obtemos:

𝑆0−0 = (𝛼/𝜋)1/2 𝑒

−𝛼(𝑅−𝑄𝑒 )2⁄
∞
4∫
−∞

2

𝑒 −𝛼[𝑅−1/2(𝑅𝑒+𝑄𝑒)] 𝑑𝑅

Essa integral é trivialmente resolvida por uma substituição, resultando em:

(8)
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𝑆0−0 = 𝑒

−𝛼(𝑅𝑒 −𝑄𝑒 )2⁄
4

(9)

Vale lembrar que o fator FC é igual a (S0-0)2 e ainda que a diferença das coordenadas
nucleares dos estados inicial e excitado é uma quantidade fundamental. Podemos agora continuar os cálculos para a sobreposição dos estados para o primeiros estado excitado, S 0-1 utilizando como sequencia o polinômio de Hermite, portanto nossa função de onda seguinte, será:
𝛼

Ψ1 (𝑅) = (𝛼/𝜋)1/4 √ 2 2 (𝑅 − 𝑄𝑒 )𝑒

−𝛼(𝑅−𝑄𝑒 )2⁄
2

(10)

Podemos seguir pelo mesmo caminho anteriormente para obtermos o resultado seguinte:
𝛼

𝑆0−1 = ( 2 )1/2 (𝑅𝑒 − 𝑄𝑒 )𝑒

Substituiremos o fator

𝛼
2

−𝛼(𝑅𝑒 −𝑄𝑒 )2⁄
4

(11)

(𝑅𝑒 − 𝑄𝑒 )2 por apenas S, que é chamada de constante de aco-

plamento elétron-fônon, ou ainda de fator Huang-Rhys. Dessa forma ficamos com a notação
simplificada de 𝑆0−0 e 𝑆0−1 :

𝑆0−0 = 𝑒

−𝑆⁄
2

𝑆0−1 = √𝑆𝑒

−𝑆⁄
2

(12)

Esse resultado é fundamental para caracterizar futuras medidas, haja vista que nos permite determinar o fator de acoplamento das funções de ondas através das medidas de espectroscopia da amostra (9). De tal forma que podemos determinar o fator S através de uma divisão
das intensidades obtidas por espectroscopia.

𝑆=

(𝑆0−1 )2
(𝑆0−0 )2

(13)

Podemos exemplificar os estados energéticos de uma molécula através de um gráfico de
um polímero hipotético.
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Figura 2.4 - Representação dos estados energéticos de uma molécula hipotética com acoplamento eletrônico
vibracional.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Podemos obter então através de uma emissão do primeiro estado excitado, uma energia
menor, essas linhas espectrais cuja energia parte é perdida através da estrutura vibracional da
molécula, é chamada de linhas de réplicas de fônons. Essas linhas são importantes pois nos
permitem entender o quão regida está a molécula e mapear as energias de vibração que são
acessados para determinada situação.

2.2 Propriedades Ópticas

Por possuírem esse sistema de energia bem estruturado, os polímeros conjugados possuem a característica de serem emissores de luz. Podendo ser eletricamente excitado, tanto através de injeção de um potencial elétrico no sistema, quanto através de fótons cuja energia seja
suficiente para que ocorra a transição eletrônica entre os estados acessíveis.
Dessa forma nosso material ao absorver energia de um fóton (hν), onde h é a constante
de Planck e ν frequência da radiação, cuja energia seja suficiente, promovemos um elétron da
banda HOMO(S0) para a banda LUMO(S1), que também é chamada de transição π-π*. Essa
transição ocorre deixando uma vacância elétrica na banda HOMO, ou seja, deixando uma carga
h+, que será chamada simplesmente de buraco; tal que agora esse elétron promovido e o buraco
criado associam-se através da interação de campo elétrico, formando um sistema orbital que é
denominado éxciton.
Essa região da molécula onde o espaçamento energético dos orbitais moleculares está
dentro do espectro de luz incidente, é denominado cromóforo.
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Quando é realizado a transição π-π* através da excitação, podemos promover o elétron
para estados vibracionais diferentes, esses por sua vez, são relaxados não radiativamente de
maneira eficiente (10) para estados menos energéticos, passando por estados vibracionais de
menores energia.
Existe ainda o processo migratório do estado excitado para um cromóforo vizinho, podendo este ser uma região com equivalência eletrônica e sendo assim chamada de homotransferência, ou ainda sendo transferido para um cromóforo distinto eletronicamente cujo nome é
heterotransferência.
Podemos
C + hν → C*

então

ter

as

seguintes

reações:

(excitação)

C* → hν + C

(decaimento)

C*2→ C*1→ C*0

(relaxamento vibracional)

C’* + C → C’ + C*

(Homotransferência)

C* + D → C + D*

(Heterotransferência)

(Onde C representa o segmento conjugado no estado fundamental, C* o mesmo segmento excitado, hν a energia do fóton, D um cromóforo com gap energético menor)
A heterotransferência leva os polímeros reais a ter um deslocamento das linhas de emissão para menores energia. Esse modelo de transferência energética foi descrito inicialmente por
Fӧrsters em 1959, também conhecido como transferência de energia por ressonância de Fӧrsters
(FRET). Onde leva-se em conta que tanto o cromóforo aceitador quanto o doador, podem interagir não radiativamente de maneira dipolar através da ressonância de suas estruturas vibracionais, dessa forma não existe transferência efetiva de carga, porém transfere-se a energia de um
cromóforo para outro. Devemos levar em conta que esse é um efeito de curto alcance, pois sua
eficiência é proporcional ao inverso da sexta potência da distância dos cromóforos.
Portanto um modelo mais preciso dos processos foto físicos inerentes em um polímero
conjugado, deve-se levar em conta as taxas de excitação (ka), fluorescência (kf), relaxamento
vibracional (kv), e a taxa de transferência de energia (kt). Onde os valores típicos para um polímero são: (ka) 1015s-1, (kf) 109s-1, (kv) 1012s-1, (kt) 1012s-1.
Podemos ilustrar todo esse processo através da figura 2.5:
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Figura 2.5 - Representação dos processos que podem ocorrer com um cromóforo.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Os polímeros conjugados possuem a capacidade de produzir eletroluminescência polarizada, através de alinhamento das moléculas por diversas técnicas como, filmes LangmuirBlodgett (11), alinhamento mecânico e tensão (12) entre outros métodos. Essa característica é
interessante pois apresenta uma alternativa de uso comercial para os displays de cristal líquido,
e uma forma de se analisar as características morfológicas do filme.
As linhas espectrais de uma emissão típica de um polímero pode ser descrita por uma
função gaussiana, cuja largura representa a distribuição de características que afetam a energia
de emissão em torno de uma energia média (E0), como a distribuição de comprimentos de segmentos conjugados e a conformação molecular; E sua largura a meia altura (Γ), ou seja, a largura que se obtém na metade da intensidade máxima da emissão.

Figura 2.6 - Representação de uma linha espectral de um polímero.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Em casos gerais, a fotoexcitação produz éxcitons no sistema que não estão em uma
distribuição equilibrada em relação aos estados permitidos. Portanto haverá migração dos éxcitons para estados menos energéticos, com tempos da ordem de um a dez picosegundos, o que
nos permite um relaxamento desses éxcitons dos estados excitados. Se considerarmos um tempo
de relaxamento muito menor que o tempo de vida da emissão, na temperatura de zero Kelvin,
teremos que todos os éxcitons estariam ocupando os menores valores energéticos possíveis do
sistema. Para temperaturas finitas porém teremos uma distribuição térmica entre os buracos e
os elétrons entre as bandas, de maneira que eles ocupem os estados de menor valor energético,
formando uma distribuição em um equilíbrio quase estático.
Assumindo uma distribuição de Boltzmann, pode-se modelar a foto luminescência da
seguinte maneira (13):

IPL (E) =

ITOT

∞

∫0 D(E)𝑓(E,μ,Te )dE

𝑓(E, µ, Te ) =

1
1+e(E−μ)/KTe

D(E)𝑓(E, µ, Te )

(14)

(15)

Onde Itot é a intensidade da fotoluminescência integrada, que é apenas dependente da
taxa da emissão espontânea e da temperatura, D(E) representa a densidade de estados excitados,
Te a temperatura onde temos o quase-equilíbrio dos éxcitons nos estados e µ o potencial químico.
Ainda para análise dos espectros devemos levar em conta as réplicas das linhas de emissão com acoplamento dos estados vibracionais. Onde teremos emissões deslocadas energeticamente de valores mEp da lina de zero fônon (E0), ou seja E0- mEp, onde m representa o número
da réplica da linha de zero fônon e Ep sua energia vibracional. As emissões com fator m≥1
possuem a mesma largura(Γ) que a linha de zero fônon, porém a intensidade dessas linhas é
determinada pelo fator de Franck-Condon, que pode ser expressa de forma mais simplificada
pelo fator Huang-Rhys, S.

Im = I0

e−S
𝑚!

S𝑚

(16)
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Figura 2.7 - Representação do espectro de emissão com acoplamento vibracional
Fonte: Elaborada pelo autor.
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3 MATERIAIS E PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

3.1 Limpeza do substrato

Todos os filmes foram depositados em substrato de quartzo, sua limpeza consistiu em
uma imersão durante vinte quatros horas em uma solução de permanganato de potássio
(KMnO4) a 0,5g/L. Após foi lavado em abundancia com água destilada, e mergulhado em uma
solução aquosa 1:20 em volume de peróxido de hidrogênio (H202), durante trinta minutos em
agitador ultrassônico. Foi então lavado com água destilada, secos com jato de nitrogênio e imersos em uma solução de água Milli-Q (H20), peróxido de hidrogênio (H202) e ácido clorídrico
(HCl) em proporções 6:1:1 em volume a temperatura de 80ºC por trinta minutos. Por fim foram
enxaguados e banhados com água Milli-Q por trinta minutos em agitador ultrassônico e posteriormente secos com jato de nitrogênio.

3.2 Preparação das soluções

Os filmes foram produzidos através de soluções feitas do polímero poli (9,9 dioctilfluoreno) (PFO) da fabricante American Dye Source (ADS129BE), cujo peso molecular está entre
40.000 e 100.000, e como solvente foi utilizado clorofórmio anidro (CHCl3) ≥ 99% da fabricante Sigma-Aldrich.
Primeiramente foi pesado 2,4mg do polímero, misturado com 4ml de solvente e agitado
em ultrassom por trinta minutos, criando uma solução 0,6g/L que passará a ser denominada
como C0. Foi então coletado 1ml dessa solução e misturado com 3ml de solvente, e agitado por
mais trinta minutos em ultrassom, criando a solução 0,15g/L, que será denominada C0/4. Seguidamente esse processo foi repetido criando as soluções C0/16 (3,75x10-2g/L), C0/64
(9,37x10-3g/L), C0/256 (2,34x10-3g/L), C0/1024 (5,85x10-4g/L) e C0/2048 (2,92x10-4g/L), atentando ao detalhe que a última solução foi criada misturando a solução prévia com o solvente na
proporção 1:1.

Tabela1 - Concentrações das soluções utilizadas

Nome

C0

C0/4

C0/16

C0/64

C0/256

C0/1024

C0/2048

Concentração g/L

0,6

0,15

3,75x10-2

9,37x10-3

2,34x10-3

5,85x10-4

2,92x10-4

Fonte: Elaborada pelo autor.
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3.3 Processo de alteração do caráter hidrofílico do substrato

Primeiramente foram colocados os quartzos previamente limpos em uma câmara de vácuo feita de aço inoxidável a temperatura de 150ºC por trinta minutos, tomando cuidado para
não mais utilizarmos as faces que entraram em contato com a superfície da câmara. Após o
tempo de tratamento, os quartzos foram resfriados deixando-os que entrassem em equilíbrio
térmico com a atmosfera. Dessa forma conseguimos atingir o maior ângulo de contato com a
água do substrato, que será detalhado mais adiante.
Depois organizamos como na figura 1.1 os quartzos de maneira que apenas metade de
sua superfície seja exposta ao tratamento de plasma de oxigênio, que é feito através da máquina
Plasma Etch PE-50 durante 1 minuto a potência nominal de 15%.

Figura 3.3 – Ilustração da técnica utilizada para preparação dos quartzos com plasma de oxigênio.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Portanto utilizamos um tratamento térmico e um tratamento à base de plasma de oxigênio como formas de alteração do caráter hidrofílico do substrato.

3.4 Caracterização do ângulo de contato

Antes de ser realizado o procedimento de deposição dos filmes, foi medido o ângulo de
contato das lâminas de quartzos com a água. Medidas de ângulo de contato são importantes
pois desempenham papel fundamental em vários processos industriais, como na recuperação de
óleo, lubrificação, impressão e no nosso caso recobrimento de superfície com líquido. Nesse
caso foi utilizado um sistema óptico acoplado a um computador e uma seringa para que fosse
colocado uma gotícula em cima da superfície dos quartzos.
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A medida é realizada medindo o ângulo entre a interface líquido-superfície e a reta tangente a interface do líquido-gás, de tal forma que pode ser ilustrado da seguinte forma:

Figura 3.4 - Representação de medidas de ângulo de contato
Fonte: Elaborada pelo autor.

Dessa forma, a área do líquido que entra em contato com a superfície é dependente de
alguns fatores, que pode ser descrita pela equação de Thomas Yung.

𝑐𝑜𝑠(𝜃) =

𝛾𝑠𝑣 −𝛾𝑠𝑙
𝛾𝑙𝑣

(17)

Onde γlv, γsv e γsl representam respectivamente, a tensão interfacial líquido-vapor, superfície-vapor e superfície-liquido, e θ o ângulo entre γlv e γsl. Podemos entender esse comportamento como uma forma de minimizar a energia superficial do líquido que é comprimida pelas
forças externas, como por exemplo a gravidade.
Portanto os valores do ângulo de contato são dependentes de fatores termodinâmicos como
pressão e temperatura (14) do sistema, dessa forma é possível expressar as tensões envolvidas
em relação as energias livres de Helmholtz.

γ𝑙𝑣 = (

𝜕𝐹

)
𝜕𝐴𝑙𝑣 𝑇,𝜇

γ𝑠𝑣 = (

𝜕𝐹

)

𝜕𝐴𝑠𝑣 𝑇,𝜇

γ𝑠𝑙 = (

𝜕𝐹

)
𝜕𝐴𝑠𝑙 𝑇,𝜇

(18)
(19)
(20)
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Onde F é a energia livre de Helmholtz, Alv, Asv e Asl, representam as áreas das interfaces
líquido-vapor, sólido-vapor e sólido-líquido respectivamente, T a temperatura e µ o potencial
químico de cada componente da fase presente.
As medidas foram realizadas utilizando uma câmera digital KSV, ligada a um computador que por sua vez analisava as imagens obtidas. Em todas as medidas utilizou-se a mesma
fonte de água Mili-Q, assim como a mesma seringa para formação de gotas de 10µl. Foi analisado o caráter hidrofílico e hidrofóbico das amostras de quartzos que receberam o tratamento
de plasma de oxigênio e aqueles que não receberam o tratamento, assim como se era possível
obter em uma mesma lamina de quartzo as duas características em locais diferentes.

3.5 Técnica de deposição dos filmes

Os filmes foram depositados em uma sala limpa através da técnica de spin-coating, que
consiste em depositar um soluto em um substrato que será rotacionado.
O início do processo de formação do filme se dá pela ação da forca centrifuga, onde ao ser
acionado a rotação, retira parte do volume depositado no substrato. Após tal processo o volume
de solução restante começa a ser evaporado pela alta rotação, até restar apenas o filme formado.

Figura 3.5 - Técnica de deposição dos filmes poliméricos. a) Deposição da solução de polímero em cima do
substrato. b) Início do processo de formação do filme com excesso de solução perdida pela rotação.
c) Evaporação do solvente e fixação do soluto no substrato. d) Filme formado.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A qualidade da deposição dos filmes bem como sua espessura, são dependentes de alguns fatores, como, a velocidade, o tempo de rotação, a temperatura do substrato, a viscosidade
do solvente e a concentração da solução. (15)
Parâmetros como o ângulo de contato são fundamentais para aplicabilidade em larga
escala, haja vista que superfícies que possuem baixo ângulo de contato, precisam que menos
volume de solução seja utilizado para total recobrimento da superfície que será depositado o
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filme, pois uma das desvantagens da técnica é justamente a perda de material na primeira fase
da formação do filme.
As soluções ficaram em agitador ultrassônico durante 30minutos antes de serem utilizados para formação do filme.
Primeiramente foi depositado utilizando uma micropipeta a solução em cima do substrato limpo, de forma que a recobrisse toda. Notou-se que para os quartzos tratados, a face que
recebeu plasma de oxigênio necessitava de cerca de 200µl enquanto a outra face, necessitada
mais do que o dobro de volume para que fosse recoberta a área total. Após recobrimento total
da área do substrato, foi iniciado o processo de spinning, utilizando 3000rpm durante 60 segundos, sem prévia aceleração.

3.6 Espectroscopia de absorção UV/VIS

A espectroscopia de absorção é uma técnica poderosa para determinar quais bandas
energéticas estão acessíveis para excitação do material estudado. Para tanto é varrido comprimentos de ondas incidentes no material, onde para certos comprimentos de ondas espera-se que
ocorra transições eletrônicas, e portanto, essa radiação seja absorvida. Dessa forma obtemos
uma medida comparativa de intensidade, do quanto foi incidido e do quanto foi absorvido pelo
material em cada comprimento de onda.

Figura 3.6 - Ilustração de como é feita a medida de absorbância.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Essa medida pode ser considerada como absoluta, pois sua dependência está apenas nos
parâmetros, intensidade da onda incidente (I0), espessura do material (L), intensidade da onda
transmitida (I), concentração das moléculas absorvedoras (c) e coeficiente de absorção (ε), que
são relacionadas através da lei de Beer-Lambert (16).
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𝐼 = 𝐼0 10−εc𝐿

(21)

𝐼

𝐼0

𝐼

𝐼0 10−εc𝐿

𝐴𝑏𝑠 = log ( 0 )= log (

)= εc𝐿

(22)

Portanto, pode-se obter além dos valores energéticos acessíveis para excitação do material, estimar valores de espessura, bem como concentração das moléculas que estão sendo
expostas a radiação incidente.
Nesse trabalho foi utilizado o espectrofotômetro Hitachi do modelo U2900, que possui
valores no intervalo de 190nm e 1100nm para radiação incidente, ou seja na região, do ultravioleta e visível.

3.7 Microscopia confocal de fluorescência de varredura a laser (LSCM)

A microscopia confocal tornou-se uma importante ferramenta de análise, um aprimoramento da microscopia convencional, pois apresenta maior definição na obtenção das imagens.
Isso acontece pois é selecionado através de uma abertura chamada pinhole, apenas a luz emitida
do volume da amostra que está no foco, dessa forma a detecção e a formação de imagem conta
apenas com a luz emitida do pequeno espaço iluminado que está no foco das lentes.
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Figura 3.7 - a) Representação do princípio da microscopia confocal, evidenciando o bloqueio da luz fora de foco
pelo pinhole. b) Diagrama dos principais componentes da microscopia confocal de varredura.
Fonte: Adaptada de HIBBS. (17)

O microscópio que foi utilizado nesse trabalho foi o Zeiss LSM 780, que é um microscópio de varredura a laser, ou seja, a área iluminada da amostra é varrida com ajuda de espelhos
galvanométricos nas duas direções, cobrindo assim a área da amostra que permanece fixa. Cada
área iluminada que está no volume confocal, forma um pixel da imagem obtida, dessa forma é
possível analisar o espectro de emissão de cada pixel utilizando os 32 canais de coleta (fotomultiplicadoras refrigeradas de InGaAsOP), que estão entre os comprimentos de onda de
400nm e 700nm.
Utilizamos nesse trabalho lentes de 40x com imersão em água, e laser de 405nm para
excitação da amostra, ajustamos o valor da intensidade do laser para que minimizássemos o
efeito de fotodegradação, porém este foi fixado para que fosse possível obter em todas as amostras coleta de luz suficiente e assim realizarmos comparações quantitativas das fotoluminescências das amostras estudadas.
Foi utilizado o programa Zen 2010 Light Edition para processamento das imagens e dos
dados obtidos das amostras, dessa forma foi analisado as formas e intensidades espectrais em
cada região do filme formado, bem como a variação da intensidade da fotoluminescência em
determinada

linha

espectral

ao

longo

do

filme.

Todas as medidas foram realizadas utilizando imagens de 16bits, no modo de resolução
de 1024x1024 pixels, com tamanho de pixel de 0,2µm, ou seja um total de 1,04x106 pixels e
cuja área total é de 42x103 µm2. Para se ter uma rápida noção em relação ao número de moléculas depositadas, caso existisse apenas uma molécula por pixel, teríamos uma imagem formada

38

da emissão de 1,04x106 moléculas ou ainda uma densidade superficial de 25 moléculas por
µm2.

3.8 Espectroscopia de Fotoluminescência utilizando criostato

A espectroscopia de fotoluminescência consiste em analisar a luz emitida por um material excitado por fótons, ou seja, incide-se sobre o material fotoluminescente fótons energéticos
o suficiente para ocasionar a excitação eletrônica, e através de um espectroscópio é feita a análise da luz proveniente dos decaimentos radiativos do material.
Como fonte de excitação foi utilizado um laser de He-Cd de onda continua utilizando
sua linha de 325nm, sua potência foi variada de acordo com os experimentos, utilizando filtros
de intensidade de modo a minimizar os efeitos de fotodegradação do material. Nossas amostras
foram então inseridas em um criostato, e utilizando de lentes convergentes, foi focado o laser
incidente na amostra assim como a luz proveniente da fotoluminescência do material no espectroscópio. Podemos observar a montagem do experimento na figura 3.8.

Figura 3.8 - Montagem do experimento de espectroscopia de fotoluminescência utilizando criostato, L1, L2, L3,
são lentes convergentes de distancias focais 20cm, 15cm e 30 cm respectivamente. F representa um
filtro corta banda, retirando a linha do laser.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Nesse experimento foi utilizado o espectroscópio da marca Ocean Optics HR 4000, e o
software Spectra Suíte para aquisição de dados, bem como um controlador de temperatura Neocera LTC-11 para controle da temperatura da amostra. Foi feito vácuo tanto na câmara da
amostra como na câmara externa utilizando uma bomba de vácuo Pfeiffer Balzers TCP121 até
atingirmos valores próximos de 10-4 Torr, dessa forma evitamos dispersão da luz emergente do
material por parte de condensação de vapor de água nas paredes de vidro do criostato. E utilizou-se de hélio líquido com fluxo continuo para serem resfriadas lentamente as amostras até a
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temperatura de 4 K, e após ser realizado as medidas, as amostras voltaram a temperatura ambiente após 24 horas com o fluxo de hélio desligado.
Posteriormente as amostras passaram por um tratamento térmico submetendo-as durante
10 minutos a temperatura de 100º C em cima de um Hotplate seguido de 15 minutos em câmara
de vácuo a 150º C, deixando-as resfriar até a temperatura ambiente em contato com a atmosfera.
Novas medidas de absorbância e fotoluminescência foram tomadas a temperatura ambiente e
resfriadas no segundo ciclo de resfriamento. Iremos simplificar a nomenclatura das medidas
obtidas ao longo do procedimento, para melhor entendimento, ficando então estabelecido da
seguinte forma, as medidas a temperatura ambiente realizadas logo após a produção dos filmes
serão denominadas por medidas iniciais (IN), as medidas realizadas a temperatura de 4 K durante a primeira vez em que resfriamos as amostras (1X), as medidas realizadas a temperatura
ambiente após as amostras retornarem do primeiro processo de resfriamento (AR), medidas a
temperatura ambiente após o tratamento de aquecimento (AA), seguidamente as medidas feitas
a temperatura de 10 K durante o segundo processo de resfriamento (2X) e finalmente as medidas realizadas a temperatura ambiente após retornarem do segundo processo de resfriamento
(FN). Assim pode ser acompanhado o processo na integra pela ilustração na figura 3.9.

Figura 3.9 - Ilustração da metodologia completa bem como todo o processo de térmico sofrido pelas amostras.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Através da diluição, esperamos que para as soluções C0/1024 e C0/2048 obteremos moléculas isoladamente depositadas sobre o substrato. Para tanto podemos calcular o número de
moléculas aproximado que estariam sendo foto excitadas dentro da região do laser.
Sabendo que nosso volume focal é de 2x10-3cm2, e considerando o peso molecular médio como
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sendo 100.000, então nas condições de concentração da solução C0/2048, ou seja, 2,92x10-4
g/103 cm3, obtemos o valor de 17,5x1011 moléculas/cm3. Agora considerando que nas condições
adotadas para formação dos filmes, a espessura do volume líquido da lamina que será evaporado, e portanto depositada as moléculas, é tipicamente da unidade de micrometro, 10 -4 cm,
então o volume observado é de 2x10-7cm3, e finalmente o número de moléculas observado será
de 3,52x105 moléculas.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Caracterização do ângulo de contato

As amostras que acabaram de sair do tratamento de limpeza apresentaram ângulos de
contato de 8º±3º, enquanto todas aquelas que passaram pelo processo de plasma de oxigênio
apresentaram valores bem próximos de zero. Foi observado que as amostras de quartzo apresentavam uma evolução crescente do ângulo de contato em relação ao tempo que sua superfície
ficava exposta ao ar atmosférico do laboratório. (18)
Portanto foram separados em uma caixa fechada nove quartzos que saíram do mesmo
processo de limpeza, e foram utilizados apenas uma vez para medir o valor do ângulo de contato
com diferentes tempos após termino do processo de limpeza, assim como foi realizado as medidas com um mesmo quartzo para efeito comparativo da reutilização da superfície para a medida, podemos observar na figura 4.1.1 sua evolução.

100

Em atmosfera
Mesmo Quartzo
Imerso em água Milli-Q
Uma medida em
100
Em vácuo
cada Quartzo
ângulo limite superior (84º), atingido após tratamento térmico
n =0.28

y(x) = c.x
n =0.28

10

Ângulo de contato (º)

Ângulo de Contato (º)

n =0.32

n

n =0.25

n =0.17
10

ângulo limite inferior (2º), atingido após tratamento de plasma

1
100

101

102

103

Tempo (minutos)

104

1
100

101

102

103

Tempo(minutos)

Figura 4.1.1 - Evolução do ângulo de contato com o tempo em atmosfera.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Esse resultado deixa evidente que para obter fiel reprodutibilidade dos filmes depositados nas superfícies, é preciso levar em conta o tempo em que a superfície fica exposta a atmosfera. Utilizamos um forno metálico que possuía sistema de vácuo, para realizarmos um tratamento térmico a 150º Celsius durante 30 minutos, alterando assim o caráter hidrofílico das
superfícies de quartzo. Esse tratamento mostrou-se eficaz para elevar os ângulos de contato,
chegando a valores de 80º, dessa forma conseguimos em pouco tempo evoluir o ângulo de
contato das amostras que acabaram de sair do tratamento de limpeza, como mostra a figura 4.2.

Figura 4.1.2 - Amostras com ângulos de contato 5º, 30º, 50º e 80º respectivamente.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Como o tratamento de plasma de oxigênio se mostrou eficiente para retornar o ângulo
de contato dos quartzos para próximos de zero, antes de depositar todos os filmes, foi feito o
processo no forno a vácuo de diminuir o caráter hidrofílico da superfície, aumentando seu ângulo de contato, e posteriormente através de uma máscara aplicamos o plasma de oxigênio em
apenas metade da superfície de cada quartzo. Obtendo assim dois caráteres distintos no mesmo
quartzo, como pode ser observado na figura 4.3.

Figura 4.1.3 - Quartzo preparado para deposição dos filmes com dois caráteres distintos na mesma superfície.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Dessa forma cada filme depositado no quartzo, apresentará duas regiões distintas, uma
em contato com a superfície hidrofílica que recebeu o tratamento de plasma, onde o ângulo de

43

contato durante a formação do filmes foi de 10º, e a outra superfície que não recebeu o tratamento de plasma e manteve ângulo de 80º. Adiante será referido a essas superfícies por apenas,
superfície com plasma e sem plasma.
Esse efeito pode ser explicado através da distribuição de cargas superficiais que o quartzo apresenta nas duas regiões, alterando assim as energias interfaciais envolvidas no processo.
Durante a limpeza com plasma de oxigênio além de realizarmos uma limpeza mais refinada
diminuindo a rugosidade, deixamos a superfície carregada eletricamente, enquanto que o tratamento térmico a vácuo retira as cargas superficiais, investigaremos se esse resultado influenciará na forma de como os filmes serão depositados e de como as moléculas irão se comportar
em situações de filmes ultrafinos.

4.2 Espectroscopia de Absorção UV/VIS

O primeiro filme analisado a temperatura ambiente foi o realizado com a solução C0,
que é a solução mais concentrada (0,6g/l) cujo trabalhos anteriores (19), mostraram que sua
espessura está em torno de 5nm. Nota-se claramente duas regiões de absorbância, uma centrada
em torno de 390nm (3,17eV) e uma banda centrada em 430nm (2,88eV). A banda de maior
valor energético, a de 3,17eV corresponde a transição π-π* (20) da fase denominada fase α do
polímero (fase amorfa), enquanto a menos energética corresponde a fase β (fase planar) (21).
Assim é evidenciado uma leve distinção entre as duas regiões da superfície, com uma intensidade maior da fase beta na região que recebeu tratamento de plasma.
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Figura 4.2.1 - Espectro de absorbância do filme C0 realizado a temperatura ambiente.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Assim sucessivamente foram analisados os filmes preparados com as soluções C0, C0/4,
C0/16, C0/64, C0/252, até o limite de resolução do aparelho utilizado. Em todos os espectros
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de absorbância a face que recebeu tratamento de plasma apresenta maior absorbância em relação a face que não recebeu o tratamento. Bem como o filme mais espesso apresenta apenas 5%
de fase beta, enquanto os filmes abaixo dessa espessura, todos eles apresentam cerca de 15%
de fase beta em sua composição.
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Figura 4.2.2 - Espectro de absorbância dos filmes em comparativo por concentração, seguido dos espectros
normalizados e fitados para análise das fases amorfas e planar.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Podemos analisar também se nossos filmes estão sendo formados coerentes com a diluição escolhida, pois a absorbância é dependente com a espessura e com a concentração das
moléculas, dessa forma espera-se que filmes duas vezes menos concentrado, forme filmes duas
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vezes menos espessos. Foi escolhido a linha de 390nm e feito um comparativo entre as duas
faces e o valor esperado.
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Figura 4.2.3 - Comparação dos valores de absorbância da linha de 390m juntamente com o valor esperado.
Fonte: Elaborada pelo autor.

4.3 Microscopia confocal de fluorescência de varredura a laser (LSCM)

Após verificação da absorbância utilizamos o microscópio confocal para realizar imagens da superfície dos filmes formados e as primeiras medidas a temperatura ambiente (IN) da
fotoluminescência. Para isso todas as imagens e medidas foram feitas com um set-up fixo, ou
seja imagens de 1024 pixels² feitas a 16 bits, com intensidade do laser incidente fixa, onde cada
pixel representa um quadrado de 200nm de lado aproximadamente. Sendo assim foi analisado
primeiramente a morfologia de todos os filmes, nas duas superfícies, com plasma e sem plasma.
Foi verificado que os filmes foram formados e a superfície recoberta de forma uniforme, porém
a solução C0/256 começa a apresentar falhas no recobrimento total da área, agravando esse
problema para as soluções mais diluídas, chegando ao ponto na solução C0/1024 de termos
pixels emissores de luz isolados. Ficando claro que o limite de concentração para formação de
filmes homogêneos no substrato é da ordem da solução C0/256. Podemos observar na figura
4.3.1 nas imagens c) e d) a emissão de moléculas isoladas feitas com as soluções C0/1024 e
C0/2048, onde os pixels azuis estão emitindo luz dentro da região de intensidade do ruído do
sistema e os pixels vermelhos estão emitindo luz acima do ruído do sistema.
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c)

d)

Figura 4.3.1 - a) filme formado através da solução C0 com plasma. b) Filme formado através da solução C0/256
com plasma apresentando granulação na imagem e pixels com emissão nula. c) Moléculas isoladas
formadas pela solução C0/1024. d) Moléculas isoladas formadas pela solução C0/2048.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Esse caráter foi verificado realizando medidas de perfil dos filmes, ou seja, o laser foi
percorrido em uma linha reta, e recolhido para cada pixel qual sua intensidade de emissão na
linha de 435nm. Antes porem foi feito uma medida de background onde foi registrado qual o
ruído do sistema, portanto, podemos analisar quais pixels estão dentro dessa região de intensidade separando a fotoluminescência do ruído de fundo.
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Figura 4.3.2 - a) Perfil dos filmes C0 com e sem plasma. b) Perfil do filmes C0/256 com plasma, evidenciando o
limite para a formação de filmes totalmente recobertos. c) Perfil das moléculas isoladas a partir da
solução C0/1024. d) Perfil das moléculas isoladas a partir da solução C0/2048
Fonte: Elaborada pelo autor.

Ainda analisando os perfis dos filmes formados, podemos analisar o caráter do quão
isolada estão as moléculas nos filmes menos concentrados, juntamente com as diferenças entre
as faces do substrato. Para isso podemos utilizar de histogramas, onde é registrado a frequência
do número de pixels da imagem que possui determinada intensidade na linha desejada, dessa
forma conseguimos ter um panorama geral do comportamento do filme em relação as concentrações.
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Figura 4.3.3 - Histograma dos filmes mostrando a diferença entre as faces tratadas
Fonte: Elaborada pelo autor.

Podemos então estimar em cima dos dados obtidos pelo histograma quantas moléculas
estão sendo depositadas em cada filme, para isso utilizamos do número total de pixels de cada
imagem e do número total de pixels que apresentam emissão acima da linha do ruído. Como
pode ser observado na figura abaixo.
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Figura 4.3.4 - Numero de pixels ocupados com a concentração entre as faces tratadas.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Trataremos então os substratos cujo procedimento de formação de filme se deu pelas
concentrações de C0/1024 e C0/2048 como moléculas isoladas. É importante diferenciar o regime de moléculas isoladas de um filme completo (22), pois no caso das moléculas isoladas,
teremos muito menos interações entre as moléculas vizinhas (23), isso se traduz de tal forma
que, o espectro de emissão se dará basicamente pelo relaxamento radiativo sem transferência
de energia para moléculas vizinhas(24), e ainda sem perturbações vibracionais ocasionadas das
interações intermoleculares. Analisando as diferenças entre as superfícies das moléculas que
foram depositadas com a solução C0/2048, percebemos que não só mais moléculas foram depositadas na superfície que recebeu tratamento de plasma como a intensidade média é maior.
Foram depositadas três vezes mais moléculas e sua intensidade media é cerca de duas vezes
maior.
Uma explicação plausível para esse fenômeno está na interação eletrostática da molécula com a superfície que recebeu o tratamento de plasma, sendo assim o polímero é depositado
pela interação de Coulomb formando pontos com algumas moléculas agregadas. Enquanto a
superfície que não recebeu tratamento, permanece sem cargas superficiais e portanto aderem à
superfície menos moléculas.
É possível também realizar uma comparação entre os valores obtidos e o valor esperado,
caso a fotoluminescência seguisse uma função linear com a concentração, assim como seria
esperado que fosse com a espessura.
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Figura 4.3.5 - Comparação da intensidade média da Fotoluminescência entre as faces tratadas.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Foi analisado no microscópio confocal também os espectros de emissão de cada filme,
analisando tanto a intensidade, quanto a forma de linha de cada amostra. Para isso, foi feita uma
análise através dos espectros médios dos filmes nas duas diferentes regiões do substrato, haja
vista que caso fosse feita uma análise pontual não haveria efeito comparativo.
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Figura 4.3.6 - Comparativo das intensidades médias dos filmes sobre as duas superfícies realizada através
de microscopia confocal.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Fica evidente os efeitos da diluição e da concentração das moléculas analisando a média
dos espectros normalizados, nosso experimento indicou um deslocamento da emissão da linha
para menores energias ao deixarmos as moléculas cada vez mais isoladas. Apesar do microscópio utilizado possuir apenas 32 canais de coleta de luz, mais tarde foi verificado com um espectrômetro que o deslocamento era verdadeiro. A medida que nossos filmes tornam-se mais finos
a linha central de emissão de 436nm(2,84eV) passa a deslocar para menores energias até chegar
em 442nm(2,80eV). A emissão na linha de 442nm é uma característica de emissão de filmes
que estão na fase beta, note que todas as medidas foram feitas em temperatura ambiente, e esse
efeito é relacionado apenas a diluição (20-25). A espessura das linhas de emissão se alargam a
medida que reduzimos a concentração das moléculas ao ponto de notarmos duas emissões distintas, da fase alfa e da beta nos filmes C0/1024 e C0/2048.
Podemos ver esse efeito na figura 4.3.7.

52

Superfície com Plasma
C0
C0/4
C0/16
C0/64
C0/256
C0/1024
C0/2048

Intensidade(u.a)

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
420

440

460

480

500

Comprimento de Onda (nm)
Superfície sem Plasma
C0
C0/4
C0/16
C0/64
C0/256
C0/1024
C0/2048

Intensidade(u.a)

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
420

440

460

480

500

Comprimento de Onda (nm)
Figura 4.3.7 - Intensidades normalizadas dos espectros de emissão em microscopia confocal evidenciando o
deslocamento da linha com a diluição.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Uma outra maneira de ser analisado os graus de liberdade da molécula, é através do
acoplamento de fônons, ou seja, através do fator Huang-Rhys (S) (26), que nos dá indiretamente
o quão acoplado estão as funções de ondas com os modos vibracionais. Dividindo a intensidade
média da emissão da primeira replica(I0-1) de fônon(463nm) pela emissão puramente eletrônica(I0-0)(436nm), obtemos o fator S.
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Figura 4.3.8 - Cálculo do fator Huang-Rhys pela concentração.
Fonte: Elaborada pelo autor.

4.4 Espectroscopia de Fotoluminescência utilizando criostato

Foi utilizado um criostato acoplado com um sistema Ocean Optics HR 4000 juntamente com
um laser de He-Cd na linha de 325nm para excitação, para realizar as primeiras medidas comparativas entre os espectros adquiridos entre a microscopia confocal e esse sistema. Foi fixado
a potência do laser minimizando a fotodegradação dos filmes, porém garantindo que fosse possível realizar todas as medidas fora da região do ruído do sistema e com sinal claro.
Primeiramente foi feito uma comparação entre as medidas feitas no microscópio confocal e no sistema montado no criostato, para isso foram normalizados os gráficos e feito um
ajuste gaussiano em cima dos mesmos. Foi notado que apesar de existir diferenças entre as
larguras a meia altura das duas medidas, os valores do centro das linhas de emissão possuem
praticamente os mesmo valores, e também fica claro que existe um deslocamento da linha de
emissão de zero fônon para baixas energias a medida que temos menores concentrações de
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moléculas depositadas. Todos esses efeitos podem ser vistos na sequência de gráficos da figura
4.4.1.
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Figura 4.4.1 - Comparação entre as medidas realizadas no microscópio confocal e no sistema montado no
criostato.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Portanto apesar do sistema de microscopia confocal possuir apenas 32 canais de coleta
de luz, o que pode explicar o alargamento das bandas de emissão, ele é um sistema preciso para
definir as linhas, e os valores energéticos das emissões centrais.
Como próximo passo será investigando como é afetado as emissões do polímero não só
apenas com a variação da concentração de moléculas depositadas, ou com a diferença de interação com a superfície, mas também com a temperatura. Para isso foi utilizado de uma configuração experimental fixa, obtendo as linhas de emissão das moléculas a temperatura ambiente.
Novamente foi observado na figura 4.4.2 o efeito de deslocamento energético, e de valor de
intensidade maior nas superfícies que receberam o tratamento de plasma.
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Figura 4.4.2 - Comparação entre as superfícies a temperatura ambiente e a 5 Kelvin pela primeira vez.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Foi acompanhado o resfriamento no primeiro ciclo até a marca de 5 Kelvin da amostra
C0/4 na superfície que recebeu o tratamento de plasma, para tanto fixamos o aparato experimental até obter as melhores condições de sinal, e variamos lentamente a temperatura dentro
do criostato através do fluxo de hélio líquido, obtendo os espectros de emissão durante um curto
período de tempo para evitar a fotodegradação (27), escolhemos 15 temperaturas nesse intervalo. Fica evidente que existe uma relação entra a temperatura e a energia de emissão (28),
conseguimos ver claramente o deslocamento para baixas energias a medida que a temperatura
é reduzida, outro efeito característico é o ganho de eficiência nas emissões resultando em um
aumento na intensidade de emissão (29), neste caso resultou em um aumento real de aproximadamente quatro vezes na intensidade; A temperaturas abaixo de 80K as réplicas de fônons
começam a ser bem definidas, inclusive mantendo as emissões características das duas fases
tanto a alfa quanto a beta. Aferimos para tal efeito o comportamento rígido e estático das moléculas que propiciam melhor acoplamento das funções de ondas, resultando em emissões mais
acentuadas das réplicas de fônons (26-30). Podemos sintetizar esses efeitos nas imagens 4.4.3,
4.4.4 e 4.4.5.
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Figura 4.4.4 - Evolução em cascata do resfriamento da amostra C0/4 com plasma.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 4.4.3 - Evolução da amostra C0/4 com plasma sendo resfriada pela primeira vez, evidenciando além do
ganho de eficiência de emissão como o deslocamento energético.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 4.4.5 - Deslocamento do centro da linha de fotoluminescência em relação a temperatura.
Fonte: Elaborada pelo autor.

As amostras foram retiradas do criostato após vinte e quatro horas com o sistema de
fluxo de hélio desligado, após retornarem a temperatura ambiente foram realizadas medidas de
absorbância. Houve ainda a preocupação de se investigar se novos resfriamentos trariam alterações nos filmes, para tanto foi resfriado novamente a temperatura de 5k a amostra C0/16 e foi
medido sua fotoluminescência durante esse processo, obtendo resultados semelhantes ao primeiro resfriamento, como pode ser visto na figura 4.4.6, seguiremos para outro tipo de tratamento térmico.
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Figura 4.4.6 - Intensidade da fotoluminescência a temperatura ambiente e a 5 Kelvin, da amostra C0/16
com dois resfriamentos sucessivos.
Fonte: Elaborada pelo autor
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Da mesma forma como foi investigado o comportamento do material para baixas temperaturas no primeiro ciclo de resfriamento, foi realizado um tratamento térmico que consistiu
em pré-aquecer as amostras subindo a temperatura lentamente até 100ºC durante 10 minutos
em atmosfera, seguido de 15minutos a 150ºC em câmara de vácuo. Nesse processo foram investigadas as mudanças foto-físicas que foram induzidas nas amostras através do tratamento
térmico, portanto foram realizadas medidas de absorbância e fotoluminescência a temperatura
ambiente após o processo. Os gráficos comparativos das absorbâncias das duas faces assim que
foram depositadas, depois de resfriada e depois do tratamento térmico, evidenciam claramente
que a morfologia dos filmes é alterada, assim como os processos foto-físicos envolvidos (31).
Além de existir uma dependência da formação de fase beta com a espessura, fica evidente que
o processo de resfriamento induz a formação dessa fase, isso pode ser observado nos gráficos
de absorbância através da absorção da linha característica em 430nm. Assim como o tratamento
térmico de alguma maneira destrói as fases planas formadas, induzindo desordem as moléculas
(31).
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Figura 4.4.7 - Sequência de medidas das absorbâncias das amostras C0, C0/4, C0/16, C0/64 e C0/256 em
temperatura ambiente das duas faces, após deposição, após resfriado e após aquecido.
Fonte: Elaborada pelo autor.

As amostras após o primeiro ciclo (1º Vez), ou seja, resfriadas a 4 Kelvin e feito o aquecimento a 400 Kelvin, retornaram ao sistema do criostato para realizar novas medidas de fotoluminescência a temperatura ambiente e a baixa temperatura (2º Vez), dessa forma conseguimos investigar o caráter reversível das modificações estruturais induzidas no primeiro ciclo do
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tratamento térmico. Portanto foram normalizados todos os gráficos das fotoluminescências realizadas no sistema do criostato e colocados em comparação, ou seja, a primeira medida em
temperatura ambiente, seguido da primeira medida a baixa temperatura, juntamente da segunda
medida a temperatura ambiente após o tratamento térmico de aquecimento e finalmente a segunda medida a baixa temperatura.
É possível notar que o tratamento térmico de aquecimento, produz uma separação nas
emissões das fases alfa e beta quando nosso filme está submetido a baixas temperaturas, evidenciando que as modificações morfológicas induzida nos filmes não são reversíveis (32). Porém esse efeito não é observado nas amostras C0/1024 e C0/2048, que mesmo após o tratamento
térmico, em baixas temperaturas apresentam apenas uma linha de emissão, esse efeito se relaciona com a parte do volume dos filmes formados, entretanto nessas ultimas amostras não estamos em regime de filme, mas sim de moléculas isoladas. Podemos acompanhar na figura
4.4.8.

C0 Plasma 300k 1º Vez
C0 Plasma 4k 1º Vez
C0 Plasma 300k 2º Vez
C0 Plasma 4k 2º Vez

1,0

1,0
0,8

Intensidade

Intensidade

0,8
0,6
0,4
0,2

0,6
0,4
0,2
0,0
420 430 440 450 460 470 480 490 500

0,0
420 430 440 450 460 470 480 490 500

Comprimento de Onda (nm)

Comprimento de Onda (nm)
C0/16 Plasma 300k 1º Vez
C0/16 Plasma 4k 1º Vez
C0/16 Plasma 300k 2º Vez
C0/16 Plasma 4k 2º Vez

1,0

0,8

C0/64 Plasma 300k 1º Vez
C0/64 Plasma 4k 1º Vez
C0/64 Plasma 300k 2º Vez
C0/64 Plasma 4k 2º Vez

0,8

Intensidade

Intensidade

1,0

0,6
0,4
0,2
0,0
420

C0/4 Plasma 300k 1º Vez
C0/4 Plasma 4k 1º Vez
C0/4 Plasma 300k 2º Vez
C0/4 Plasma 4k 2º Vez

430

440

450

460

470

480

490

Comprimento de Onda (nm)

500

0,6
0,4
0,2
0,0
420 430 440 450 460 470 480 490 500

Comprimento de Onda (nm)

(continua)

61

(continuação)

1,0

C0/256 Plasma 300k 1º Vez
C0/256 Plasma 4k 1º Vez
C0/256 Plasma 300k 2º Vez
C0/256 Plasma 4k 2º Vez

1,0
0,8

Intensidade

0,8

Intensidade

C0/1024 Plasma 300k 1º Vez
C0/1024 Plasma 4k 1º Vez
C0/1024 Plasma 300k 2º Vez
C0/1024 Plasma 4k 2º Vez

0,6
0,4
0,2

0,4
0,2
0,0
420 430 440 450 460 470 480 490 500

0,0
420 430 440 450 460 470 480 490 500

Comprimento de Onda (nm)

Comprimento de Onda (nm)

1,0

0,6

C0/2048 Plasma 300k 1º Vez
C0/2048 Plasma 4k 1º Vez
C0/2048 Plasma 300k 2º Vez
C0/2048 Plasma 4k 2º Vez

Intensidade

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
420 430 440 450 460 470 480 490 500

Comprimento de Onda (nm)
Figura 4.4.8 - Sequência de medidas em comparativo com a fotoluminescência normalizada das amostras C0,
C0/4, C0/16, C0/64, C0/256, C0/1024 e C0/2048 feitas no criostato.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Nesse trabalho foram investigadas portanto as características do polímero PFO, e seu
comportamento tanto em filmes ultrafinos como no regime de moléculas isoladas, fez-se necessário distinguir como as moléculas estavam reagindo aos tratamentos térmicos de resfriamento e de aquecimento em suas diferentes interações. Como pode ser observado nas figuras
4.4.9 e 4.4.10 as moléculas podem estar inseridas em uma região onde cada molécula ira interagir com as suas vizinhas delimitadas por um volume, ou podem estar sujeitas apenas as interações submetidas pelo contato com o substrato.
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Figura 4.4.9 - Representação gráfica da diferença entre um filme formado e a deposição de moléculas isoladas.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 4.4.10 - Representação gráfica da diferença após o tratamento térmico de aquecimento entre um filme
formado e a de moléculas isoladas.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Inicialmente verificou-se que as porcentagens de fase beta e fase amorfas dos filmes
possuíam dependência com a espessura, juntamente foi observado que os tratamentos térmicos afetavam de forma diferenciada as regiões onde tínhamos apenas moléculas isoladas ou
tínhamos moléculas interagindo em um volume de filme. Podemos acompanhar na figura
4.4.11 a sequência completa das absorbâncias medidas e analisadas. Fica evidente que a interação do substrato provoca uma maior rigidez as moléculas, reduzindo assim seu grau de liberdade e induzindo a formação de fase beta. Assim como podemos observar que o tratamento térmico de resfriamento induz a ordenação das moléculas, e a formação da fase beta de
forma eficiente em filmes mais finos, ainda em tempo o tratamento térmico de aquecimento
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afeta de maneira mais intensa apenas os filmes mais espessos. Isso evidencia que essas interações que as moléculas sofrem quando inseridas em um volume dentro do filme, dificultam a
ordenação das mesmas, e quando essas moléculas estão isoladas, tornam-se menos susceptíveis a modificações morfológicas induzidas pelos tratamentos térmicos.
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Figura 4.4.11 - Absorbância das amostras C0, C0/4, C0/16, C0/64 e C0/256 todas com tratamento de
plasma com comparação de porcentagem entre a fase amorfa e fase beta, antes, após tratamento
térmico de resfriamento e após tratamento térmico de aquecimento.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Evidentemente o comportamento da fase α (amorfo) e β é dependente do tipo de tratamento térmico aplicado, para melhor visualização foi sintetizado essa relação em dois gráficos
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na figura 4.4.12, um contendo a razão entre as porcentagem de β sobre a α e outro contendo o
valor do comprimento de onda (Xc) que foi utilizado para ajustar a gaussiana no pico de absorbância relacionado a fase β.
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Figura 4.4.12 - Síntese do comportamento da absorbância em relação aos tratamentos térmicos, contendo a razão
entre as porcentagens de fase α e β, e o valor do comprimento de onda para ajustar a gaussiana no
pico de absorbância referente a fase β.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Podemos ainda comparar as intensidades das fotoluminescências nas figuras 4.4.13 e
4.4.14, para tanto foi fixado todo o aparato experimental durante o resfriamento de uma quantidade de amostras. Dessa forma foi possível comparar a eficiência de cada filme, tanto em
temperatura ambiente quanto em temperatura próximas de zero absoluto, para os filmes recém
fabricados e para esses mesmos filmes após o tratamento térmico de aquecimento.
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Com tratamento de plasma
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Figura 4.4.13 - Comparação da fotoluminescência das amostras C0, C0/16, C0/256 e C0/2048 todas com
tratamento de plasma em temperatura ambiente e a 5 Kelvin.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 4.4.14 - Comparação da fotoluminescência das amostras C0, C0/4, C0/16 e C0/64 em temperatura
ambiente e a 10 Kelvin, todas com tratamento de plasma e após o tratamento térmico de
aquecimento.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Foi realizada então uma análise da eficiência de cada filme através dos valores das fotoluminescências na linha de 438nm para as amostras a 300 Kelvin, e os valores na linha de
442nm para as amostras a 5 Kelvin. Ao dividirmos os valores encontrados na intensidade pela
concentração obtemos uma relação direta do quão mais eficiente por molécula nosso filme
está emitindo, figura 4.4.15.

66

Inicialmente na superficie de plasma
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Figura 4.4.15 - Relação entre a eficiência média e a concentração com os filmes antes do tratamento térmico de
aquecimento.
Fonte: Elaborada pelo autor.

4.5 Simulação Teórica

Nessa seção serão utilizados os dados experimentais, para tentar esclarecer alguns fenômenos. Para tanto será modelado a fotoluminescência, levando em conta a distribuição estatística dos éxcitons entre os estados excitados. O éxciton produzido durante a excitação molecular,
eventualmente migra através da distribuição de estados excitados para os estados energeticamente mais baixos, com uma escala tipicamente de picosegundos, o que nos leva a um progressivo relaxamento entre os estados excitados. Dessa forma se considerarmos que o tempo de
vida do éxciton é maior que o tempo de migração para os estados excitados, então, à temperatura
de zero absoluto todos os éxcitons iriam decair nos menores estados excitados possíveis, dessa
forma a fotoluminescência seria uma linha fina correspondente a essa transição.
Nesta simulação será considerado que exista a uma temperatura finita uma distribuição estática
de estados acessíveis por uma distribuição térmica entre os estados excitados, assumindo então
uma

distribuição

de

Boltzman

𝑓(E, µ, Te ) =

entre

a
1

1+e(E−μ)/KTe

energia

térmica,

teremos:

(23)

Ou seja, considerando um potencial químico (µ) para a molécula e uma energia térmica
(KTe) teremos os estados estaticamente distribuídos. De tal forma que podemos considerar o
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espectro da fotoluminescência como sendo o produto dessa distribuição nos estados acessíveis
(D(E)), que pode ser obtido pelo espectro de absorção, dividido pelo número de estados preenchidos nessa temperatura.

IPL (E) =

ITOT
∞
∫0 D(E)𝑓(E,μ,Te )dE

D(E)𝑓(E, µ, Te )

(24)

Durante o experimento verificou-se que não só existia um deslocamento para baixas
energias das linhas de emissão do polímero juntamente com ganho considerável de intensidade,
como também o tratamento térmico alterava a estrutura os filmes mais grossos.
Dessa forma a partir dos dados de absorbância, foi ajustado para o filme C0/4 com plasma duas
gaussianas para efeito de simulação.
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Figura 4.5.1 - Ajuste da absorbância usado na simulação para C0/4 plasma inicial
Fonte: Elaborada pelo autor.

A partir da curva de absorção obtida através do fitting, serão considerados então os
estados acessíveis D(E) como sendo essa função de dupla gaussiana, e também será fixado o
valor do potencial químico em µ=2.77eV. Foram realizados então os cálculos da fotoluminescência simulada para as distribuições térmicas nas temperaturas, 260K, 230K, 200K, 170K,
140K, 100K, 80K e 50K. E finalmente foram sobrepostos os gráficos obtidos experimentalmente com o simulado, para melhor comparação de resultados.
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Resfriando C0/4 Com plasma

Intensidade (u.a)
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0
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Energia (eV)
Figura 4.5.2 - Comparação entre as fotoluminescências simulada e experimental (IN).
Fonte: Elaborada pelo autor.

Pode ser observado rapidamente que o efeito térmico simulado expressa as mesmas características observadas experimentalmente, além de produzir um deslocamento para baixas
energias ele também produz um ganho na intensidade a medida que abaixamos a temperatura.
Dessa forma os valores das intensidades simuladas diferem em média de 10% do valor real
obtido experimentalmente, porém os valores energéticos das linhas de emissão, à medida que
foi simulado mais baixas temperaturas a diferença entre o valor experimental e o simulado aumenta significativamente chegando a 2% na temperatura de 50K. Apesar dessa simulação não
levar em conta diversos fatores físicos que influenciam na fotoluminescência, como a morfologia das moléculas (33) dentro do volume do filme e sua conjugação(34), é possível obter evidências do processo que leva esse fenômeno.
Dando prosseguimento então foi obtido um fitting da absorbância da mesma amostra
após passar pelo tratamento térmico de aquecimento, e foi simulado da mesma forma para que
fosse possível analisar as mudanças ocorridas na amostra.
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Absorbância

C0/4 Plasma Após Aquecimento
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Figura 4.5.3 - Ajuste da absorbância usado na simulação para C0/4 plasma após o aquecimento
Fonte: Elaborada pelo autor.

Depois do tratamento
térmico de aquecimento
C0/4 - Plasma
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Figura 4.5.4 - Comparação entre as fotoluminescências simulada e experimental após o tratamento
térmico de aquecimento.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A partir da análise do gráfico 4.5.4 fica evidente que o tratamento térmico trouxe mudanças estruturais irreversíveis nas moléculas que pertencem ao volume do filme, pois mesmo
a baixas temperaturas preserva-se uma banda de emissão que não é dada pela fase beta, e ressalta que essa forma de simular a dependência da fotoluminescência com a temperatura carece
de refinamentos que incluem outras dependências.
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Existe ainda a possibilidade de variar o potencial químico, e seguindo resultados previamente obtidos(35), podemos aprimorar a simulação utilizando para cada temperatura uma função de estados acessíveis correspondentes. Portanto, foi fixado o valor para o potencial químico
em µ = 2.085 e a partir do gráfico de absorbância foram realizados fittings de curvas, onde
variou-se apenas as larguras das gaussianas em função da temperatura, afinando-as a medida
que reduzimos a temperatura, como ilustrado na figura 4.5.5.

C0/4 Plasma Experimental
Apos Aquecimento

Absorbância

0,020
Fitting 260K
Fitting a 230K
Fitting a 200k
Fitting a 170k
Fitting a 140k
Fitting a 100k
Fitting a 80k
Fitting a 50k

0,015

0,010

0,005

0,000
390

400

410

420

430

440

Comprimento de Onda (nm)
Figura 4.5.5 - Variação do comportamento da absorção com a temperatura, utilizado para a simulação.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Portanto foi simulada a fotoluminescência a cada temperatura utilizando-se gaussianas
com diferentes larguras a meia altura. Dessa forma conseguimos explicitar a forma de linha
corretamente, obtendo resultados muito aproximados dos dados experimentais para a amostra
C0/4 com tratamento de plasma que passou pelo tratamento térmico de aquecimento.

Intensidade(u.a)

Intensidade(u.a)
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Figura 4.5.6 - Comparativo entre o experimental e o simulado com a densidade de estados simulada com a
temperatura.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 4.5.7 - Cascata da evolução da fotoluminescência simulada levando em consideração a
alteração da densidade de estados acessíveis pela temperatura
Fonte: Elaborada pelo autor.

Podemos também observar o comportamento de cada gaussiana que compõe a fotoluminescência separadamente, observando isoladamente a resposta de cada fase estrutural do
material estudado. Para isso, foi realizado a mesma simulação porem a cada temperatura apenas uma gaussiana contribuindo na função de densidade de estados. A análise é trabalhosa e
sua simulação importante, pois para faixas de temperaturas acima de 200K as componentes
das duas gaussianas se sobrepõem dificultando o entendimento do comportamento individual.
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Figura 4.5.8 - Comportamento de cada fase isoladamente da amostra C0/4 com tratamento de plasma, na
simulação da fotoluminescência com dependência da temperatura.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Ainda analisando a amostra C0/4 com tratamento de plasma após o tratamento
térmico de aquecimento, podemos observar que a variação das larguras a meia altura das duas
gaussianas (centradas em 400m e 434nm) demonstraram dependências diferentes com a temperatura. Os valores de suas larguras que obtiveram melhores simulações podem ser acompa-

Largura da 1º gaussiana (nm)

nhados nos gráficos 4.5.9 e 4.5.10.
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Figura 4.5.9 - Evolução da largura da primeira gaussiana (centrada em 400nm) com a temperatura para
amostra C0/4 plasma com tratamento térmico.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 4.5.10 - Evolução da largura da segunda gaussiana (centrada em 434nm) com a
temperatura para amostra C0/4 plasma com tratamento térmico.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Para concluir o efeito observado nessa amostra, iremos simular novamente, segurando
todos os parâmetros anteriores, porém iremos modificar a segunda gaussiana do ajuste de 434,4
nm (2.8541eV) para 433,4 nm (2.8607eV). Ou seja para concluirmos que essa separação clara
das linhas de emissão deve-se basicamente a essa configuração de separação energética dos
estados acessíveis pelas distintas fases do material, repetiremos a simulação acima com todos
os parâmetros iguais, a não ser por uma leve diferença energética imposta no ajuste da segunda
gaussiana. A partir da figura 4.5.11 fica evidente a diferença entre as fotoluminescências simuladas reforçando nossa tese anterior.
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Figura 4.5.11 - Comparação entre as simulações da amostra C0/4 com plasma após tratamento
térmico de aquecimento, com diferença entre o ajuste da segunda gaussiana.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Da mesma forma foi realizado a fotoluminescência simulada para a amostra inicial de
C0/4 com plasma, fixando o potencial químico em também µ=2.085eV e utilizando as densidades de estados correspondentes para cada temperatura, variando as larguras a meia alturas
das gaussianas.
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Figura 4.5.12 - Comparação entre os dados experimentais e simulados da amostra C0/4 com plasma
inicial, com efeito da temperatura na densidade de estados
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 4.5.13 - Evolução da largura da primeira gaussiana (centrada em 400nm) com a temperatura
para amostra C0/4 plasma inicial.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 4.5.14 - Evolução da largura da segunda gaussiana (centrada em 430.6nm) com a temperatura
para amostra C0/4 plasma inicial.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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5 CONCLUSÃO

Este trabalho focou em analisar as propriedades foto físicas do polímero orgânico semicondutor poli (9,9 dioctilfluoreno) (PFO) em filmes menores que 10nm produzidos por spincoating, para tanto foram analisadas suas características entre as condições de moléculas isoladas ou filmes homogêneos, entre a temperatura ambiente e a próxima de zero Kelvin e ainda
entre a interação de duas superfícies com caráteres distintos de hidrofilicidade.
O polímero diluído em clorofórmio ultrapuro foi depositado em substrato de quartzo
previamente preparado através de plasma de oxigênio para conter duas áreas distintas de interação com a molécula, todos eles após a deposição apresentavam estruturas conjugadas ordenadas de baixa energia, chamada de fase beta.
Foi realizado um estudo sobre a evolução do ângulo de contato da água ultra pura com
o quartzo, utilizando um sistema óptico informatizado para que fosse ajustado uma metodologia
para a preparação dos substratos.
Utilizando espectroscopia de absorbância UV/VIS primeiramente foram caracterizados
os filmes formados entre as duas faces de cada quartzo, e até o limite da precisão do aparelho
foi possível observar o comportamento linear da espessura dos filmes formados em relação a
diluição utilizada. Verificou-se que todos os filmes recém produzidos possuíam espessuras entre 5 e 10% maiores nas faces hidrofílicas, ou seja, na face com maior interação entre a interface.
Estudos foram realizados sobre a porcentagem de fase conjugada ordenada entre os
filmes formados nas faces, juntamente com o acompanhamento entre os diferentes ciclos térmicos realizados. Não houve diferença significativa entre a porcentagem de segmentos conjugados ordenados pelas duas faces dos quartzos, todas elas apresentaram semelhantes porcentagens, 9% para a amostra mais espessa e 15% para as demais, porém após o primeiro resfriamento nossas amostras apresentaram aumento da fase beta de 5% em relação ao total, evidenciando que esse tipo de tratamento altera a morfologia dos filmes formados ordenando os segmentos conjugados, e que essa modificação estrutural é mantida mesmo após o retorno das
amostras a temperatura ambiente.
O tratamento térmico de aquecimento das amostras, por outro lado evidenciou que os
segmentos conjugados ordenados criados pelo de resfriamento, são desfeitos quase completamente, chegando as amostras a possuir apenas de 1 a 8% do total em fase beta após o aquecimento.
As amostras foram caracterizadas utilizando a microscopia confocal de varredura a laser, essa técnica de varredura é interessante pois permite-nos obter a cada pixel da imagem
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formada um espectrograma da fotoluminescência, dessa forma foi possível não só analisar a
topografia dos filmes formados, como também o comportamento das amostras em que as moléculas estavam isoladas. Foi possível acompanhar o processo de recobrimento das superfícies
de quartzos pelas diferentes concentrações de solução, passando pelo limite de formação homogênea de filme até a observação de moléculas isoladas no substrato. Verificou-se que a partir
de concentrações da ordem de 2,34x10-3 g/L não mais era possível produzir filmes que recobrissem homogeneamente o substrato. Todos os filmes formados apresentaram bom recobrimento,
liso e homogêneo, os espectros de suas fotoluminescências foram analisados tanto pontualmente quanto em média de uma região. Não foi apresentado nenhuma diferença entre essas
duas analises para as concentrações acima do limite critico, porém as linhas de zero fônon de
suas fotoluminescências deslocam para baixas energias a medida em que diminuímos a espessura dos filmes. Esse fenômeno possui intima relação com a estatística de migração dos éxcitons
pelo volumo do filme formado, haja vista que estamos lidando com filmes menores que 10nm,
e que possuem regiões dentro do filme de fase de conjugação ordenada de mais baixa energia,
portanto além de favorecer a migração dos éxcitons sem que estes encontrem centros de relaxamento não radiativos, favorecem também a migração para as regiões ordenadas do filme.
Com o aparato experimental fixo em suas condições iniciais foi possível realizar uma
comparação entre as intensidades médias e pontuais de todas as amostras, inclusive das amostras que apresentavam moléculas isoladas.
Nossa amostra mais diluída, (C0/2048) em seu espectro médio já apresentava emissão
tipicamente da fase beta em temperatura ambiente, na linha de 442nm, enquanto o filme mais
espesso apresentava emissão da linha de zero fônon em 436nm. Analises pontuais dos espectros
das moléculas isoladas mostraram que as emissões por partes dessas moléculas variam de região
para região, em suas intensidades, em seus acoplamentos de fônons e em linha de zero fônon.
Apesar da análise pontual dessa amostra de molécula isolada nos mostrar que cada pixel analisado está sujeito a uma diferente interação, a análise média da região nos mostra uma coerência
com emissões tipicamente da fase ordenada. Corroborando com a afirmação de que essas moléculas estão sujeitas a uma condição de isolamento, foram feitas medidas varrendo uma linha
de pixels e analisando a quantidade de luz que chegava nos sensores. Fica evidente através
dessa análise que os pixels emissores de luz estão completamente isolados, e ainda é possível
comparar a diferença em intensidade total de luz entre as duas interações superficiais em que
as moléculas estão sujeitas. Novamente as superfícies com plasma apresentaram maiores intensidades tanto pontualmente quanto em média, em relação a superfície menos interagente. Para
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realizar uma análise completa neste sistema foram utilizados gráficos de histograma, assim é
possível verificar a frequência das intensidades luminosas em certa região espectral.
Foi dado prosseguimento analisando as alterações foto físicas induzidas através de processos térmicos nas amostras, para tanto foi montado em um criostato um sistema de espectroscopia. Durante o primeiro ciclo de resfriamento foi observado o ganho de eficiência da fotoluminescência e o deslocamento para baixas energias, todas as amostras a temperatura de 5 Kelvin
apresentavam a mesma linha de zero fônon, porem as linhas pertencentes as réplicas de fônons
em temperaturas baixas eram mais modestas e bem resolvidas. Amostras de moléculas isoladas
mesmo a temperatura ambiente também evidenciavam réplicas de fônons menos presentes.
Após o processo térmico de aquecimento, as amostras que possuíam volume de filme, e aquelas
que apresentavam moléculas isoladas apresentaram comportamentos diferenciados a baixas
temperaturas. Enquanto nos filmes espessos foram produzidos defeitos irreversíveis em sua estrutura, explícito ao analisarmos suas fotoluminescências a baixa temperatura, nas amostras de
moléculas isoladas, o tratamento térmico apresentou quase nenhuma mudança a baixa temperatura. Ao ser procedido o segundo resfriamento das amostras, aquelas mais espessas em baixas
temperaturas foi obtido duas linhas de emissão, uma tipicamente da fase não estruturada e outra
da fase beta. Enquanto as amostras cujas as moléculas estão isoladas o comportamento do deslocamento de uma emissão única se manteve.
Podemos inferir analisando o resultado das emissões das réplicas de fônons tanto quanto as
diferenças notadas nos comportamentos a baixas temperaturas entre as amostras em filme e em
moléculas isoladas, que a formação de fase conjugada ordenada dessas moléculas e sua rigidez
estrutural está intimamente ligada a fenômenos de perturbação causada pelo volume do filme
formado. De certa forma moléculas mais isoladas são mais susceptíveis a formação de fase
ordenada e mais rigidamente presas em sua estrutura.
Foram analisados ainda dados obtidos através de uma simulação computacional do espectro de emissão dependente de temperatura. Para isso foi proposto que os éxcitons seriam a
uma dada temperatura finita termicamente distribuídos entre os estados acessíveis, e que esta
distribuição seria estática durante o tempo de relaxamento radiativo. Apesar da simulação não
levar em conta outras variáveis dependentes com a temperatura, ao ser comparado o comportamento das curvas de emissão durante o processo de resfriamento é notado comportamento semelhante com boa aproximação nos ganhos de emissão e deslocamento da linha de zero fônon.
Portanto é possível obter evidencias que o fenômeno observado durante o resfriamento das moléculas, em parte se deve a premissa estabelecida para a simulação das curvas. Porém não fica
claro os processos que dominam a amostra analisada após o tratamento térmico do aquecimento,
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que apesar de ocorrer o deslocamento para baixas energias, apresenta duas linhas de emissão a
baixas temperaturas. Em primeira instância oi simulado as fotoluminescências com um valor
de potencial químico de 2.77 eV, e a partir das evidencias obtidas que o fenômeno simulado
era condizente com o estudado experimentalmente, foi refinado esse valor para 2.805 eV. Este
por sua vez apresentou resultados muito aproximados dos obtidos em laboratório para as amostras iniciais, porém ainda estava distante caso comparássemos as simulações com os resultados
das amostras resfriadas após o tratamento térmico de aquecimento. Como última aproximação,
foi feita a simulação utilizando-se da dependência térmica de cada curva dos estados acessíveis,
dessa forma não apenas conseguimos obter resultados semelhantes aos experimentais, como
também pudermos obter evidencias das causas do fenômeno observado.
Este trabalho conclui com satisfatórios resultados que ajudam a elucidar a foto física
envolvida nos filmes de polifluoreno, em especial ao poli (9,9 dioctilfluoreno).
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